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9 octombrie, o zi a neuitării1

Începând cu toamna 
anului 2004, prin Hotărâ-
rea Parlamentului Româ-
niei, ziua de 9 octombrie 
a fi ecărui an a fost consi-
derată Zi de comemorare 
a Holocaustului popu-
laţiei evreieşti şi rrome 
din România. Este ziua 
în care, în 1941, au înce-
put primele deportări ale evreilor din Basarabia şi Buco-
vina, şi chiar din dreapta Prutului, spre Transnistria. Acest 
tărâm avea să însemne pentru mulţi dintre cei deportaţi 
sfârşitul vieţii lor – prin epuizare fi zică, înfometare şi 
boli sau prin împuşcare. Din anul 2004 încoace, în fi ecare 
1 În anul 2009, corelat cu Sărbătorile evreieşti de toamnă, Ziua 
de Comemorare a Holocaustului a fost 8 octombrie, cuprinzând 
trei evenimente memorabile:

 Ceremonia de inaugurare a Memorialului Holocaus-• 
tului, sub înaltul patronaj al preşedintelui Ro mâniei, 
domnul Traian Băsescu, în piaţeta din faţa Ministerului 
Administraţiei şi Internelor din Bucureşti;
 Sesiunea solemnă a Camerei Deputaţilor, consacrată • 
Come morării Holocaustului
Ceremonii la Palatul Cotroceni.• 

În volumul de faţă sunt redate texte şi imagini foto din 
timpul evenimentelor mai sus menţionate.

Colectivul de editare a avut în vedere redarea cu fi delitate a 
imaginilor şi alocuţiunilor rostite.

Textele şi imaginile din prezentul volum au fost obţinute cu 
acceptul Administraţiei Prezidenţiale, al Camerei Deputaţilor, 
al Ministerului Culturii şi Cultelor, şi Patrimoniului Naţional, al 
Societăţii Române de Radio şi al TVR.



8

zi de 9 octombrie se comemorează (cu o amânare sau o 
anticipare de 24 de ore, în funcţie de calendarul iudaic) 
acest început al unei tragedii de neuitat. Istoricii afi rmă, 
pe bună dreptate, că Holocaustul evreilor din România nu 
poate fi  desprins de evenimentele europene, determinate 
de venirea la putere a fascismului în Germania hitleristă, 
de conducerea României în contextul celui de-al doilea 
război mondial, în care mareşalul Antonescu avea să devină 
aliatul Germaniei. Totodată, se impune precizarea că la 
declanşarea acestei tragedii nu a contribuit întregul popor 
român, ci forţele sale extremiste. Astăzi, mai sunt destule 
forţe şi destui partizani ai căutării de explicaţii care ar jus-
tifi ca uciderea unor sute de mii de nevinovaţi iar, la scara 
Europei, a peste şase milioane de fi inţe umane, aneantizate 
pentru singura vină de a fi  fost evrei. Un „Cuvânt înainte” 
nu poate fi  niciodată un excurs istoric, excluzând din start 
învinuiri şi generalizări, cel mai adesea supuse revizuirii 
timpului şi necruţătoarei analize a istoriei. Dorim, doar, 
să consemnăm că ofi cialităţile statului român de astăzi, 
neimplicate în acele evenimente, îşi asumă răspunderea 
istorică pentru acest Holocaust incriminat pretutindeni în 
lume, pentru a onora memoria martirilor pe nedrept lăsaţi 
să-şi piardă viaţa. Marile lecţii ale istoriei trebuie să fi e, 
peste timp, un îndemn la raţiune, la o mai bună înţelegere 
între ţări şi popoare, între etniile aceleiaşi naţiuni, între 
exponenţii unor curente de opinii care trebuie să găsească 
forţa şi înţelepciunea convieţuirii paşnice, în spiritul noii 
Europe în care am intrat. 

Nu vrem să încheiem aceste rânduri fără a consemna 
că în acei ani de restrişte ai istoriei noastre au existat 
oameni şi personalităţi de înaltă ţinută morală, exponenţi 
ai unei demnităţi umane care au refuzat să cedeze şi să se 
închine în faţa aroganţei nefaste a fascismului, a unei noi 
răbufniri de barbarie, în plin secol XX. Vom consemna cu 
prilejul acestei comemorări a Zilei Holocaustului şi numele 
celor care, chiar în acel timp marcat de atâtea tragisme, au 
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ştiut să rămână „drepţi între popoarele lumii”, fi inţe de 
cea mai înaltă moralitate şi nobleţe umană ale poporului, 
recunoscute azi şi peste hotarele ţării.

Aducem, astfel, un prinos de recunoştinţă şi un elogiu 
îndreptăţit oamenilor de sufl et şi de curajoasă acţiune care 
au înţeles ce este suferinţa umană şi au intervenit chiar în 
acele timpuri cumplite.

Structura tematică şi conţinutul concret al capitolelor 
cărţii au fost astfel alcătuite, încât să dea măsura exactă a 
semnifi caţiei acestei comemorări şi a înălţării unui Memo-
rial al Neuitării şi al omagierii demnităţii umane în anii de 
restrişte, în ceasul unei reafi rmări a celor mai înalte idea-
luri ale umanităţii, într-o Europă reunită.

Fireşte, nu vom pierde prilejul să rememorăm, în acest 
context eforturile depuse de Comunitatea Evreilor din 
România întru renaşterea unei adevărate vieţi spirituale a 
membrilor săi, întru ajutorarea celor care au suferit în anii 
războiului şi ai Holocaustului. O preocupare specială a 
constituit-o şi continuă s-o constituie educarea şi formarea 
noilor generaţii de tineri evrei, prin reafi rmarea spiritului, 
prin cultivarea tradiţiilor culturale iudaice.

DEPUTAT DR. AUREL VAINER
PREŞEDINTELE FEDERAŢIEI COMUNITĂŢILOR 

EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA 
 



ZIUA DE 
COMEMORARE A
HOLOCAUSTULUI

ÎN ROMÂNIA

Noiembrie 2009

FEDERAŢIA COMUNITĂŢILOR 
EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA

BIROUL PARLAMENTAR AL 
DEPUTATULUI AUREL VAINER
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Partea I
Ceremonia de Inaugurare a 
Memorialului Holocaustului
1.  Bucuria reîntoarcerii în România 

a 12 Suluri de Tora

Lideri ai Comunităţilor Evreieşti din România 
la defi larea cu Sulurile de Tora

prezentare – actriţa Maia Morgenstern
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Omagiu memoriei victimelor Holocaustului, în sunetul 
muzicii sinagogale intonate de cantorul Zeev Shulman 

şi în cântece interpretate în idiş şi ebraică 
de Corul Şcolii Lauder-Reut din Bucureşti

Arde
Arde, fraţilor, arde!
Târgul nostru, vai, ce păcat, arde!
Vântul sufl ă prea tare,
Rupe şi-mprăştie totul în cale,
Iar voi aşa staţi
Cu mâinile-n buzunare.
Iar priviţi şi iar staţi
Şi târgul arde-n nepăsare.
Arde, fraţilor, arde!
Târgul nostru, vai, ce păcat, arde!
Limba de foc deja se vede
Cum prinde târgul în fl ăcări complete.
Totul în jur se topeşte cu-ardoare,
Voi iar priviţi şi iar staţi
Şi-oraşul arde-n nepăsare.
Arde, fraţilor, arde!
Doar voi ne puteţi ajuta.
Dacă vă pasă de casă, de loc
Ridicaţi apă să stingem ăst foc,
Să oprim prăpădul cu sângele nost
Nu staţi aşa, fraţilor,
Cu mâinile-n sân şi de-o parte.
Nu staţi aşa, fraţilor,
Stingeţi focul, căci târgul ne arde!

COPACUL VIEŢII

Copacul vieţii e pentru cei ce cu tărie se sprĳ ină de el, 
şi pentru cei ce-l urcă, spre a găsi fericirea.
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Drumurile sale ale plăcerii sunt, 
cărări de pace, toate.

Ajută-ne şi îndrumă-ne, inspiră-ne şi oferă-ne
Înţelepciunea ce numai Tora Ta ne-o poate arăta.
Fă-ne să învăţăm, să ne-nnoim şi să ne-ntoarcem,

La fel ca în vremurile de demult.

Cuvântarea rostită de 
Marele Rabin Menachem Hacohen 

în traducerea Prim Rabinului Şlomo Sorin Rosen

Excelenţa Voastră dom nule 
preşedinte Traian Băsescu, dom-
nule preşedinte al F.C.E.R. dr. 
Aurel Vainer, onorată adunare,

Momentul la care asistăm 
astăzi este unul încărcat de sim-
boluri. Pe de o parte, ceremonia 
inaugurării Monumentului ce 
comemorează sutele de mii de 
evrei, cetăţeni devotaţi ai Româ-
niei, care au contribuit la cultura, 
economia, bunăstarea şi prosperi-
tatea ei, precum şi miile de cetăţeni 

de etnie romă, care au fost ucişi în perioada Holocaustu-
lui. Iar, de cealaltă parte, sărbătoarea aducerii în România 
a celor 12 Suluri de Tora, destinate sinagogilor din ţară.

În tradiţia iudaică, comemorăm amintirea celor dispă-
ruţi prin scrierea - spre pomenirea lor - a unor Suluri de 
Tora, pe care le sfi nţim şi le aducem în atmosferă sărbăto-
rească la sinagogă.

În tradiţia popoarelor, nu contenim să îi amintim pe 
eroi, pe martiri şi pe cei drepţi prin ridicare de monu-
mente în amintirea lor în diferite parcuri, pieţe şi locuri 
centrale.



14

Astăzi, noi facem aceste două lucruri ca şi cum ar fi  
unul singur: ceremonia de inaugurare a Monumentu-
lui Holocaustului şi ceremonia de reîntoarcere a celor 
12 Suluri de Tora, ce au aparţinut unor sinagogi din 
România, care au fost distruse şi ai căror enoriaşi au pierit 
în Holocaust.

Părţi din aceste 12 Suluri de Tora au fost adunate şi 
duse la Ierusalim, unde au fost puse laolaltă, reînnoite, 
recondiţionate şi reparate, spre a fi  readuse astăzi să îşi 
găsească din nou sălaşul în sinagogi ale comunităţilor 
evreieşti din România.

Ceremonia dublă de astăzi vorbeşte, pe de o parte, 
despre Holocaustul poporului evreu, în care au fost ucişi o 
treime din fi ii săi. De asemenea, întoarcerea acestor Suluri 
de Tora în sinagogile din România simbolizează renaşte-
rea şi reconstrucţia, căci în pofi da tuturor celor întâmplate 
în urmă cu 60 de ani, poporul lui Israel trăieşte. Poporul 
lui Israel trăieşte şi este prezent!

Domnule preşedinte, stimaţi invitaţi,
În Şabatul următor, poporul evreu reîncepe citirea 

Torei de la pericopa Bereşit, din Geneza, în care ni se rela-
tează despre crearea lumii în 6 zile şi crearea omului, a 
lui Adam şi a Evei, făcuţi din ţărână, după asemănarea lui 
Dumnezeu.

Tora ne povesteşte: „Şi Adam a cunoscut-o pe Eva, soţia 
sa, şi ea a rămas însărcinată şi a născut pe Cain [...] Apoi a năs-
cut şi pe fratele său, Abel [...] şi s-a întâmplat pe când ei erau pe 
câmp şi Cain s-a ridicat asupra fratelui său Abel şi l-a omorât.”

Povestea nu ne explică de ce şi pentru ce l-a ucis Cain 
pe fratele sau Abel, dar învăţăm un lucru important: pri-
mul copil născut pe lume, Cain, îl ucide pe fratele său, 
Abel, fără nici un motiv. Iar după această crimă cumplită, 
Dumnezeu îl întreabă pe ucigaşul Cain: „Unde este Abel, 
fratele tău? Şi a răspuns [Cain]: Nu ştiu! Sunt eu oare păzito-
rul fratelui meu?!”
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Conform cuvintelor lui Dumnezeu din Cartea Gene-
zei, învăţăm: „Cel care varsă sângele unui om, mâna unui om 
îi va vărsa sângele, deoarece omul a fost creat după asemăna-
rea lui Dumnezeu”. Şi totuşi, Dumnezeu nu l-a pedepsit 
pe Cain cu pedeapsa capitală pentru crima sa, aşa cum El 
însuşi stabilise. De ce i-a pus doar un semn în frunte şi i-a 
hărăzit să fi e rătăcitor pe pământ?

De ce nu i-a aplicat oare Dumnezeu lui Cain pedeapsa 
cu moartea? Pentru a arăta omenirii că în lumea pe care a 
creat-o există şi bine şi rău. Iar obligaţia oamenilor, a tutu-
ror, este să descopere răul din instinctul omului, să scoată 
la iveală semnul de pe fruntea lui Cain şi să lupte cu el 
înainte ca el să poată înclina balanţa către facerea de rău.

Aceasta este ceea ce trebuie să ne aducem aminte 
şi să învăţăm: că răul are mai multe feţe. Uneori, el este 
întruchipat de Amalec, altă dată este vorba despre naţio-
nalism, uneori el este deghizat în apărătorul celor slabi, 
alteori el se arată sub formă de rasism, xenofobie, fascism, 
comunism, totalitarism sau, în zilele noastre, ameninţa-
rea fanaticilor religioşi şi a teroriştilor. Dar întotdeauna 
el se ascunde în spatele unei feţe inocente, a unei feţe 
care neagă crima şi Holocaustul şi care parcă vorbeşte cu 
cuvintele aparent nevinovate ale lui Cain: „Nu ştiu! Sunt 
eu oare păzitorul fratelui meu?!”

Acesta este îndemnul ceremoniei încărcate de simbo-
luri de astăzi: să ne asumăm, în generaţia noastră şi peste 
generaţii, obligaţia de a nu închide ochii şi de a nu da 
mână liberă fenomenelor extremiste, antisemite, rasiste şi 
intolerante faţă de celălalt, faţă de cel diferit.

Fie ca această ceremonie care are loc în timpul 
sărbătorii de Sucot, timpul bucuriei noastre, să continue să 
simbolizeze pentru poporul evreu şi pentru întreaga lume 
că poporul lui Israel trăieşte! Poporul Iui Israel trăieşte! 
Poporul lui Israel trăieşte şi este prezent!



16

2.  Inaugurarea Memorialului 
Holo caustului

Alocuţiune rostită de Preşedintele României, 
domnul Traian Băsescu

Doamnelor şi domnilor,
În acest an, cu prilejul comemorării Zilei Holoca-

ustului în România, inaugurăm Memorialul Victimelor 
Holocaustului: expresie a cinstirii memoriei membrilor 
comunităţii evreieşti şi ai comunităţii roma, victime ale 
persecuţiilor sistematice şi ale ideologiei urii din timpul 
celui de-al doilea război mondial.  

A evoca tragedia Holocaustului este întotdeauna 
cu tre  mu rător! Nimic nu poate fi  mai absurd, mai inu-
man, mai iraţional decât suferinţa şi moartea celor care au 
fost prigoniţi, deportaţi şi ucişi pentru că erau evrei sau 
romi. Niciodată respectul nostru, al celor care trăim astăzi 
în societăţi libere şi democratice, nu se va putea ridica la 
înălţimea şi intensitatea suferinţei şi nevinovăţiei lor. 

Între anii 1940 şi 1944, responsabilitatea a aparţinut 
conducerii statului român, lui Ion Antonescu, ca de altfel 
tuturor celor care au tăcut şi nu s-au împotrivit abuzurilor 
şi crimelor împotriva membrilor comunităţii evreieşti şi ai 
comunităţii roma. Este o crimă care nu poate fi  vreodată 
uitată sau minimalizată, pentru că memoria victimelor şi 
a supravieţuitorilor Holocaustului ne aduce în faţa conşti-
inţei responsabilitatea de a cunoaşte, de a asuma şi de a 
transmite adevărul istoric.

Amintindu-ne de cei deportaţi, de cei forţaţi să-şi 
părăsească ţara, de cei deposedaţi de bunurile lor, de 
drepturile lor fundamentale, ne facem un necesar exa-
men de conştiinţă. Astăzi, cu prilejul inaugurării Memo-
rialului Victimelor Holocaustului din România, statul 
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român şi societatea românească îşi reafi rmă hotărârea de a 
asuma trecutul, de a recupera memoria istorică în spiritul 
adevărului şi în deplin respect faţă de valorile libertăţii şi 
ale democraţiei.

Memorialul Victimelor Holocaustului, ridicat în 
capitală de sculptorul Peter Jacobi, este răspunsul matur 
al societăţii româneşti la urgenţa recuperării memoriei 
şi a privirii critice, lucide, asupra trecutului. Avem dato-
ria de a cinsti memoria celor care au murit, în număr 
cutremurător, în pogromurile de la Dorohoi şi Galaţi din 
iunie 1940, Bucureşti, din ianuarie 1941, şi Iaşi, iunie 1941, 
a evreilor din Basarabia şi Bucovina, precum şi a romilor 
deportaţi în Transnistria; a evreilor din nord-vestul Româ-
niei deportaţi la Auschwitz, în 1944, de către autorităţile 
maghiare de ocupaţie. Avem datoria de a le păstra vie 
memoria şi responsabilitatea de a acţiona împotriva 
oricărei manifestări xenofobe şi antisemite.  

O rugăciune evreiască spune: „Să ne amintim”, aşa 
cum sugerează şi coloana Memorialului. Să ne amintim 
pentru a-i cinsti pe cei care au murit nevinovaţi. Să ne 
amintim pentru a spune copiilor şi nepoţilor noştri tra-
gedia Holocaustului. Să ne amintim pentru a nu se mai 
repeta niciodată. 

Să ne amintim pentru ca umanitatea să nu mai renunţe 
niciodată la propria umanitate, să nu mai decadă prin 
violenţă, persecuţii şi crime. Doresc să aduc astăzi omagiul, 
în numele statului român, victimelor Holocaustului, evrei 
şi romi, şi supravieţuitorilor Holocaustului. Mulţumesc 
tuturor celor care au făcut posibilă realizarea Memorialu-
lui, una dintre recomandările Comisiei Internaţionale pen-
tru Studierea Holocaustului din România, prezidată de 
domnul Elie Wiesel.

Sunt convins că, în acord cu recomandările Comisiei, 
România va dezvolta în continuare programe formative 
şi de cercetare a istoriei Holocaustului, aşa cum a inau-
gurat Institutul Naţional „Elie Wiesel” pentru studierea 
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Holocaustului din România şi a lansat un manual de istorie 
a evreilor pentru elevii de liceu. Graţie contribuţiei tuturor 
celor care participă la acest proces, România îşi exprimă 
astăzi cu demnitate conştiinţa propriei responsabilităţi în 
faţa istoriei. Vă mulţumesc!

Mesajul domnului Elie Wiesel, 
laureat al Premiului Nobel pentru Pace

Trecătorule, opreşte-te în faţa acestui Monument şi 
aminteşte-ţi. Mai mult decât orice, el reprezintă un apel 
la demnitatea memoriei. Dacă ar dispărea, inamicul, în 
podida înfrângerii sale militare, ar învinge în războiul său 
împotriva victimelor.  Chiar dacă te-ai născut mai târziu, 
deschide-ţi memoria celei pe care ai moştenit-o de la pre-
decesorii tăi. Vei simţi durere, dar nu-ţi va fi  ruşine. Ruşi-
nea va aparţine numai trecutului. 

Pentru că în acele timpuri, timpuri ale întunericului, 
când Germania nazistă a dominat multe ţări între care şi 
pe a ta, un popor întreg, poporul evreu, a fost condamnat 
la umilinţă, la suferinţă, la tortură, la disperare, la moarte.  

Da, şase milioane de fi inţe umane, bărbaţi, femei şi 
copii, viitori premiaţi Nobel, care ar fi  putut vindeca uma-
nitatea de unele din bolile sale incurabile, au dispărut din 
voinţa asasinilor. Cei mai mulţi dintre ei au pierit în came-
rele de gazare, alţii în gropi comune sau, din cauza foame-
tei şi bolilor, în ghetouri. S-a întâmplat aceasta din cauza 
antisemitismului ancestral?  

Alţi factori au contribuit, desigur. Dar, fără antise-
mitism, Auschwitz nu ar fi  existat. Aici, în această ţară 
minunată, şi în Transnistria, sub regimul criminal al lui 
Antonescu, aliat al Berlinului, sute de mii de evrei au sufe-
rit persecuţii şi asasinate în pogromuri sângeroase. Ei nu 
puteau să spere în protecţia poliţiei şi a armatei, pentru 
că acestea încarnau primejdia. Peste tot, cu puţine excep-
ţii, umanitatea a fost călcată în picioare. Şi liderii voştri 
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politici au avut curajul să recunoască aceasta, acceptând 
concluziile comisiei internaţionale a istoricilor. Şi acest 
monument este una din expresiile concrete ale acestei 
recunoaşteri. Aceasta aduce onoare naţiunii tale.

Deci, aminteşte-ţi trecătorule: în timpul acelor ani, 
pentru prima data în istorie, a exista a devenit o crimă 
capitală. În ochii inamicului, dacă evreul se născuse, el 
trebuia să moară. 

Acest monument te va ajuta, ca şi pe noi toţi, să facem 
în aşa fel încât trecutul celor în vârstă să nu devină viito-
rul celor tineri.

Alocuţiune rostită de domnul Liviu Beris, 
preşedintele Asociaţiei Evreilor din România 

Victime ale Holocaustului

Domnule preşedinte al României, Excelenţele Voastre, 
dragi supravieţuitori ai Holocaustului, de aici şi de peste 
hotare, onorată asistenţă,

Dintru început, adresăm mulţumiri tuturor celor ce au 
iniţiat şi au contribuit la realizarea acestui Memorial.

Mi-a fost dat să-mi trăiesc cei mai frumoşi ani la o răs-
pântie dramatică a istoriei. O perioadă în care porunca „Să 
nu ucizi!» a fost transformată în contrariul ei. Un timp în 
care spirala răului era în plină expansiune în Europa şi în 
lume, în care antisemitismul, ura şi discriminările de tot 
felul au ajuns să fi e dominante iar fărădelegea a ajuns să 
fi e lege.

Iniţiatorii au conceput Holocaustul în aşa fel încât 
acesta să nu aibă nici martori, nici istorie. Precum se ştie, 
cursul războiului a luat o altă întorsătură, au rămas şi 
martori şi Holocaustul are şi istorie. Faptele, oricât ar fi  de 
regretabile şi de reprobabile, rămân fapte. Holocaustul nu 
îi priveşte numai pe evrei, Holocaustul este parte din isto-
ria României, tot aşa cum este parte din istoria Europei 
primei jumătăţi a secolului XX.
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Au trecut 68 de ani de când vagoanele de marfă, înţe-
sate cu evreii deportaţi din Bucovina de sud şi din fostul 
judeţ Dorohoi (teritorii care nu au fost sub ocupaţie stră-
ină) goneau spre Nistru şi îşi „descărcau» marfa pe mal 
pentru a fi  trecuţi „dincolo». Şi, în acelaşi timp, după exe-
cuţiile în masă ale evreilor din iulie-august 1941, la intra-
rea trupelor în Basarabia şi Bucovina de nord, cei care au 
supravieţuit, erau mânaţi pe jos, în convoaie, spre aceeaşi 
ţintă. Cine rămânea în urmă, era împuşcat. Din aceste con-
voaie ale morţii am făcut parte şi eu, când nu împlinisem 
încă nici 14 ani.

Deposedaţi de bunuri, deposedaţi de drepturi, dar, 
mai ales, de dreptul la viaţă, evreii înaintau spre o des-
tinaţie necunoscută, care a primit şi o nouă denumire: 
Transnistria.

Politica de exterminare era pusă în aplicare. Zeci şi 
sute de mii de oameni au fost condamnaţi la moarte, 
fără altă vină decât aceea de a se fi  născut; s-au născut 
din părinţi evrei. Ce-i drept, în Holocaustul sub guver-
nul Antonescu nu s-au folosit camere de gazare. Dar s-a 
murit de glonţ, de foame, de frig, de mizerie şi de boli 
contagioase (pentru a căror apariţie au fost „create toate 
condiţiile”), prin asfi xiere în vagoane de marfă închise 
etanş, în trenurile morţii de la Iaşi, prin incendiere, dina-
mitare şi aruncare în aer a unor depozite pline de evrei de 
toate vârstele la Odessa. Şi trebuie să o recunoaştem, s-a 
murit şi de răutatea unor oameni din jur.

În acest tablou sumbru, în care scena era ocupată, în 
principal, de victime, călăi şi spectatori indiferenţi, au exis-
tat şi oameni de omenie. Au fost printre cei puţini, care, în 
bezna nopţii care s-a lăsat, au crezut în lumină, şi care cu 
riscul propriei vieţi, au salvat viaţa semenilor lor.

În memoria puţinilor supravieţuitori care am mai 
rămas, Holocaustul este încă aici, prezent în toată oroarea 
sa. El a fost o realitate crudă, o negare a oricărei morale, 
o negare a omului. Pentru cinstirea memoriei victimelor 
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acestei crude realităţi a fost ridicat Memorialul la a cărui 
inaugurare participăm astăzi. Piatră de mormânt pentru 
cei fără morminte, Memorialul se adresează şi tuturor 
celor dornici de cunoaştere. Pentru că, dacă e vorba să tra-
gem învăţăminte în urma Holocaustului, aceasta înseamnă 
nu numai să scoatem la iveală adevărul asupra trecutului, 
dar să şi arătăm cum aceleaşi mecanisme acţionează şi 
acum în diferite societăţi şi în omul însuşi.

Frica de necunoscut îşi găseşte supapa în frica şi ura 
pentru „străin”. Intoleranţa, fundamentalismele, fanatis-
mul îşi trag seva şi noi energii tocmai din această „frică”. 
De aceea este necesară transmiterea cunoştinţelor despre 
istoria  Holocaustului.

Cunoscând trecutul nostru, tinerii vor putea acţiona 
efi cient pentru ca acesta să nu devină viitorul lor. Şi poate 
că pentru mulţi va determina semne de întrebare despre 
ce-i viaţa, ce-i moartea, dar, mai ales, despre ce-i lumea. 
Destule semnale avertizează şi azi asupra potenţialului 
mereu activ al răului.

Prea des se uită faptul că ceea ce începe cu ura faţă de 
evreu, continuă cu detestarea a tot ce este diferit. Omul, 
care a creat utopiile tiranice şi le-a suportat dezastrele, 
poate acum să înţeleagă mai bine consecinţele actelor sale.

La înlăturarea indiferenţei, a lipsei de cunoaştere pri-
vind acest subiect, o importantă contribuţie o poate aduce 
şi acest Memorial despre oameni care au fost, adresat 
oamenilor de azi şi de mâine.

Pentru că, în pofi da a tot ce s-a întâmplat, cred în 
continuare că OMUL este cel care merită să rămână ţelul 
omului.
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Alocuţiune rostită de domnul Dumitru Trancă, 
fost deportat rom în Transnistria

Fiecare cu familia lui acolo, şedeam acolo cu foc 
lângă noi, nu ferestre nu geamuri; oropsiţi şi amărâţi. Nu 
eram văzuţi de doctori, n-am fost văzuţi de nimeni, nu 
mâncare, nu băutură: ABSOLUT NIMIC! Decât ce apu-
cam: boabe coapte în vatră. Şi, din ’42 şi până în ’44, am 
tras un chin amar; toţi copiii, care au fost, majoritatea, 
copii. Eu, în familia noastră, am avut şase persoane. Din 
şase persoane n-am rămas decât numai eu şi cu o soră a 
mea; restul au murit de tifos. Au murit de boli, nemâncaţi, 
de mizerie. Au murit. Şi în ’44, când s-au retras arma-
tele lui Hitler şi ale aliaţilor lui, atunci au venit ostaşi din 
Armata Roşie şi ne-au trimis şi pe noi acasă. “Duceţi-vă, 
că de-acolo sunteţi voi, din ROMÂNIA!”. Fiecare dintre 
jandarmii români ştiau despre noi: “Haideţi, mă băieţi, 
haideţi acasă, că şi noi mergem acasă”. Şi am luat-o pe 
jos. Şase săptămâni am venit numai pe jos. Care rămânea, 
rămânea mort acolo, pe drum. Nemâncaţi, vai de capul 
nostru, amărâţi. 

Şi trebuia să se ţină cont, dar nu s-a ţinut cont, că 
familia noastră are şi ea pe cineva pe front, care apără 
România. Şi au luat şi pe cei care au avut fraţi pe front; 
i-au luat pe toţi. Am venit numa’ pe jos. De-acolo şi până 
în România. Adevărul e că, dacă n-am fi  fost ai României, 
când ne-au văzut oamenii, românii n-ar fi  zis: “Bravo, măi 
băieţi, că v-am mai văzut şi noi”… Dar nu ne-au mai văzut 
pe toţi. Nici 10% n-am venit de-acolo, câţi am plecat. 
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3.  Memorialul Holocaustului 
în imagini și inscripţii

Vedere generală a Memorialului Holocaustului

Vedere din spate a Memorialului Holocaustului
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Vedere din stânga a Memorialului Holocaustului

Vedere din stânga, nivelul de jos, a Memorialului Holocaustului
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Vedere din stânga, de la intrare, a Memorialului Holocaustului

Intrarea principală a Memorialului Holocaustului
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Modelul de lumini și umbre, în partea centrală a nivelului I

Monumente funerare din Cimitirul evreiesc din Odessa
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Monumente funerare din Cimitirul evreiesc din București 
– Str. Sevastopol

Coloana memorială din cadrul Memorialului Holocaustului
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Coloana memorială din cadrul Memorialului Holocaustului
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Sculptură cu Steaua lui David

Sculptură cu Steaua lui David
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Epitaf, oţel și roci tăiate

Două inele întrerupte și intersectate
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Via Dolorosa, granit Balmoral

De la stânga la dreapta, primul rând: Andrew Baker, Liviu 
Beris, Dumitru Trancă, Președintele României, Traian Băsescu, 

Marele Rabin Menachem Hacohen, ministrul Culturii 
Theodor Paleologu, directorul Muzeului Holocaustului 

din Statele Unite, Sarah Bloomfi eld, Emil Constantinescu, 
primarul Municipiului București, Sorin Oprescu
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De la stânga la dreapta: președintele României, Traian Băsescu, 
autorul Memorialului Holocaustului, sculptorul Peter Jacobi, 
președintele Federaţiei Comunităţilor Evreiești din România, 

dr. Aurel Vainer

Sculptorul Peter Jacobi, 
autorul Memorialului Holocaustului din România
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Partea a II-a
Camera Deputaţilor – Sesiune 
Solemnă consacrată Comemorării 
Holocaustului – Alocuţiuni

Doamna Roberta Alma Anastase, 
preşedintele Camerei Deputaţilor

Doamnelor şi domnilor, 
Rememorăm astăzi, în 

cadrul acestei şedinţe solemne 
a Camerei Deputaţilor, un 
moment tragic al istoriei Româ-
niei şi al istoriei europene.

În estimările cele mai avi-
zate, autorităţile române din 
perioada celui de-al doilea 
război mondial sunt respon-

sabile de moartea a între 280 000 şi 380 000 de cetăţeni 
români şi ucraineni, marea majoritate etnici evrei şi romi. 

De asemenea, alţi 135 000 de etnici evrei au fost ucişi 
în teritoriile româneşti anexate temporar în acţiuni ale 
autorităţilor maghiare din acea perioadă. În asemenea 
cazuri, cifrele, mereu imprecise, nu pot spune niciodată 
dimensiunea reală, umană, a unei tragedii. 

Faptul că aceste evenimente au avut loc într-o 
perioadă nefastă a istoriei europene, la comanda unor 
regimuri politice naţionale, autoritare şi poate la instiga-
rea Reich-ului nazist, este irelevant şi nu atenuează gravi-
tatea morală a faptelor. 

Faptul că ele au fost urmate de o altă tragedie de 
proporţii, dictatura comunistă, nu schimbă cu nimic 
caracterul unic al Holocaustului. Ceea ce distinge în mod 
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particular acest episod de alte atrocităţi comise în seco-
lul XX, şi aici, din păcate, nu ducem lipsă de termeni de 
comparaţie, este faptul că victimele sale nu erau vinovate 
decât de a se fi  născut. Nu erau vinovate pentru că ar fi  
încălcat o lege reală sau închipuită, sau pentru că s-ar fi  
opus unei autorităţi sau unui regim legitim sau dictatorial. 

În acei ani, cetăţeni români au murit pentru că s-au 
năs cut din părinţi romi sau evrei, iar statul român este 
prin cipalul purtător de responsabilităţi reale, dar şi istorice. 

S-a spus cu alte ocazii că o generaţie nu-şi poate alege 
problemele pe care le moşteneşte, dar îşi poate alege 
răspunsul la ele. În cei 45 de ani de dictatură am fost 
privaţi de dreptul de a discuta liber acest moment al isto-
riei noastre. 

În primii ani de după Revoluţia din 1989, faptul că 
eram încă o naţiune care-şi căuta sensul, i-a făcut pe unii 
români să găsească mai greu adevărul, buna-credinţă 
şi compasiunea. Observ, însă, cu satisfacţie, că de ceva 
vre me, şi, mai cu seamă, de la publicarea raportului 
Co misiei Internaţionale pentru Studierea Holocaustului 
în România, a început un proces naţional de asumare, de 
conştientizare a Holocaustului. Astăzi, avem responsabi-
litatea şi maturitatea democratică necesare pentru a duce 
acest proces până la capăt. 

Doamnelor şi domnilor, 
Sesiunea solemnă de astăzi este importantă, în pri-

mul rând, pentru că ne permite să comemorăm victimele 
acestei tragedii. Însă trebuie să ne folosim de acest prilej şi 
pentru a scoate din nou în evidenţă rădăcinile şi cauzele 
istorice ale Holocaustului: rasismul, xenofobia, intoleranţa, 
antisemitismul şi să ne reafi rmăm angajamentul nostru de 
a combate formele în care ele se manifestă astăzi în socie-
tatea românească. 

Am spus-o şi cu alte ocazii şi o repet: încă există discri-
minare, încă există atitudini xenofobe şi rasism. Cel puţin 
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în ceea ce priveşte minoritatea romă, experienţa ultimilor 
ani ai României, dar şi a altor state membre ale Uniunii 
Europene, ne arată că aceasta continuă să se confrunte cu 
o discriminare sistemică şi cu lipsa de oportunităţi egale. 
Este un lucru cu atât mai grav cu cât responsabilitatea 
aparţine mai mult decât unui guvern, unui sistem legis-
lativ sau unei ţări. Ea aparţine unei mentalităţi răspândite 
pe întreg continentul şi se manifestă similar în aproape 
toate ţările europene. 

Cred că de aceea, ca orice moment de comemorare a 
victimelor atrocităţilor din trecut, omagiul memoriei vic-
timelor trebuie să fi e însoţit de un efort constant de a eli-
mina nedreptăţile similare din prezent. 

Memoria este un exerciţiu permanent şi evenimente 
precum cel de astăzi au rolul de a ne readuce aminte ceva 
ce nu trebuie uitat niciodată. În egală măsură, la aproape 
şapte decenii de la Holocaust, ca depozitari şi continua-
tori ai acestei memorii, avem obligaţia de a lupta împo-
triva cauzelor acestor tragedii, în formele în care acestea 
continuă să se manifeste. 

Vă mulţumesc. (Aplauze.) 

Dr. Aurel Vainer – deputat, preşedintele Federaţiei 
Comunităţilor Evreieşti din România

Stimată doamnă preşedinte, 
Stimaţi colegi deputate şi 

deputaţi, 
Onorată audienţă, 
 Distinşi membri ai Corpului 

diplomatic prezent la Bucureşti, 
care participaţi la această sesiune 
solemnă, 

 În numele meu şi al Fede-
raţiei Comunităţilor Evreieşti din 
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România, vă mulţumesc tuturor pentru participarea la 
acest moment extrem de important pentru istoria Româ-
niei, a evreilor şi, practic, a umanităţii. Daţi-mi voie să 
spun, mai întâi, că de fapt noi comemorăm pe cei care 
au pierit în Holocaust, dar, de fapt, ne aducem aminte de 
pagini foarte dureroase din istoria Europei şi a României, 
evident, care au însemnat tragedii umane până la moarte. 

Trebuie să spunem că acest Holocaust este un cuvânt 
care se potriveşte şi în cazul României. Deşi este ştiut că 
Holocaust înseamnă ardere totală, în cazul evreilor din 
România, spre fericirea noastră, o parte însemnată dintre 
evrei au supravieţuit acelei perioade. 

Eu, personal, sunt un supravieţuitor. Aveam, atunci, 
zece ani, când a început urgia nazistă, urgia legionară, şi 
când au început toate restricţiile posibile împotriva evrei-
lor. Şi de aceea spun: Holocaust a fost în România. Din 
păcate, au fost români care au ucis, care au făcut lucruri 
dintre cele mai urâte. Dar, în acelaşi timp, nu pot să nu-mi 
spun cu mâna pe inimă că au fost români demni în această 
perioadă de mare restrişte, de tragedie umană, care au 
ajutat, care s-au manifestat în favoarea evreilor, oameni 
din cele mai diferite categorii. Dacă vă amintiţi, anul tre-
cut, am împrăştiat în sală o carte denumită Demnitate în 
vremuri de restrişte, în care am vrut să arătăm, în pri-
mul rând, existenţa Holocaustului în România, dar şi să 
marcăm, să dăm informaţii, să punem în circulaţie cifre, 
oameni, personalităţi, care au încercat să uşureze soarta 
evreilor cu mari riscuri personale şi familiale. 

Eu îmi fac o datorie de onoare să mulţumesc aces-
tor români care au fost atunci alături de noi, aşa cum 
mulţumesc autorităţilor române, care, din 2004 încoace, au 
luat în analiză şi şi-au însuşit concluziile Raportului Comi-
siei pentru Studierea Holocaustului în România, Comisia 
Elie Wiesel. 

Se recunoaşte de către statul român existenţa a nume-
roase victime evreieşti şi din populaţia romă care au suferit 
în multe feluri tragedia acestei perioade. Sigur, vinovaţii 
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nu mai sunt printre noi; au fost cei care au constituit 
mişcarea legionară, regimul Antonescu şi aşa mai departe. 

Pot să spun însă că, pentru a înţelege bine tragedia 
noastră, nu trebuie să ne limităm numai la morţi, la cei 
ucişi, la cei care au pierit de foame, de mizerie, de lipsă de 
igienă, de cele mai cumplite boli, în Transnistria, mai cu 
seamă, dar să ne reamintim că, din 1938 încoace, în Româ-
nia au apărut măsuri de discriminare antievreieşti. Trep-
tat, treptat, ele au crescut, sunt multe, n-aş vrea să vă reţin 
atenţia, dar aş spune numai că, în anii aceia, pentru un 
evreu, un copil de evreu, cum am fost eu, de pildă, să te 
duci să iei pâinea pe cartelă însemna să iei numai o treime 
din raţia celuilalt copil neevreu; asta însemna ceva. Sunt 
multe altele: excluderea din şcoli, excluderea din profesiuni 
liberale, excluderea din economie şi foarte, foarte multe. 

Ce este de reţinut însă? Că soarta noastră era pecet-
luită. Au existat programe, planuri, întocmite cu meti-
culozitatea nazistă, ca toţi evreii din România să ia calea 
deportărilor în lagărele de concentrare, să fi e ucişi în 
camerele de gazare şi aşa mai departe. 

Şansa noastră istorică a fost că, din 1942, cursul răz-
boiului a luat o altă evoluţie, iar măsurile de deportare 
s-au oprit. Nu uitaţi, însă, că am avut pogromuri, am 
avut, în 1940, pogromul de la Dorohoi, am avut, în 1941, 
ianuarie, pogromul de la Bucureşti, am avut, în iunie 1941, 
pogromul de la Iaşi şi un pogrom mai mic, de mai mici 
proporţii, la Galaţi şi ceva la Ploieşti. Astea s-au soldat 
cu victime omeneşti. Aş aminti doar că, la Iaşi, au pierit 
13 000 de evrei, fi e împuşcaţi în curtea Chesturii poliţiei, 
fi e asfi xiaţi în trenurile morţii. Foarte puţini dintre cei care 
au fost în trenurile morţii au rămas în viaţă.

Aş dori să închei şi să explic doar această idee; Holo-
caustul în România a însemnat un proces care a mers cres-
cendo, dar care, spre marea fericire a multora dintre noi, 
s-a schimbat, începând din 1942, fără, însă, să se ridice 
restricţiile antievreieşti.
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Trecem, însă, la pagini mai de actualitate. Şi aş dori 
să mulţumesc tuturor autorităţilor române, celor trei 
preşedinţi ai României care au început procesul de asu-
mare a Holocaustului în România: preşedintele Ion Iliescu, 
preşedintele Emil Constantinescu şi preşedintele Traian 
Băsescu.

Astăzi, pentru noi, evreii din România, şi – sper – şi 
pentru romi, am trăit un moment cu totul şi cu totul de 
excepţie: s-a inaugurat Memorialul Holocaustului din 
Româ nia la Bucureşti. Vă recomand, atunci când veţi 
avea timp, mergeţi să-l vedeţi, apropiaţi-vă de această 
pagină de istorie, nu frumoasă, a poporului român, foarte 
tragică pentru poporul evreu, şi veţi vedea, veţi simţi şi 
răspunderea şi, mai ales, veţi învăţa mai bine lecţia isto-
riei. Lecţia istoriei e simplă: Holocaustul nu este un lucru 
care s-a întâmplat doar evreilor, în forma în care a fost, 
dar se poate întâmpla oricând, oriunde, şi cu alţii. Şi lecţia 
istoriei este să nu permitem niciodată să se mai repete 
aceste tragedii ale istoriei umanităţii. 

Este un mesaj care vi-l adresez şi vă rog şi pe dum-
nea voastră, în calitate de români, de colegi ai mei de 
Par lament: militaţi pentru înlăturarea acestor racile ale 
so cietăţii, care sunt xenofobia, antisemitismul, rasismul, 
propovăduirea teoriilor şi curentelor legionare antisemite. 
Nu mă opresc decât la faptul că, din păcate, în România de 
azi se mai întâmplă incidente de tip antisemit. Aş aminti 
doar faptul că, exact acum un an, cimitirul Giurgiului din 
Bucureşti a fost vandalizat, 131 de morminte au fost dis-
truse, deci 131 de oameni au trăit a doua oară moartea.

Din păcate, reacţia autorităţilor nu este cea dorită. Şi 
aş dori să dau o notă, dacă-mi permiteţi să spun aşa, o 
apreciere foarte bună pentru Parlamentul României care, 
de mai mulţi ani, a început procesul de asumare, prin 
recunoaşterea în diferite forme a celor întâmplate, prin 
acordarea unor indemnizaţii supravieţuitorilor Holocaus-
tului, cum s-a făcut şi cu acei români care au murit în 
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închisorile comuniste, deţinuţii politici de atunci. Acum 
am să am rugămintea să fi ţi de acord cu un proiect de lege, 
elaborat împreună cu doi colegi de la Grupul Minorităţilor 
Naţionale, să-l susţinem: să mărim această indemnizaţie ca 
să nu mai avem o discriminare. În prezent, este o discrimi-
nare faţă de deţinuţii politici la nivelul indemnizaţiei.

N-am vrut să ating acest subiect, dar m-a luat gura 
pe dinainte. Mă scuzaţi! Mai am o vorbă şi anume să 
con tinuăm să fi m un factor favorizant pe plan legislativ 
pen tru tot ceea ce înseamnă combaterea rasismului, xeno-
fobiei, antisemitismului şi negaţionismului Holocaustului. 
Nu pot să nu amintesc măsurile care s-au luat în timp. În 
învăţământul românesc se predau lecţii despre Holocaust. 
Este un lucru extraordinar: copiii încep să înţeleagă ce s-a 
întâmplat şi sperăm – prin educaţia în spirit democratic a 
tinerelor generaţii – ca asemenea orori nu se mai întâmple.

Deci, mesajul meu fi nal este cam aşa: vă mulţumesc 
că aţi venit, vă mulţumesc că sunteţi cu noi aici, şi sper, 
într-adevăr, că veţi fi  militanţi activi ai ideii ca niciunde şi 
nicicum să nu se mai întâmple tragedia care a fost Holo-
caustul pentru Europa şi pentru România. 

Vă mulţumesc foarte mult pentru atenţie.

Domnul Nicolae Păun – deputat, 
preşedinte al Partidei Romilor

Mulţumesc, doamnă preşe-
dinte. 

Doamnelor şi domnilor de-
pu taţi, 

Stimaţi invitaţi, 
 
Astăzi este o zi importantă 

şi îngăduiţi-mi să transmit din 
partea comunităţilor de romi 
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din România tot respectul pentru faptul că dumneavoastră 
sunteţi prezenţi la această şedinţă solemnă. Probabil că 
dacă era vorba de o moţiune de cenzură sau, ştiu eu, cu 
totul şi cu totul altceva, sala era mai plină. Dar aşa e în 
fotbal, se joacă. 

Trebuie să mulţumesc în primul rând Parlamentului 
României pentru că a reuşit să înţeleagă că asemenea se-
siuni solemne fac parte din caracterul unei instituţii la ni-
vel înalt şi, nu în ultimul rând, vreau să mulţumesc, din 
partea comunităţilor de romi, autorităţilor statului român 
pentru faptul că a înţeles de cuviinţă, în cele din urmă, să 
existe un monument care să fi e dedicat victimelor Holo-
caustului în România. 

Vreau să mai mulţumesc şi Preşedinţiei pentru fap-
tul că astăzi, la ora 19, organizează, de asemenea, o reu-
niune solemnă la Palatul Cotroceni, şi preşedintele Traian 
Băsescu, pentru a doua oară în mandatul domniei sale, 
va decora o serie de supravieţuitori de etnie romă, lucru 
care nu are decât să-i bucure pe dumnealor, ca atare, fi ind 
prezenţi şi în sală; şi, implicit, pe noi, ca reprezentanţi ai 
comunităţilor de romi.

Trecând la lucruri ceva mai serioase, ştim cu toţii că 
9 octombrie 1941 a însemnat ziua zero, ziua în care s-a 
declanşat marea prigoană împotriva etnicilor evrei, a în-
ceput Holocaustul, şi ulterior, la aproximativ un an, mai 
exact la data de 1 iunie 1942, a început prigoana şi Holo-
caustul împotriva minorităţii rome.

Mai ştim, de asemenea, în ceea ce priveşte mino-
ritatea romă – nu pot să-mi permit să intru în datele 
pe care le are comunitatea evreiască – că pe teritoriul 
României au fost deportate aproximativ 38 000 de per-
soane, cetăţeni români de etnie romă. În 1945, după ce se 
termină războiul, se încheie toate tratatele ca atare, statul 
român recunoaşte, prin Arhiva Jandarmeriei, că au existat 
25 000 de persoane de etnie romă care au fost deportate 
în Transnistria şi, dintre acestea, numai 14 000 s-au mai 
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întors acasă, deducând automat că 11 000 de persoane a 
murit în condiţiile pe care le cunoaştem. Din 11 000 de 
persoane, trebuie subliniat faptul că aproximativ jumătate 
dintre aceştia erau copii nevinovaţi. 

Îngăduiţi-mi, dacă nu plictisesc foarte tare, să mă gân-
desc oarecum ce a determinat această decizie nefastă a re-
gimului fascisto-nazist. Nu cred că, pe data de 8 octombrie 
1941, Hitler îşi adună consiliul de război şi spune: “Gata, 
de mâine, începe prigoana împotriva minorităţii evreieşti, 
împotriva etnicilor evrei!” Cum nu cred că în luna mai s-a 
întâlnit, de asemenea, Hitler cu tot consiliul de război şi a 
spus: “Gata, trecem şi la ceilalţi!”

Lucrurile acestea au fost, oarecum, premeditate. Ştim 
cu toţii că criza din 1931-1933 a fost un pretext pentru 
personalităţi ale timpului din Germania, care activau undeva 
în zona extremistă de dreapta, să intensifice propaganda 
xenofobă, rasistă, antisemită; situaţie care s-a perpetuat uşor 
până în anii ′37-′38. Nu scoatem în relief faptul că au fost ex-
trem de multe acţiuni concertate împotriva evreilor în pe-
rioada ′37-′41. Şi iar nu scoatem în evidenţă faptul că foarte 
mulţi profesori, doctori, oameni politici, ingineri, ziarişti 
de marcă au alimentat ideea de exterminare a minorităţii 
evreieşti şi a minorităţii rome, considerându-le două «ruşini» 
ale Europei moderne. 

De ce am făcut această mică paralelă şi am pus aceste 
ghilimele de rigoare? Pentru că, din păcate, pe noi, ca mino-
ritate, ne leagă ceva ani ca istorie, ca atitudine, de minorita-
tea evreiască; până prin anii 1945. 

În schimb, cu tot respectul pe care-l port etniei evreieşti, 
vreau să spun că drumurile noastre s-au despărţit din 1945. 
Etnicii evrei au fost ajutaţi, pe bună dreptate, şi trebuie 
ajutaţi în continuare, ca să renască, să poată să-şi crească 
copiii în linişte şi în siguranţă, în vreme ce noi – şi ce dacă? 
Şi «ce dacă» ăsta s-a pus întotdeauna în dreptul nostru. «Ei, 
şi ce dacă v-am deportat? Descurcaţi-vă!», «Ei, şi ce dacă?» 
A urmat după aceea regimul comunist şi s-a încercat ca 
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minoritatea romă să fie asimilată forţat, să piardă cultura, 
tradiţiile, limba, să i se ia aurul şi tot aşa mai departe, şi ave-
rile care le agonisise. «Ei, şi ce dacă?»

«Ei, şi ce dacă aţi fost robi în România acum 500 de ani? 
Asta e! Mai toleraţi-o şi voi acum, ce trebuie să...» 

Sunt lucruri care se întâmplă în istorie. 
Dacă am sta să ne gândim cu maximă luciditate, am 

spune că asta e, a trecut un rău, bine că s-a dus, să dea Dum-
nezeu să nu se mai repete. Corect. La minoritatea evreiască, 
nu s-a mai întâmplat discriminarea care, la noi, se perpetua. 
Foc lua Europa dacă se întâmpla ceva rău cu un etnic evreu 
după ′47-′50. La noi: «Ei şi ce dacă?». 

Dacă ne gândim, imediat după perioada anilor 1989, spe-
ram şi noi să avem un picuţ de libertate şi să fim şi noi puţin 
luaţi în seamă. Dar ştim cu toţii ce s-a întâmplat: ştampilaţi 
precum vitele, amprentaţi, cu interdicţia de a călători din-
tr-un spaţiu într-altul, dându-ni-se foc la case şi izgoniţi din-
tr-o zonă în alta. 

Ce s-a întâmplat pe teritoriul României?! Hădăreni: foc 
la case, copii arşi de vii, Bolintin-Deal, Bolintin-Vale, ghetoi-
zare şi tot ce mai vreţi dumneavoastră.

Ei, şi ce dacă! 
Toate aceste întrebări pe care ni le punem, în calitate de 

cetăţeni români şi europeni, vin într-un context al moder-
nismului. Ne place să facem declaraţii politice pompoase, ne 
place să inventăm instituţii, ne place să mergem şi să spu-
nem că pentru minoritatea romă, gata, în sfârşit a apărut o 
rază de soare. 

Ne-aţi întrebat vreodată, domnilor, dacă noi suntem 
mulţumiţi? Am stat noi, vreodată, la masă să discutăm cu 
dumneavoastră ce-i bine şi ce-i rău? Pentru că s-ar pu-
tea să se aplice următorul proverb: «Nu tot ceea ce vreţi 
dumneavoastră să ne faceţi bine este şi binele pe care ni-l 
dorim noi». 

Or, stau să mă gândesc: nu cumva, această atitudine de 
extremă dreapta pare să fie copiată la indigo? 1931-1937, 
criză economică. Cine-i vinovatul? Ţiganul. Situaţia se repetă 
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acum. Suntem în criză economică. Ne gândim: trebuie să 
găsim un vinovat. Şi-n Europa strică ambientul, eu ştiu, 
ţărilor membre ale Uniunii, ţiganul. Hai să-l izolăm, hai să-i 
facem ceva, să scăpăm de el.

Da, bine spunea colegul şi prietenul meu, domnul Aurel 
Vainer. Cred că mare lucru din istorie nu am învăţat, nici să 
ne comportăm, nici să încercăm să venim cu măsuri cât se 
poate de radicale împotriva rasismului şi a xenofobiei. Nu 
ştim nici să interzicem cu adevărat anumite atitudini de 
extremă dreapta, pentru că în România a existat şi există un 
“distins” om politic, căruia nu-mi face plăcere să-i dau nu-
mele. Acesta defila la mare scenă, fără ca nimeni să se simtă 
deranjat, îmbrăcat în ţinută, aşa, de ofiţer nazist cu grad 
înalt. Şi, la un moment dat, ne-a şi sfidat: Ei, şi ce e, mă, care 
este problema? Ei, şi ce dacă?! 

Domnilor, închei prin a vă spune că, da, suntem, de ase-
menea, bucuroşi că în România există un monument unde 
ne putem duce, an de an, să depunem o coroană de flori în 
memoria celor care au dispărut dintre noi pe nedrept. Dar, 
mă gândesc: când o să facem un monument pentru cei care 
dispar, zilnic, dintre noi, tot pe nedrept?

Cred că, şi cu asta închei, nu este de ajuns numai să fa-
cem declaraţii, să inventăm instituţii, să elaborăm docu-
mente, dacă nu venim cu măsuri categorice să ajutăm o 
minoritate, care nu are cum să influenţeze majoritatea, sub 
nici o formă, să nu-i fie teamă nimănui. Să ajutăm o mino-
ritate să aibă siguranţă socială, să poată să se dezvolte şi 
să poată să arate că nu este chiar aşa, oaia neagră a Uniunii 
Europene, şi nici măcar a României, pentru că am dat şi noi 
doctori, ingineri, oameni politici marcanţi în această ţară şi 
avem, în continuare, şi în Parlamentul României, foarte mulţi 
colegi dintre rândurile mai din spate. Aşa, nu de ale noastre, 
zic, mai din spate. Şi asta ne face cinste, este bine. Că doar ne 
salutăm, este de ajuns. 

Domnilor, ajutaţi-ne, dacă vreţi cu adevărat să simţiţi că 
faceţi ceva pentru o minoritate căreia i-aţi greşit foarte mult. 

Vă mulţumesc.
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E.S. Oren David – Ambasador Extraordinar şi 
Plenipotenţiar al Statului Israel la Bucureşti

Excelenţă, 
Onoraţi membri ai Parla-

mentului, 
Doamnelor şi domnilor, 

Ne-am adunat aici pentru 
a comemora victimele Holo-
caustului în România şi pen-
tru a ne îndeplini promisiunea 
de a nu uita niciodată. Este 
obligaţia noastră atât faţă de 

victime cât şi faţă de generaţiile următoare. 
Inaugurarea Memorialului Holocaustului şi această 

reuniune specială sunt un tribut, un act de recunoştinţă, 
de respect şi solidaritate făptuit, în numele statului român 
de astăzi, faţă de sutele de mii de evrei români şi membri 
ai comunităţii rome, copii, femei, bărbaţi, tineri şi bătrâni, 
care au pierit în timpul Holocaustului.

Saga evreilor români în perioada Holocaustului este 
interconectată cu cea a celor şase milioane de evrei din 
Europa, ale căror vieţi s-au sfârşit brusc în cel de-al doilea 
război mondial, ca urmare a celor mai violente şi mortale 
forme de ură: antisemitismul.

Distinşi oaspeţi, 
Această ură este, din păcate, prezentă şi astăzi: calom-

nii împotriva evreilor şi a Statului Israel, încercările de 
distrugere a Statului Israel sunt, astăzi, o realitate.

Totuşi, istoria a dovedit că nu ar trebui să ignorăm 
răul şi ameninţările. Să închidem ochii în faţa acestor lu-
cruri, ar încuraja atacatorii şi i-ar face victime pe cei care 
ignoră victimele.

De dragul memoriei victimelor pe care le comemorăm 
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astăzi şi de dragul asigurării viitorului nostru, suntem 
hotărâţi să continuăm lupta noastră împotriva antisemitis-
mului, rasismului şi xenofobiei.

În numele Statului Israel, doresc să le mulţumesc tu-
turor celor implicaţi în acest proiect al Memorialului, în 
acest eveniment, şi vă mulţumesc că mi-aţi oferit şansa să 
vă vorbesc în această sesiune specială a Parlamentului Ro-
mâniei.

Şi aici şi în ceremonia de inaugurare de azi dimineaţă, 
am simţit că sunt cu noi toţi cei care au pierit în Holo-
caust: tineri, bătrâni, femei, bărbaţi şi copii. 

Ca reprezentant al Statului Israel, reiterez angaja-
mentul nostru faţă de ei: acele orori să nu se mai repete 
niciodată.

E.S. Mark Gitenstein, 
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar 
al Statelor Unite ale Americii la Bucureşti.

Doamnă preşedinte, 
Doamnelor şi domnilor, mem-

bri ai Parlamentului, 

Eu am în această după-amiază 
un mesaj personal. Nu mi-am cu-
noscut niciodată străbunicul. Am 
văzut fotografi i cu el; un bărbat 
elegant, cu o barbă albă. A emi-
grat în Statele Unite, cred că din 

Brăila, în anii 1880. Mi-am cunoscut bunicul, un bărbat 
scund, foarte sigur pe el, cu chelie. A venit în America cu 
părinţii lui, cu fratele şi sora lui, când avea 12 ani, în 1891. 
Au venit în America pentru a se bucura de binecuvântările 
libertăţii şi pentru a scăpa de începutul a ceea ce avea să 
devină Holocaustul.
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Abraham Gitenstein, o rudă îndepărtată de-a mea, nu 
a avut acelaşi noroc. Am afl at despre el doar în momentul 
în care am devenit ambasador. A supravieţuit Holocaustu-
lui la Chişinău şi şi-a pierdut foarte multe rude. A emigrat 
în Israel şi, după război, potrivit celor spuse de fi ul său, a 
fost atât de traumatizat încât nici măcar nu mai putea să 
vorbească despre ceea ce s-a întâmplat. 

Vorbesc în numele tuturor celor din familia mea, care 
au venit înaintea mea, şi în numele meu, personal. Aşa 
cum spunea şi Elie Wiesel, nu toate victimele au fost evrei. 
Însă, toţi evreii au fost victime. Şi aş vrea să adaug pen-
tru evreii care s-au bucurat de binecuvântările libertăţii în 
America – şi se întâmplă la fel aici, în România, cu evreii şi 
neevreii care au fost victime ale unui regim totalitar –, pen-
tru evreii care spun: nu am ştiut. Eu nu pot să spun asta.

Este un privilegiu, cu atât mai mare pentru mine, să 
particip la această ceremonie, în calitate de american, în 
calitate de evreu american şi în calitate de român-evreu-
american. Este un moment de profundă autodescoperire. 
Călătoria mea de autodescoperire este doar o umbră faţă 
de ceea ce poporul României este implicat. Este nevoie de 
curaj şi hotărâre pentru a vă înfrunta trecutul.

Conform cuvintelor rostite de  marele sud-african Nel-
son Mandela, când a iniţiat Comisia pentru Adevăr şi Re-
conciliere, alegerea unei naţiuni nu este dacă să dezvăluie 
sau nu trecutul, ci să se asigure că trecutul va fi  cunoscut 
astfel încât, prin aceasta, să fi e promovate reconcilierea şi 
pacea. 

Când Elie Wiesel a primit Premiul Nobel, ne-a reamin-
tit despre strămoşii noştri. În România au suferit şi evreii 
şi neevreii. Asemenea strămoşului nostru Iov, drama lor 
pare nesfârşită. Acum, calea disperării este pavată cu 
speranţă, cum spunea şi Wiesel. Sursa acestei speranţe 
este memoria, amintirea.

Noi, în America, admirăm ceea ce încercaţi să faceţi 
aici, în România. Şi pentru acest evreu-român simt cum mi 
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se încălzeşte inima când îmi amintesc că, pe cât de dure-
roasă a fost călătoria de autodescoperire a lui Iov, pe atât 
Dumnezeu l-a binecuvântat cu o viaţă lungă şi prosperă.

Noi suntem acum parteneri. Ne amintim împreună, 
suntem împreună martori ai prezentului şi construim vii-
torul. Este un viitor în care copiii noştri nu ar trebui să 
aibă aceleaşi temeri ca înaintaşii noştri şi în care singura 
lor responsabilitate să constea în aceea de a face alegerile 
potrivite dintr-o multitudine de oportunităţi.

Cred că Dumnezeu vă va binecuvânta pentru construi-
rea Memorialului. Cu toţii suntem martori a ceea ce s-a în-
tâmplat. Ne rugăm pentru voi, pentru noi, pentru toţi, cei 
trecuţi în Lumea de Dincolo şi pentru prezenţi. 

Vă mulţumesc.

Domnul Mihail Ionescu, director general 
al Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului 

în România «Elie Wiesel»

Stimată doamnă preşe dinte a 
Camerei Deputaţilor, 

Doamnelor şi domnilor 
deputaţi, 

Doamnelor şi domnilor, 

Este un mare privile giu 
pentru mine să mă adre sez 
dumneavoastră, re pre  zentanţi 
aleşi ai naţi unii române în Ca-
mera deci zională a Legislativului, 
într-o ocazie atât de deosebită.

Inaugurarea, azi, a Memorialului Holocaustului din 
România reprezintă o importantă etapă a unui proces 
complex de reevaluare a trecutului recent al României, în-
treprins în ultimii ani. 



48

Trecutul, cum bine ştiţi, nu este unul rectiliniu, pre-
determinat. El are lumini şi umbre, pete albe, locuri asu-
pra cărora ne place să poposim foarte des, pentru că le 
considerăm a fi  adevărata noastră măsură istorică, sau – 
din cele ferite vederii urmaşilor, din neglĳ enţă, din 
neştiinţă sau în mod intenţionat.

Unul dintre aceste locuri prea des ocolit este cel 
ocupat în istoria naţională de Holocaust, fenomen de 
anvergură europeană în cursul celui de-al doilea război 
mondial, care a însemnat genocidul de stat împotriva 
evreilor, în principal, dar şi al altor etnii, precum romă, 
al celor care împărtăşeau convingeri politice sau orientări 
sexuale, inclusiv, neconvenabile regimurilor politice fas-
ciste sau naziste, aşa cum a fost şi regimul Antonescu în 
România. 

Iniţiat şi desfăşurat cu efi cienţa instrumentelor erei in-
dustriale de către Germania nazistă şi aliaţii săi, acest fe-
nomen istoric monstruos a provocat milioane de victime 
şi a lăsat traume adânci pe continentul european. 

Pe harta Holocaustului se afl ă, din păcate, şi România 
acelui timp, aşa cum domnul Vainer a arătat aici.

Din anul 2004, de când Comisia Internaţională pen-
tru Studierea Holocaustului din România, condusă de 
Elie Wiesel, şi-a prezentat raportul fi nal, asumat repe-
tat, la nivelul celei mai înalte magistraturi a statului ro-
mân, a fost aplicat un efort constant pentru a răspunde 
efi cient recomandărilor acesteia şi a face din trecutul re-
cent naţional un teritoriu cât mai bine cunoscut, din care 
naţiunea română să-şi extragă resurse de putere identitară, 
pentru a putea să se călăuzească către un viitor care să nu 
repete greşelile făcute.

Naţiunea română nu a pornit acest proces de evaluare 
a trecutului său şi nu a ridicat acest Memorial, inaugu-
rat astăzi, pentru a se acuza ea însăşi de greşelile aces-
tui trecut, ci pentru a identifi ca cauzele acestora, a stabili 
vinovaţii şi a învăţa să nu le mai repete. Iar acest lucru l-a 
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făcut nu cu fruntea plecată în umilinţă sau la comanda 
cuiva, ci cu suverană demnitate, pe deplin conştientă că 
responsabilitatea asumată este chezăşia forţei sale morale 
şi, deopotrivă, instrument de construcţie a viitorului.

A fost şi este nevoie de curaj şi de înţelepciune să te 
uiţi la propriul trecut cu răspundere şi fără să ocoleşti ceea 
ce nu-ţi place, ori să rezişti tentaţiei de a uita ceea ce nu-ţi 
convine.

Monumentul ridicat azi în Capitala ţării este proba 
acestui curaj şi al acestei înţelepciuni vădite pregnant în 
mentalul naţional.

Institutul Naţional pentru Studiul Holocaustului din 
România îşi aduce contribuţia sa în acest proces, prin 
lansarea unor proiecte de cercetare specifi ce, prin impli-
carea în procesul educaţional la toate nivelurile, printr-o 
amplă acţiune de cooperare cu instituţii de profi l din ţară 
şi străinătate. 

Afl at sub diriguirea Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional, institutul reprezintă o dovadă pe-
remptorie a angajamentului naţional de a continua proce-
sul de recuperare la adevărate dimensiuni a acestui trecut 
naţional, recent, în principal.

În încheierea alocuţiunii mele, vreau să vă informez 
că pe adresa institutului nostru au sosit numeroase mesaje 
de la victime ale Holocaustului, care au ţinut să exprime 
admiraţia şi recunoştinţa lor pentru ceea ce au făcut astăzi 
statul român şi conducerea sa, precum şi din partea unor 
personalităţi recunoscute pentru competenţa lor în studiul 
fenomenului Holocaustului.

În rândul celor dintâi mesaje se afl ă, de pildă, mesajul 
Rabinului Efraim Gutt man, supravieţuitor al pogromului 
de la Bucureşti, din 21-23 ianuarie 1941, şi care exprimă, 
între altele, citez din mesajul său: “Participarea (sa) 
sufl etească” la ridicarea acestui monument la Bucureşti.

În rândul secundului tip de mesaje se afl ă cel al dom-
nului Tuvia Friling, vicepreşedinte din partea Israelului al 
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Comisiei “Wiesel”, care menţionează că această zi “este 
un moment important pentru România, pentru comunita-
tea evreiască din România, pentru noi, israelienii, şi pen-
tru orice evreu şi umanist din lume”.

Tot în rândul acestor mesaje se afl ă şi cel al preşe-
dintelui Institutului Yad Vashem din Ierusalim, generalul 
Avner Shalev. După cum ştiţi, Yad Vashem-ul este princi-
pala instituţie privind studiul Holocaustului în lume, aş 
zice. Mesajului său îi dau citire: 

“Acum aproape cinci ani, în noiembrie 2004, a fost 
făcut un pas important în procesul examinării sincere şi 
comprehensive de către România a istoriei sale din pe-
rioada Holocaustului.

Preşedintele naţiunii dumneavoastră a primit atunci 
raportul Comisiei Internaţionale asupra Holocaustului 
din România. Cu o lună mai devreme, el declarase cu pri-
vire la demersul comisiei: Realitatea nu poate şi nu trebuie 
să fi e ascunsă. Asumarea propriului trecut, cu bune şi rele, nu 
este doar un exerciţiu de onestitate intelectuală, ci şi o probă de 
conştiinţă democratică. 

Cinci ani mai târziu, în urma unui complex şi solici-
tant şir de evoluţii şi evenimente, poporul român între-
prinde azi un alt pas semnifi cativ în asumarea continuă a 
trecutului său colectiv. Acesta include, pe de o parte, su-
tele de ani de coexistenţă cu vecinii săi evrei şi, pe de altă 
parte, complicitatea în uciderea a sute de mii de evrei în 
cursul Holocaustului. 

Acest Memorial plin de semnifi caţii, pe care-l inau-
guraţi acum, a fost laborios conceput şi construit ca un 
simbol evocator al memoriei naţionale, identităţii şi res-
ponsabilităţii. Construcţia lui a fost una dintre reco man-
dările raportului şi cei care au făcut acest lucru trebuie să 
primească felicitările şi mulţumirile noastre.

Cu siguranţă, însă, nimeni nu poate considera acest 
Memorial sau orice alt monument, indiferent cât de im-
presionant, că reprezintă prin simpla sa existenţă punctul 
de vârf al memoriei Holocaustului.
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La Yad Vashem, al cărui munte al amintirii în Ierusa-
lim este celebru prin dotările şi exponatele sale, realizăm 
că până şi cel mai important edifi ciu nu este un scop în 
sine. Ceea ce trebuie să căutăm cu adevărat sunt acele 
învăţăminte şi experienţe profunde, pe care astfel de lo-
curi ar trebui să le evoce vizitatorilor şi schimbările în 
comportamentul uman care rezultă din ele.

Pentru atingerea acestui înalt scop, mulţi oameni 
de omenie ca şi istorici, sociologi ş.a., printre care şi 
cercetătorii  Institutului Yad Vashem, sunt gata să vă ofere 
sprĳ inul. Totuşi, pe măsură ce România îşi continuă dru-
mul, câteodată, anevoios al amintirii trecutului, greul efor-
tului rămâne, în ultimă instanţă, al dumneavoastră.

Fie ca naţiunea dumneavoastră să fi e binecuvântată cu 
curaj, pentru a persevera şi culege răsplata eforturilor sale 
sincere”. 

Domnul Warren Miller, preşedintele organizaţiei 
“American Jewish Heritage of Abroad”

Doamnă preşedinte, 
Domnilor membri ai 

Parlamentului, 
Domnilor ambasadori, 
Excelenţe, 
Distinşi oaspeţi, prie-

teni, 

 Sunt onorat să mă 
afl u aici, să am şansa deo-
sebită de a mă adresa în 
această sesiune solemnă. 

Aproape acum 8 ani, când am propus crearea unui Me-
morial naţional al Holocaustului, ştiam că procesul va fi  
lung şi anevoios, însă, cu sprĳ inul Comisiei «Wiesel» şi cu 
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angajamentul Guvernului României, această idee a deve-
nit realitate. 

Crearea acestui memorial, asemenea unor memoriale 
similare din Europa, este un important pas înainte pentru 
această naţiune, un pas de care toţi românii ar trebui să fi e 
mândri, un pas care ajută la îndreptarea unei nedreptăţi. 

Holocaustul a fost cel mai întunecat capitol dintr-o 
lungă istorie de greşeli ale umanităţii. 1,5 milioane de co-
pii evrei au fost ucişi şi 6 milioane de evrei au fost ucişi 
violent, victime care nu reprezentau o ameninţare pentru 
opresori, nu comiseseră nici o crimă, ci au fost ucişi doar 
pentru că erau evrei. 

Aceste crime au fost îndreptate împotriva multor 
naţiuni, inclusiv România. Inclusiv 11 000 de romi au fost 
ucişi de către armată. 

Totuşi, multe decenii după război, această istorie bine 
documentată şi controversată a fost negată şi ascunsă, 
iar poporul român nu a cunoscut adevărul despre rolul 
naţiunii lor în Holocaust. Însă această perioadă de fals is-
toric s-a încheiat, iar naţiunea dumneavoastră a ales calea 
adevărului şi nu cea a ignoranţei. 

Niciunei naţiuni nu-i place să i se amintească nedrep-
tăţile sale, însă comemorarea evenimentelor ruşinoase, 
precum şi a celor de mândrie, este o datorie a societăţii 
libere. Numai aşa putem înfrunta cu încredere viitorul. 

România face asta acum. Memorialul pe care l-am 
inaugurat astăzi va recunoaşte adevărul despre Holocaust. 
Această naţiune onorează victimele şi le dă o voce care va 
vorbi de-a lungul timpului. Memorialul va permite tutu-
ror vizitatorilor să afl e ce s-a întâmplat, pentru a putea în-
treba: de ce s-a întâmplat, cum de s-a putut întâmpla şi ce 
pot face eu ca om pentru a mă asigura că aşa ceva nu se 
va mai întâmpla niciodată. 

Îi mulţumim preşedintelui Băsescu şi liderilor Româ-
niei pentru sprĳ inul acordat creării acestui Memorial şi 
pentru comemorarea Holocaustului. 



53

Vă mulţumim pentru că aţi avut curajul să le spuneţi 
concetăţenilor adevărul despre acest episod trist din trecu-
tul lor. 

Acest memorial este dovada că Guvernul României 
nu conduce doar prin cuvinte, ci prin fapte. Aceste fapte 
sunt baza unei democraţii puternice şi vibrante şi comu-
nitatea internaţională felicită România pentru cum îşi 
îmbrăţişează adevărul istoric. 

Însă mai sunt multe de făcut. Astăzi, vocea anti-
semiţilor, a celor care neagă Holocaustul, vocea xenofobilor 
se face încă auzită şi aceasta reprezintă un pericol pentru 
popor şi pentru libertăţile pe care poporul le preţuieşte.

Aceste forţe pot cotropi chiar şi o societate liberă şi 
democrată. Din acest motiv, apărarea memoriei Holocaus-
tului este o responsabilitate continuă, ceea ce facem nu 
doar pentru morţi, ci şi pentru vii.

Pentru a învinge ideologiile urii, un lider, un om po-
litic puternic are o importanţă vitală. Însă oamenii nu tre-
buie pur şi simplu să asiste cu mâinile în sân;  trebuie să 
vorbească şi să se ridice împotriva celor care promovează 
fanatismul. Toate acestea se vor întâmpla cu cunoştinţele 
şi cu determinarea necesară.

Felul în care Holocaustul este comemorat arată 
sănătatea acestei societăţi. Când Holocaustul este negat şi 
adevărul ascuns este ameninţată libertatea şi umanitatea.

Însă, atunci când Holocaustul este comemorat, aşa 
cum se întâmplă acum în România, memoria victimelor 
are demnitate şi libertatea este mai sigură.

În numele Guvernului american şi al poporului ame-
rican îi mulţumesc României pentru eforturile de a onora 
memoria victimelor Holocaustului şi pentru crearea aces-
tui memorial remarcabil. 

Dumnezeu să-i binecuvânteze pe supravieţuitori şi pe 
poporul român!
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Domnul Paul Shapiro, directorul Centrului 
pentru studii avansate în domeniul Holocaustului 
de pe lângă Muzeul Memorial al Holocaustului 

din Washington.

Stimată doamnă preşedinte, 
Doamnelor şi domnilor, 
Acum 68 de ani, aproape toţi evreii din Basarabia şi 

marea majoritate a celor din Bucovina au fost deportaţi, 
din ordinul personal al lui Ion Antonescu, conducătorul 
statului român, în Transnistria.

Deportările au fost organizate de Marele Stat Major al 
Armatei Române şi de Jandarmeria afl ată în subordinea 
Ministerului de Interne.

Deportările au avut loc în condiţii îngrozitoare, de 
cele mai multe ori pe jos. Coloanele de evrei care inclu-
deau femei, bătrâni şi copii au fost forţate să parcurgă 
zilnic între 30 şi 40 de km. Ordinele specifi ce date Jandar-
meriei române prevedeau executarea pe loc a tuturor celor 
care rămâneau în urma convoaielor şi cei care au rămas 
în urma coloanelor, bolnavi disperaţi, epuizaţi, au fost 
executaţi cu miile şi fără milă. 

Aproximativ 150 000 de evrei români au ajuns în viaţă 
în Transnistria. Acolo, în această parte a Ucrainei, afl ată 
sub administraţie română, numai 50 de evrei români 
au reuşit să supravieţuiască, suportând condiţiile inu-
mane la care au fost supuşi de către autorităţile militare 
şi civile ale României: subnutriţia, munca forţată, tifosul 
exantematic şi execuţiile în masă au luat viaţa a 100 000 
de cetăţeni evrei ai acestei ţări. Şi nu numai atât. Peste 
130 000 de evrei localnici din Transnistria au fost masacraţi 
la Odessa, Golta şi Mostovoi şi au pierit în urma epidemii-
lor şi subnutriţiei. 

Pe teritoriul de azi al României 13 266 de evrei au 
fost masacraţi în vara anului 1941, în câteva zile, la Iaşi, 
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numărul fi ind confi rmat printr-un raport al Serviciului 
Special de Informaţii din 1943. 

Cel puţin 280 000 de evrei români şi ucraineni au pie-
rit între 1941 şi 1944 sub jurisdicţia şi responsabilitatea 
autorităţilor române. 

În 1942 un număr de aproximativ 25 000 de romi au 
fost, de asemenea, deportaţi în Transnistria, din ordinul 
personal al aceluiaşi Ion Antonescu şi cel puţin 11 000 din-
tre ei au murit acolo, executaţi sau din cauza bolilor ende-
mice. 

În Transilvania de nord, autorităţile maghiare, în coo-
perare cu Germania nazistă, poartă răspunderea morţii în 
1944 a 135 000 de evrei români. 

A existat şi un plan, stabilit de comun acord între sta-
tul român şi Germania nazistă, care prevedea deportarea 
în 1942, la lagărul morţii, la Belzec, în Polonia, a tuturor 
evreilor rămaşi în Vechiul Regat şi Transilvania de sud. 
Datorită unui complex de împrejurări, aceste deportări au 
fost amânate şi, pe urmă, anulate. 

Cifrele pierderilor evreieşti şi rome datorate Holo-
caustului din România sunt greu de suportat în sine. 
Condiţiile în urma cărora aceşti cetăţeni ai României au 
fost exterminaţi sunt cu atât mai mult greu de înţeles şi de 
asumat. Şi mai difi cil este faptul că fi ecare individ, subsu-
mat cifrelor imense pe care le-am menţionat, a reprezentat 
un sufl et omenesc, discriminat arbitrar şi distrus deliberat 
numai datorită apartenenţei sale etnice. Aceşti oameni pe 
care autorităţile şi semenii lor îi numeau atunci jidani şi 
ţigani nu erau inamici ai statului român, ci pur şi simplu 
fi inţe umane, evrei şi romi, care au avut nenorocul de a 
se naşte în România de atunci, ţară unde antisemitismul 
şi prejudecăţile antirome aveau rădăcini adânci în intelec-
tualitate, în clasa politică, în biserică şi în populaţia civilă.

Cifrele sunt reci şi impersonale, dar ele ascund nu 
numai tragedia victimelor, ci şi un capitol cutremurător 
din istoria unei ţări numite România, pentru că tragedia 
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evreilor români, tragedia romilor români din timpul celui 
de-al doilea război mondial a fost şi tragedia României, o 
ţară care a ajuns să fi e guvernată de un regim criminal, 
care, în alianţă cu Germania nazistă, a aruncat în afara le-
gii şi societăţii pe toţi cei de religie mozaică; un regim care 
s-a bazat, în politica sa faţă de evrei, pe o sălbatică discri-
minare şi pe crimă în masă.

O administraţie care a permis ca serviciile sale secrete, 
mai precis secţia a doua a Marelui Stat Major şi Serviciul 
Special de Informaţii să coordoneze organizarea de asa-
sinate în masă, comandate de această administraţie. O 
poliţie, o armată, o jandarmerie care, împreună cu soldaţi 
germani, au masacrat pe conaţionalii lor de altă religie; un 
Guvern care, prin vocea prim-ministrului şi cea a primu-
lui său adjunct, a ordonat deportări masive de populaţie, 
internări în ghetouri şi lagăre. Şi, în sfârşit, o populaţie 
civilă care, la Iaşi, în satele din Basarabia şi Bucovina de 
nord, s-a lăsat antrenată în această urgie de asasinate şi 
maltratări.

Holocaustul din România a însemnat nu numai exter-
minarea a cel puţin 280 000 de evrei şi 11 000 de romi, ci şi 
încercarea de a distruge umanismul românesc.

Procesul de distrugere a evreilor şi romilor, sub guver-
narea Antonescu, a fost un subiect tabu în timpul regimu-
lui comunist. S-a încercat, prin minciună şi fals, negarea 
Holocaustului şi ascunderea dovezilor arhivistice privind 
acest eveniment tragic.

Trebuie să recunoaştem că România mai plăteşte şi as-
tăzi tribut acestei vechi stări de fapt. Nu întâmplător nega-
ţioniştii proeminenţi ai României de azi sunt foştii poeţi de 
curte ai dictatorului comunist, care s-a ocupat sistematic 
cu falsifi carea istoriei. Dar adevărul istoric, în România, ca 
oriunde în lume, nu poate fi  ascuns sau falsifi cat la nesfârşit. 
Din ce în ce mai mulţi cercetători, politicieni, cetăţeni ai Ro-
mâniei devin conştienţi de faptul că negarea propriei istorii, 
aşa cum a fost ea, contravine interesului naţional. 
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Monumentul victimelor Holocaustului inaugurat 
astăzi şi Institutul Naţional «Elie Wiesel» pentru Studie-
rea Holocaustului în România aduc omagiu memoriei 
victimelor Holocaustului din România. Monumentul 
reprezintă şi o importantă dovadă simbolică a faptului 
că o Românie modernă îşi asumă istoria, aşa cum a fost 
ea. Inscripţia de pe monument –  naţiunea română şi gu-
vernul ei au ridicat acest Memorial ca un loc permanent 
de amintire şi ca un avertisment adresat generaţiilor 
viitoa  re – rezumă aspiraţia României către un viitor carac-
terizat prin democraţie, umanism şi toleranţă. 

Vă mulţumesc. (Aplauze)

Rabinul Andrew Baker, director pentru 
relaţii internaţionale al Congresului Evreiesc 

American şi responsabil în probleme de 
combatere a antisemitismului şi a negaţionismului 

Holocaustului la O.S.C.E.

Mulţumesc, doamnă 
preşedinte, pentru aceas tă 
oportunitate. 

Această zi solemnă de 
comemorare a victimelor 
Holocaustului din Româ-
nia se întâmplă să fi e în 
săptămâna sărbă torii de Su-
cot din calendarul evreiesc. 
Sucot sau Sărbătoarea Cor-
tu rilor, cum mai este cu-
noscută, este celebrată prin 
con struirea unui cort – struc-

tură temporară fragilă, deschis naturii exterioare – unde, 
în această săptămână, evreii participă la o masă comună.
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Potrivit tradiţiei evreieşti, această construcţie amin-
teşte de fragilitatea costurilor evreieşti, ridicate în pere-
grinarea, timp de 40 de ani de la ieşirea din Egipt, spre 
Tărâmul Făgăduinţei. Eliberarea din sclavie a fost doar 
prima etapă a acestei peregrinări, prin care au fost înfrun-
tate toate greutăţile din deşert şi duşmanii care se opu-
neau libertăţii foştilor sclavi evrei. Însă, pe evrei îi aştepta 
libertatea deplină, fi zică şi spirituală, şi ţara lor. Este o pe-
regrinare pe care ne-o amintim astăzi, când comemorăm 
Holocaustul în România. Evreii care au trăit, generaţii 
întregi, în această parte a lumii s-au văzut înlăturaţi din 
profesiile lor, din casele lor, le-au fost furate bunurile şi au 
fost trimişi într-o călătorie spre suferinţă şi moarte. 

Uciderea evreilor europeni a fost planifi cată, a înce-
put în Germania nazistă, însă aproape toate ţările au avut 
complici şi colaboratori. Printre cele mai atroce s-a afl at 
România, în care înlăturarea sistematică din învăţământul 
de stat, din slujbe şi asuprirea sistematică a evreilor a fost 
condusă de Antonescu, începută de Antonescu în 1941.

Multe decenii adevărul a fost ignorat sau distorsionat. 
Abia atunci când o Românie liberă şi democratică a ieşit 
la lumină s-a putut realiza înfruntarea şi asumarea acestui 
trecut. Şi aşa a început o altă călătorie, nu una fi zică, ci 
o căutare a adevărului, un efort perpetuu pentru a capta 
autenticitatea istorică a acestei perioade.

Acum şase ani mulţi negau total Holocaustul în Ro-
mânia, însă acum şase ani a fost început un proces, s-a sta-
bilit o comisie internaţională din care făceau parte istorici 
notabili din România şi din străinătate. A fost susţinută de 
liderii tuturor marilor partide politice. Agenda sa conţinea 
recunoaşterea Holocaustului în România şi descoperirea 
adevărului. Acum doi ani şi-a încheiat misiunea iar în 2005 
a prezentat concluziile, însă acesta nu a fost sfârşitul, ci doar 
un prim pas important pentru o călătorie şi mai lungă.

Comisia a considerat necesar să îşi răspândească rezul-
tatele în societatea românească, pentru a fi  o bază pentru 
alte cercetări, pentru programe educaţionale, pentru copii, 
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pentru a lansa ceremonii publice şi locuri de comemorare. 
Toate acestea fac parte, de asemenea, din recomandările 
pe care Guvernul României le-a acceptat şi a început să le 
implementeze. Azi putem privi în urmă şi putem vedea 
că s-au făcut foarte multe. De asemenea, ştim că am avut 
propria noastră versiune a tuturor acestor difi cultăţi.

Fie ca această zi solemnă de comemorare să devină 
permanentă în calendarul României. Şi, de asemenea, 
îndrăznesc să spun că este minunat că acest Memorial din 
Bucureşti a fost încheiat la timp pentru aceste comemorări. 
Vom avea de parcurs multe difi cultăţi în continuare, însă 
nu putem nega progresele făcute.

Ne amintim teribila tragedie a Holocaustului în Româ-
nia, care a pornit acum 68 de ani, şi nu este sufi cient doar 
să fi m sinceri cu istoria, trebuie să recunoaştem şi prezen-
tul. Antisemitismul, rasismul, tendinţele naţionaliste şi 
prejudecăţile încă mai pot fi  văzute şi astăzi în România, 
în Europa, într-o mare parte a lumii. Trebuie să facem tot 
posibilul pentru a lupta împotriva extinderii acestor lu-
cruri. Numai aşa putem onora cu adevărat memoria ace-
lor victime pe care le comemorăm astăzi şi numai aşa vom 
putea da o semnifi caţie morţii lor.

Fie ca respectarea şi cinstirea memoriei lor să fi e o bi-
necuvântare şi fi e ca noi să fi m demni pentru a o primi! 

Domnul Theodor Paleologu, 
ministrul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

Doamnă preşedinte a Camerei Deputaţilor, 
Excelenţele Voastre, 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
Stimaţi oaspeţi, 
Ceea ce face unică comemorarea Holocaustului în 

acest an este, fi reşte, inaugurarea Memorialului Holocaus-
tului în această dimineaţă.
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La inaugurarea aces-
tui monument, Marele Ra-
bin Menachem Hacohen a 
vorbit despre Cain şi Abel, 
aşa cum am făcut-o şi eu 
în textul meu şi aş vrea să 
continui această idee, şi 
anume, că primul om este 
cel care îşi ucide fratele.

În Cartea Facerii avem 
această lecţie despre răul 
radical care se afl ă în om, 
în natura umană, decăzută 

după expulzarea din Paradis, după păcatul originar.
Dar, ce este mai grav, este că fratele ucigaş, Cain, îşi 

neagă crima. Când Dumnezeu îl întreabă ce s-a întâmplat 
cu fratele tău, spune: “Nu ştiu şi nu sunt paznicul fratelui 
meu”. Aceasta este a doua crimă a lui Cain.

Or, această crimă am vrut noi să o reparăm astăzi, să 
nu ne facem părtaşi celei de-a doua crime care este nega-
rea sau ignorarea crimei comise. Pentru că dacă ignori, 
dacă negi, de fapt, te faci părtaş crimei deja comise.  
Desigur, un memorial, programe educaţionale, muzee 
şi alte asemenea lucruri nu aduc înapoi viaţa celor care 
au fost omorâţi, dar măcar este o măsură de separare de 
răul în această a doua formă, care este forma negării şi 
a uitării. Vorbesc de uitare, pentru că tocmai un memo-
rial este neuitarea şi acesta este rostul unui memorial, să 
perpetueze memoria, să perpetueze memoria victimelor, 
memoria celor căzuţi şi este o atitudine de recunoştinţă, 
totodată. Memoria este ceea ce continuă, ceea ce manifestă 
respectul pentru cei morţi. 

Aşadar, Memorialul inaugurat astăzi, Memorial, 
deopotrivă, dedicat victimelor evreieşti şi victimelor rome, 
este un moment extrem de important, aşa cum, de alt-
minteri, Comisia “Wiesel” a recomandat construirea unui 
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asemenea Memorial. Este un început, după părerea mea, 
doar un început de la care se poate porni.

Nici nu trebuie, aşadar, să ne limităm la inaugurarea 
unui monument, totul nu trebuie să se limiteze la un mo-
ment festiv, ci acest Memorial trebuie să iradieze această 
memorie reparatorie de care vă vorbeam.

Şi cu aceste gânduri cred că am spus esenţialul despre 
ziua de astăzi, despre importanţa inaugurării Memorialu-
lui. Ceilalţi antevorbitori au spus lucruri însemnate despre 
Raportul Comisiei «Wiesel”, despre dimensiunea istorică, 
politică, fi lozofi că a ceea ce s-a întâmplat, dar voiam 
să punctez această dimensiune metafi zică, religioasă, 
importanţa memoriei ca primă măsură de igienă morală, 
de igienă spirituală. 

Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Doamna Sonia Drăghici, 
deputat Alianţa Politică PSD + PC

Stimată doamnă 
preşedinte, 

Stimate Exce lenţele 
Voastre, 

Distinşi invitaţi, 
Stimaţi colegi parla-

mentari, 

Îmi revine deosebita 
cinste de a rosti un discurs 
cu ocazia comemorării vic-
timelor Holocaustului şi 
cu ocazia inaugurării Me-

morialului Holocaustului.
 Vă vorbesc, însă, şi în numele celor care m-au tri-

mis în Parlament, comunitatea din oraşul Oradea, Oradea 
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Mare şi vă vorbesc, de asemenea, în numele meu, perso-
nal, ca fi ică a unui tată care a fost român, dar a fost înfi at 
şi crescut de un evreu, de la care a primit întreaga educaţie 
şi cultură necesară dezvoltării sale ca eminent economist 
interbelic.

Onorat auditoriu, Holocaustul a fost nu numai o 
dramă a umanităţii, ci, mai mult, a fost un cancer al isto-
riei. Sunt medic şi vă pot spune că există perioade când 
omenirea sau oamenii suferă de cancer.

Evoluţia omenirii a avut suişuri şi coborâşuri care au 
condus, totuşi, spre un progres, în spirală, şi un progres 
fi nal. Poate că, însă, prin fundamentul pus de martiriul 
uman din timpul Holocaustului, generaţiile următoare 
au putut să constate unde duce dictatura, moartea 
raţiunii, exacerbarea urii de rasă, abuzul de putere al unor 
personalităţi paranoice, pline de xenofobie şi dispreţ pen-
tru semenii lor.

Revine generaţiilor post-Holocaust ca, prin comemo-
rarea sa, să ţină treze: raţiunea omenirii, dragostea pen-
tru viaţă şi pentru semeni, respectul diferenţelor culturale 
şi rasiale, lupta pentru armonie şi bună credinţă, pentru 
buna convieţuire în ţara noastră şi în lume. 

Domnilor invitaţi, 
Stimaţi colegi, 
Vă readuc în memorie faptul că oraşele din Ardeal 

şi, în special, cele din vestul Ardealului, au fost edifi cate 
şi dezvoltate şi prin efortul comunităţii evreieşti. Lor li 
se datorează stilul arhitectonic deosebit – secession, ba-
roc târziu, monumental –, o parte din cultura oraşelor 
noastre, dezvoltarea comerţului şi a fi nanţelor, dezvol-
tarea circulaţiei publice, întărirea administraţiei locale, 
propăşirea comunităţilor şi cultivarea respectului pentru 
familie şi societate.

Îmi revine o datorie de onoare ca, în numele celor 
18 000 de evrei deportaţi în lagărele de la Auschwitz, 
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Birkenau, Buchenwald, din care s-au întors doar cu ceva 
mai mult de 2 000 şi din care, actualmente, supravieţuiesc 
şi sunt membri ai comunităţii noastre, ai oraşului Ora-
dea, Oradea Mare, un număr de 600, dar şi în numele 
celorlalte minorităţi care au avut de suferit din cauza 
acestor evenimente dramatice, să păstrăm memoria celor 
dispăruţi, să lansăm un mesaj de solidaritate, prietenie, 
bună convieţuire şi construcţie comună.

Dragi minoritari, noi, majoritarii, vă respectăm, pen-
tru că numai astfel ne putem respecta pe noi înşine. Ro-
mânia şi umanitatea au de câştigat prin multiculturalism 
şi armonie.

Dumnezeu să aibă în paza Lui România noastră, a tu-
turor, majoritari şi minoritari, o Românie modernă, o Ro-
mânie unită şi unitară. 

Vă mulţumesc. (Aplauze)

Domnul Raul Victor Surdu Soreanu, 
deputat Alianţa Politică PSD + PC

Doamnă preşedinte, 
Distinşi oaspeţi, 
Stimaţi colegi, 
Stimate domnule coleg 

Aurel Vainer, 
Chiar voiam numai să 

adaug faptul că, pe lângă toate 
cele câte s-au spus aici, evo-
când istoria – şi, din păcate, 
istoria, nu numai a neamului 
nostru, este brăzdată şi de ne-
norociri, una dintre ele fi ind 
momentul comemorat astăzi –, 

aş vrea să adaug că, în istorie, mai ales, oamenii simpli au 
fost solidari cu tot ce înseamnă umanism, creştinism, cu 
tot ce înseamnă iubirea aproapelui.



64

Mă trag dintr-o familie care poate fi  înscrisă – deşi 
nu am făcut niciodată reclamă, ca să zic aşa, pe acest su-
biect – poate fi  înscrisă alături de sutele de mii de familii 
de români care, în acel moment greu, şi-au riscat familia, 
poziţiile sociale şi au oblojit, mai pe româneşte, au as-
cuns evrei în casele lor, pentru a nu-i lăsa să se alăture 
convoaielor care treceau, de rândul ăsta, într-un anumit 
fel, Prutul.

Părinţii mei sunt dintre aceia. Şi, în memoria celor 
dispăruţi – şi părinţii mei sunt dispăruţi –, am ţinut să 
adaug acest aspect.

Îmi asum, ca român, trecutul – este istoria neamu-
lui nostru –, prin bunele şi relele pe care le-am făcut. Şi 
aş vrea să continui că mi-a fost marcată copilăria datorită 
faptului că, după război – eu fi ind proiectat în monar-
hie şi născut în comunism, aşa a fost să fi e –, am crescut 
împreună cu alţi copii, copiii prietenilor părinţilor mei, 
dintre care unii erau cărturari, alţii erau maeştri făcători 
de vinuri, iar, la prestigiosul Liceu “Costache Negruzzi”, 
în una din clasele paralele – patru erau clase paralele –, în 
clasa mea erau 9 copii de evrei, cu care am crescut şi cu 
care am rămas prieten până astăzi. Pe unii i-am întâlnit în 
Israel, fi ind ulterior în vizită – fi e ofi cială, fi e în vizită de 
rugăciune. 

Astăzi este cu totul şi cu totul mai semnifi cativ pozitiv 
ceea ce ni se întâmplă, pentru că, în Colegiul nr. 6, pe care 
eu l-am botezat “Ştefan cel Mare”, din judeţul Neamţ, de 
unde eu am fost, prin votul oamenilor, votat deputat – şi 
sunt foarte mândru de acest lucru, deşi despre Parlamen-
tul nostru, din păcate, uneori şi noi vorbim altfel decât ar 
trebui –, în colegiul meu a fost votat cu cele mai multe vo-
turi şi este deputat, dacă nu ştiţi, vă spun acum, este de-
putat de Colegiul nr.6, aşa cum a fost Legea electorală a 
noastră, şi colegul nostru, domnul deputat Aurel Vainer.

În Colegiul nr. 6 “Ştefan cel Mare”, sunt 19 comune. 
În aceste 19 comune, mai sunt doar trei evrei. Domnul 
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Vainer a luat cele mai multe voturi în Colegiul nr. 6 
“Ştefan cel Mare” din judeţul Neamţ, unde, cândva, aşa 
cum prea bine ştim, şi la Iaşi, şi la Botoşani, şi la Doro-
hoi, şi la Dărăbani, şi la Vaslui, au fost comunităţi mari de 
evrei – cărturari, fi lozofi , comercianţi.

Am căutat o explicaţie şi am găsit explicaţia: pe lista 
de parlamentari, în acest colegiu, sunt foarte mulţi oameni 
care s-au retras la pensie din Iaşi şi care, cândva, au fost 
prieteni sau colegi cu evreii care, din păcate, ca şi saşii, în-
tr-o anumită perioadă, tot atât de grea, poate nu tot atât de 
grea, dar tot grea pentru neamul românesc, şi-au părăsit 
locurile natale. Şi din simpatie şi din amintire pentru cei 
cu care au fost prieteni, au votat cu domnul Vainer.

Mă alătur încă o dată cuvintelor de regret, cuvin-
telor de asumare a istoriei şi cuvintelor de speranţă că 
această bilă neagră, că această nenorocire, această cruzime 
fără margini, care s-a întâmplat în istoria Europei şi, din 
păcate, şi a neamului meu românesc, să nu se mai repete 
vreodată. 

Vă mulţumesc. (Aplauze)

Domnul Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu, 
deputat PNL

Doamnă preşedinte, 
Doamnelor şi domnilor 

deputaţi, 
Onoraţi invitaţi şi Exce-

lenţele Voastre, membri ai 
Corpului Diplomatic, 

Permiteţi-mi să adresez 
câteva cuvinte în legătură 
cu acest moment come-
morativ, moment care 
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marchează unul dintre episoadele cele mai negre şi mai 
triste din istoria Europei şi a României. 

Din momentul în care a fost instituită în anul 2004, 
Ziua Holocaustului, fi ecare 9 octombrie ne invită, an după 
an, să medităm asupra celui mai mare eşec al civilizaţiei 
europene din secolul al XX-lea.

Experienţele totalitare prin care a trecut Europa în se-
colul trecut, care au făcut din stimularea urii rasiale, de 
clasă sau de religie doctrina principală de guvernare, au 
sfârşit cu toate în cel mai dureros experiment politic prin 
care au trecut vreodată popoarele Europei, şi anume, in-
dustrializarea crimei.  În numele unor idei politice şi so-
ciale profund greşite, oamenii au fost conduşi pe drumul 
către răul absolut de forţele politice conducătoare ale ace-
lor sisteme politice totalitare ce şi-au construit puterea pe 
baza slăbiciunii celor care au căzut pradă prejudecăţilor, 
urii de orice fel, invidiei, lăcomiei sau xenofobiei.

Regimurile totalitare şi-au legitimat şi susţinut 
existenţa propovăduind confl ictele între popoare, între 
forţele sociale, între oameni cu convingeri religioase dife-
rite. Crima a devenit o parte importantă a guvernării în 
toate statele umbrite de întunericul totalitar. 

Doamnelor şi domnilor, 
Holocaustul reprezintă, fără nici o îndoială, episo-

dul cel mai cumplit căruia trebuie să-i facă faţă memoria 
colectivă a tuturor popoarelor europene.

Din păcate, istoria şi oamenii au făcut ca şi România să 
joace un rol tragic în acest moment de nebunie colectivă, 
din anii celui de-al doilea război mondial.

Cetăţenii români au fost îndemnaţi să se îndrepte unii 
împotriva altora, iar suferinţa a pătruns în nenumărate fa-
milii ale celor care, înainte de a fi  evrei, erau cetăţeni ro-
mâni, mulţi dintre ei descendenţi ai unor familii stabilite 
cu multe generaţii în urmă în Ţările Române.

Nu uităm nici faptul că romii au trecut, la rândul lor, 
prin încercări cumplite în anii celui de-al doilea război 
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mondial, deşi ştim cu toţii că ei fac parte din istoria Ro-
mâniei de sute de ani, fi ind mereu alături de noi şi parti-
cipând la istoria noastră, indiferent dacă am trăit vremuri 
mai bune sau mai rele.

Este bine ca aceste momente să nu fi e uitate niciodată. 
De aceea, consider că evocarea deschisă a evenimentelor 
dureroase din anii celui de-al doilea război mondial tre-
buie să fi e un proces permanent. 

Instituirea Zilei Holocaustului în România, în 2004, 
şi activitatea Comisiei Internaţionale pentru Studierea 
Holocaustului în România, condusă de Elie Wiesel, au 
reprezentat un pas semnifi cativ în acest sens. În prezent, 
Holocaustul are un loc defi nit în manualele şcolare din 
România şi este comemorat prin monumente publice. 
Chiar dacă suntem la început, am pornit pe un drum 
solid, care reprezintă, în primul rând, o garanţie împo-
triva uitării.  Din păcate, rănile provocate României de 
experienţele totalitare ale secolului XX sunt multe şi du-
reroase. Sute de mii de cetăţeni români au căzut victimă 
diferitelor ideologii politice extremiste de dreapta sau de 
stânga şi trebuie să spunem că cei vinovaţi au fost, în ma-
joritatea covârşitoare a cazurilor, tot cetăţeni români, vic-
time ale propriilor slăbiciuni, ale îndoctrinării politice cu 
idei greşite, care au devenit parte a maşinii infernale a sta-
tului totalitar.

Ţara noastră a trebuit să facă faţă la 60 de ani de tota-
litarisme de toate felurile, începând cu cel ultranaţionalist, 
de la sfârşitul anilor 1930, şi terminând cu odiosul regim 
comunist, terminat sângeros în 1989.

Acum 20 de ani, ne-am recăpătat libertatea, dar am 
căpătat, totodată, şi responsabilitatea de a vorbi despre tot 
ce s-a întâmplat în aceşti 60 de ani de întuneric totalitar, 
despre sutele de mii de oameni care au pierit, căzând vic-
time unor forţe ale răului, manipulate de oameni lipsiţi de 
discernământ şi de responsabilitate.
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Întreaga noastră societate trebuie să lupte împotriva 
uitării. La 20 de ani de la revoluţie, avem datoria de a 
vorbi şi de a face tot mai mult şi mai mult, pentru a eli-
mina toate vestigiile ideilor şi ideologiilor totalitare, de a 
lupta pentru o societate deschisă, pentru justiţie, de a ne 
separa de cei care încă propovăduiesc ura între oameni, 
confl ictele şi violenţa publică.

Popoarele Europei au ştiut să lase în urmă totalitaris-
mele de dreapta sau de stânga, iar Uniunea Europeană 
reprezintă un sistem politic care face ca popoarele conti-
nentului nostru, odinioară dezbinate în numele unor idei 
extremiste sau totalitare, să găsească un drum comun către 
libertate şi către prosperitate.

Dar faptul că am lăsat răul în urmă, nu înseamnă că 
trebuie să uităm tot ce s-a întâmplat. Dimpotrivă, trebuie 
să ne asigurăm că regimuri totalitare, precum cele cărora 
au căzut pradă o serie de popoare europene în secolul XX, 
nu se vor mai repeta niciodată.

De aceea, uitarea nu poate fi  o opţiune. Istoria trebuie 
să ne ofere un câmp de meditaţie şi de introspecţie, fi e-
care dintre popoare trebuie să-şi privească cu curaj trecu-
tul, trebuie să reprime răul ori de câte ori el se arată din 
ungherele trecutului, pentru că excesele regimurilor totali-
tare nu trebuie să se mai petreacă niciodată. 

Vă mulţumesc. (Aplauze)

Domnul Cristian Mihai Adomniţei, deputat PNL

Vă mulţumesc, doamnă preşedinte, 
Excelenţele Voastre, 
Folosesc precedentul creat de domnul deputat Surdu 

şi ceea ce vă voi spune o voi face din trei poziţii în care 
m-am afl at sau mă afl u. 

Prima este cea de român născut în Bucovina şi de 
parlamentar în judeţul Iaşi, mai precis, în Colegiul oraşului 
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Podu Iloaiei, oraş care a fost punct terminus al călăto ri ilor 
repetate ale unor trenuri acum aproape 60 de ani, aproape 
70 de ani. 

Acele trenuri plecau din Iaşi. Iaşi, pentru România, 
este un oraş luminos, de cultură şi civilizaţie, oraş care, 
în schimb, are o pată neagră în istoria sa, la acele vre-
muri. Este oraşul în care a avut loc pogromul evreiesc 
şi nu pot să spun că-mi sunt vii în memorie, dar sunt 
foarte adânc impregnate memoriile citite, nu auzite, asu-
pra experienţelor acelor oameni – aproape 300 – care au 
fost exterminaţi cu trenul pe această rută, pe lângă cele-
lalte câteva mii, care au fost ucişi cu gloanţele şi care sunt 
îngropaţi în cimitire şi în gropi comune în Iaşi. 

A doua poziţie este cea de tânăr, tânăr politician ro-
mân, creştin ortodox. Şi a treia poziţie este cea de fost mi-
nistru al Educaţiei, în timpul mandatului meu înfăptuind, 
sub coordonarea şi aprobarea premierului Tăriceanu, ma-
nualul despre Holocaustul şi studiul acestuia în şcolile 
româneşti. 

Şi aici închei prin a vă spune, de fapt, mesajul pe care 
vi-l transmit din aceste trei poziţii, şi anume, noi nu ne 
naştem, niciun om pe pământ nu se naşte, cu valori la mo-
mentul apariţiei sale pe lume. Valorile se dobândesc şi se 
desăvârşesc prin educaţie, iar dacă domnul Surdu perso-
nal v-a făcut o amintire, o retrospectivă în trecut, eu nu 
pot să vă fac decât această promisiune de prietenie, de 
umanitate, de cooperare pentru viitor şi, folosind şi acest 
instrument al educaţiei, prin care să creăm aceste noţiuni 
şi cunoaşteri copiilor şi nepoţilor noştri despre ce a fost 
Holocaustul, ne dorim ca aceste groaznice crime să nu mai 
aibă loc vreodată. 

Vă mulţumesc şi vă urez o şedere bună în continuare 
celor care sunteţi oaspeţi ai României! (Aplauze) 
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Partea a III-a
Ceremonii la Palatul Cotroceni

Primirea unei delegaţii a Comunităţii Evreilor din 
România şi a oaspeţilor din S.U.A. Alocuţiunea 
preşedintelui României, domnul Traian Băsescu 

Preşedintele României, Traian Băsescu, a primit 
joi, 8 octombrie a.c., la Palatul Cotroceni, o delegaţie a 
Comunităţii Evreilor din România şi a oaspeţilor din Sta-
tele Unite ale Americii, prilej cu care şeful statului român a 
mulţumit reprezentanţilor acestei comunităţi pentru sprĳ i-
nul pe care l-au acordat în vederea clarifi cării defi nitive a 
unui moment important din istoria modernă, legat de Ho-
locaustul împotriva romilor şi evreilor din România.

Şeful statului a reiterat faptul că eforturile pentru afl a-
rea adevărului trebuie să continue în vederea cunoaşterii 
istoriei noastre: «Vreau să ştiţi că nu este doar un capăt 
de drum. Noi avem de clarifi cat, în urma unui alt raport 
al Comisiei prezidenţiale care arată crimele din perioada 
comunismului, avem de fi nalizat şi obiectivele pe care 
le propune acel raport. Eu sunt un politician care crede 
foarte mult în valorile istoriei adevărate. Erori istorice 
ascunse nu pot duce decât, în perspectivă, la repetarea 
lor».  

Totodată, preşedintele Traian Băsescu şi-a exprimat 
speranţa ca, în viitor, studierea istoriei Holocaustului să 
fi e parte a cursului de istorie a României, drept dovadă a 
responsabilităţii asumării istoriei naţionale. Şeful statului 
a sublinat faptul că inaugurarea Memorialului Victimelor 
Holocaustului din România este o etapă importantă pe 
calea educării generaţiilor viitoare cu privire la greşelile 
trecutului. Din acest punct de vedere, România trece 
printr-un moment foarte important în ceea ce priveşte 
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Alocuţiunea rostită de președintele României, Traian Băsescu

asumarea istoriei, recent fi ind condamnate, în mod ofi cial, 
de către preşedintele României, crimele regimului comu-
nist.

Preşedintele Traian Băsescu şi-a exprimat convinge-
rea că românii trebuie să-şi clarifi ce propria istorie: «Ne 
trebuie răbdare pentru ca românii să schimbe ceea ce 
au învăţat 50 de ani. Sunt generaţii şi generaţii educate 
altfel din punct de vedere al realităţilor istorice şi sunt 
unul dintre aceia care crede că bruscările nu pot aduce 
decât efecte contrare a ceea ce dorim, adică să învăţăm 
totul despre noi înşine».
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Ceremonia de decorare a unor membri 
ai Comunităţii Evreieşti. Alocuţiunea preşedintelui 

României, domnul Traian Băsescu 

Preşedintele României, domnul Traian Băsescu, i-a 
decorat joi, 8 octombrie a.c., în cadrul unei ceremonii care 
a avut loc la Palatul Cotroceni, pe membrii din România 
ai Comisiei Internaţionale pentru Studierea Holocaustu-
lui „Elie Wiesel”, în semn de apreciere deosebită a meri-
telor avute în cercetarea ştiinţifi că desfăşurată în cadrul 
Comisiei. Preşedintele Traian Băsescu a acordat Ordinul 
Naţional „Pentru Merit” în grad de Comandor Rabinu-
lui Andrew Baker, domnului dr. Radu Ioanid, domnului 
Daniel S. Mariaschin, domnului Paul Shapiro şi Rabinului 
Menachem Hacohen.

De asemenea, şeful statului a conferit Ordinul „Meri-
tul Cultural” în grad de Comandor domnului prof. univ. 
dr. Randolph L. Braham şi Ordinul „Meritul Cultural” în 
grad de Ofi ţer doamnei dr. Hildrun Glass şi domnului 
William Totok.

În cadrul ceremoniei, preşedintele Traian Băsescu a 
acordat Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler 
domnului dr. Viorel Achim, doamnei dr. Lya Benjamin, 
domnului Adrian Mihai Ciofl âncă, domnului prof. univ. 
dr. Ioan Ciupercă, domnului lt. col. (r) dr. Alexandru 
Elias, domnului conf. univ. dr. Alexandru Florian, dom-
nului dr. Mihai Dinu Gheorghiu, domnului g-ral mr. (ret.) 
prof. univ. dr. Mihail E. Ionescu, domnului Vasile Ionescu, 
domnului prof. univ. dr. Corneliu Mihail Lungu, doamnei 
Irina Sanda Marin-Cajal, domnului Victor Opaschi, dom-
nului prof. univ. dr. Ioan Scurtu şi domnului prof. univ. 
dr. George Voicu.

Cu prilejul inaugurării la Bucureşti a Memorialului 
Holocaustului, în semn de apreciere deosebită a activităţii 
profesionale, precum şi a eforturilor depuse pentru 
păstrarea vie a memoriei victimelor Holocaustului din 
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Radu Ioanid

Decorarea Dr. Aurel Vainer
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timpul celui de-al doilea război mondial, preşedintele 
României a conferit Ordinul Naţional „Steaua României” 
în grad de Cavaler domnului dr. Aurel Vainer; Ordinul 
„Meritul Agricol” în grad de Cavaler domnului Nilu Aro-
novici şi domnului dr. ing. Jose Blum, precum şi Ordinul 
„Meritul Cultural” în grad de Mare Ofi ţer domnului av. 
Iulian H. Sorin. Şeful statului a decorat cu Ordinul „Meri-
tul Cultural” în grad de Cavaler pe domnul dr. Zvi Feine, 
pe domnul Sharli Israel Sabag, pe domnul dr. Culer Haim 
(Kuller Hary), pe domnul prof. univ. dr. arh. Tiberiu 
Benedek. Totodată, preşedintele Traian Băsescu a acor-
dat Ordinul „Meritul Industrial şi Comercial” în grad de 
Cavaler: domnului Alexandru Ausch, domnului ing. José 
Iacobescu, domnului ing. Pincu Kaiserman, domnului ing. 
Felix Koppelman, domnului ing. Albert Kupferberg, dom-
nului ing. Tiberiu Roth, domnului ing. Ionel Schlesinger, 
domnului ing. Paul Schwartz şi domnului ing. Heinrich 
Solomon; Ordinul „Meritul pentru Învăţământ” în grad 
de Cavaler domnului prof. Isidor Iancu; Ordinul „Meritul 
Sanitar” în grad de Cavaler domnului dr. Paul-Sandu Cos-
tin; Ordinul „Meritul Sportiv”, Clasa a III-a domnului Da-
vid Iosef şi Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler, 
cu însemn pentru civili, domnului Iancu Segal David.

Pentru a cinsti memoria victimelor şi în semn de 
profund respect pentru supravieţuitorii Holocaustului, 
membri ai comunităţii rome, preşedintele Traian Băsescu 
a conferit Crucea Naţională „Serviciul Credincios” clasa 
a III-a: domnului Justinian Badea, domnului Marchidan 
Berescu, domnului Mihai Bratu, doamnei Maria Dumitru, 
domnului Ion Hangaleţ, domnului Ion Iancu, domnului 
Mihai Iorga, doamnei Melania Marian, domnului Marin 
Porogeanu, doamnei Alexandrina Radu, domnului Ion 
Stoica şi doamnei Paulina Vasile.

În încheiere, şeful statului a subliniat faptul că ceremo-
nia are caracter comemorativ, exprimându-şi recunoştinţa 
pentru cei prezenţi: „Ceea ce astăzi am vrut să marcăm 



76

toţi a fost legat de capacitatea unui stat democratic de a-şi 
recunoaşte erorile din trecut. Aş vrea să spun un lucru care 
mi se pare esenţial şi pentru care vă sunt recunoscător: aş 
vrea să vă mulţumesc pentru că puteţi ierta”. 

Recepţia oferită de preşedintele României, domnul 
Traian Băsescu. Alocuţiunea preşedintelui României, 

domnul Traian Băsescu 

Preşedintele României, domnul Traian Băsescu, a par-
ticipat joi, 8 octombrie a.c., la Palatul Cotroceni, la recepţia 
oferită cu prilejul comemorării Zilei Holocaustului în 
România. Vă prezentăm alocuţiunea susţinută de şeful 
statului.

Distinşi invitaţi, Doamnelor şi domnilor, 
După 50 de ani de dictaturi succesive, România a 

început, o dată cu redobândirea libertăţii în decembrie 
1989, un lung proces de recuperare a memoriei istorice, 
în respectul valorilor morale şi politice defi nitorii pen-
tru democraţie şi în coordonatele unui continuu exerciţiu 
de onestitate. Foarte multă vreme, cetăţenilor români 
le-a fost prezentat trecutul recent în mod parţial şi fără 
o privire critică necesară. Astăzi, într-o societate liberă şi 
democratică, avem datoria de a cunoaşte istoria. 

Tragedia Holocaustului din România este un capitol 
cutremurător al istoriei recente, care ne aduce pe toţi în 
faţa urgenţei recuperării memoriei şi a asumării trecutu-
lui. Membrii comunităţii evreieşti şi ai comunităţii rome 
au fost victimele persecuţiilor sistematice, deportărilor, 
urii ca politică de stat între anii 1940 şi 1944, în timpul 
regimului Ion Antonescu. Avem datoria de a ne aduce me-
reu aminte de suferinţele lor şi de a le cinsti memoria. 

Comemorarea Zilei Holocaustului în România repre-
zintă dovada clară a asumării acestei datorii şi a respec-
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tului pe care România îl are pentru diversitate. Toate 
iniţiativele pe care autorităţile române le-au avut de-a 
lungul acestor ani, în domeniul comemorării, studierii şi 
cercetării Holocaustului, sunt expresia responsabilităţii şi 
a maturităţii societăţii româneşti.

Institutul Naţional „Elie Wiesel” pentru Studierea Ho-
locaustului din România, manualul de liceu despre istoria 
evreilor, programele de cercetare şi formare în domeniul 
istoriei Holocaustului şi inaugurarea, astăzi, a Memoria-
lului Victimelor Holocaustului din România sunt paşii 
importanţi parcurşi în spiritul adevărului istoric.  

Sunt convins că ceremonia de inaugurare a Memoria-
lului a fost pentru toţi cei care au participat direct, ca de 
altfel şi pentru toţi cei care au fost alături de noi datorită 
mass-mediei, un moment de intensă emoţie, un moment 
de profundă omagiere a memoriei victimelor Holocaustu-
lui un moment al conştiinţei responsabilităţii. 

Viitorul unei naţiuni îl reprezintă tânăra generaţie. 
Avem datoria de a-i transmite adevărul despre trecut şi 
responsabilitatea pentru viitor.  

Această seară a fost seara în care am avut onoarea de 
a acorda, din partea statului român, importante distincţii 
celor ce au suferit în timpul persecuţiilor antisemite şi 
xenofobe şi care au reuşit, cu preţul suferinţelor, dar 
mai ales cu preţul curajului lor, să ne transmită valoarea 
demnităţii umane. 

Doresc să îmi exprim, şi cu acest prilej, respec-
tul faţă de membrii comunităţii evreieşti din România 
şi ai comunităţii rome, împreună cu întreaga apreciere 
faţă de activitatea de cercetare desfăşurată de Comisia 
Internaţională pentru studierea Holocaustului din Româ-
nia. Vă mulţumesc!
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Partea a IV-a
TVR 1: Ediţie specială – 
«Ziua Holocaustului»

TVR 1 (8 octombrie, ora 21:12:22) – Ediţie specială 
Realizatori: Luca Niculescu (1) şi Oana Popescu (2)

Realizator 2: Pe 9 octombrie, România marchează 
“Ziua Holocaustului”, în amintirea evreilor şi a romilor 
ucişi în timpul celui de-al doilea război mondial. Astăzi, 
la Bucureşti, a fost inaugurat Memorialul Holocaustului în 
România. La TVR 1 vă propunem, într-o “Ediţie specială”, 
o discuţie despre un episod dramatic din istorie, despre 
supravieţuire şi responsabilitate.

Realizator 1: Invitaţi în această seară sunt dom-
nii Liviu Beris, preşedinte al Asociaţiei Evreilor Români 
Supravieţuitori ai Holocaustului, dr. Radu Ioanid, direc-
torul Programului Arhivelor Internaţionale din Muzeul 
Memorial al Holocaustului din Washington, şi conf. univ. 
dr. Alexandru Florian, director executiv al Institutului 
Naţional pentru Studierea Holocaustului din România 
„Elie Wiesel”.

Realizator 2: Urmărim fi lmul evenimentelor de astăzi 
şi revenim în studio.

Realizator 1: Momente foarte emoţionante la ceremo-
nia din această dimineaţă. Domnule Beris, dvs. sunteţi 
unul dintre supravieţuitorii Holocaustului. Ce a însemnat 
pentru dvs., ce semnifi caţie are pentru dvs. inaugurarea 
acestui Memorial?

Liviu Beris: Pentru mine, şi sper că nu numai pentru 
mine, semnifi caţia constă în mesajul pe care-l poate trans-
mite acest Memorial, în sensul că distrugerea unui om sau 
a unui grup de oameni are consecinţe asupra tuturor ce-
lor din jur. Orice grup, orice grup de oameni poate cădea 
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victimă unei asemenea situaţii. Este vorba de faptul că nu 
mai ai responsabilitatea individuală a faptelor, că se trans-
pune totul într-o responsabilitate colectivă, pe baza unor 
principii de vinovăţie colectivă, şi un Memorial care aduce 
aminte despre o asemenea situaţie poate induce o stare de 
analiză a modului în care ne comportăm unul faţă de celă-
lalt şi poate determina un altfel de comportament.

Realizator 2: Domnule Radu Ioanid, să vorbim puţin 
despre semnifi caţia  Holocaustului,  este  momentul  s-o  
facem  în această zi.

Radu Ioanid: A fost o mare tragedie, una din cele mai 
mari tragedii, dacă nu cea mai mare tragedie a secolului 
XX. Din păcate, ne-am obişnuit poate prea uşor în acest 
domeniu, din motive şi istorice, cu clişee. N-a fost vorba 
numai de Germania, a fost vorba de un întreg continent. 
Evreii au fost vânaţi şi distruşi la scara unui întreg con-
tinent numai pentru că ei erau evrei. Sigur că Germania 
nazistă a avut un rol preponderent în această acţiune, dar 
nu este vorba numai de această ţară, e vorba de o acţiune 
continentală, până şi ţări neutre, cum ar fi  Suedia sau El-
veţia, au avut partea lor de responsabilitate în a nu acţi-
ona. Până şi o ţară ca Statele Unite a avut responsabilitatea 
ei în a nu ajuta pe evrei şi ne-evrei care au fost persecutaţi 
de Germania nazistă. Deci discutăm despre un fenomen 
global.

Realizator 2: Dar să încercăm să afl ăm, domnule Ale-
xandru Florian. Secolul trecut şi, din păcate, şi secolul 
acesta, a cunoscut forme de exterminare în masă. Care 
este unicitatea Holocaustului?

Alexandru Florian: Unicitatea Holocaustului constă 
în câteva elemente care au făcut ca genocidul comunităţii 
evreilor din Europa să îmbrace o serie de aspecte care nu 
s-au mai întâlnit nici în genocidurile care au avut loc îna-
inte, nici în ceea ce a urmat pe alte continente după 1945. 
Şi elementul, sau aspectul cel mai important, este faptul 
că această politică de exterminare, sau această acţiune de 



80

exterminare, de fapt, a avut un caracter statal. Ea a avut 
un caracter premeditat şi organizat, este vorba de o poli-
tică de stat a unei puteri totalitare, a Germaniei naziste sau 
a unor colaboratori sau ţări aliate cu Germania nazistă, 
care au conceput, au gândit un plan, au avut un proiect 
de a extermina un grup de populaţie, indiferent de faptul 
dacă erau bărbaţi, femei sau copii, un grup de populaţie 
civilă, neimplicată în viaţa politică, care nu avea un raport 
de confruntare politică cu statul respectiv şi care a fost ex-
terminat pentru simplul criteriu că reprezentau sau erau 
altceva, pe baza unor criterii absolut arbitrare. Este vorba 
de criteriile rasiale sau cele etnice. Pe de altă parte, un alt 
aspect important este că această exterminare a îmbrăcat 
caracterul societăţii moderne din acea vreme, a societăţii 
industrializate şi tehnica – pentru prima dată, cred, în is-
toria omenirii – tehnica a fost folosită pentru asasinat în 
masă în condiţii şi în ritmuri extrem de rapide. Gândiţi-vă 
că, practic, în decurs de aproape doi ani, şase milioane de 
evrei şi-au pierdut viaţa pe continentul Europei.

Realizator 1: Există ţări în Europa care nu au o res-
ponsabilitate în Holocaust? Există ţări care au scăpat?

Alexandru Florian: Există, în primul rând, ţările care 
erau neutre în perioada celui de-al doilea război mon-
dial şi există ţările care au făcut parte din tabăra cealaltă, 
puterea aliaţilor. Restul, într-o formă sau alta, direct sau 
indirect, cei care au fost aliaţi sau au colaborat cu Germa-
nia nazistă, deci statele sau guvernele respective au fost 
implicate în Holocaustul evreilor din Europa. România 
a colaborat cu Germania nazistă, deşi nu a avut un tra-
tat de alianţă, dar a colaborat cu Germania nazistă. Pe 
baza cercetărilor care s-au făcut, în special după 1990, 
a documentelor de arhivă care s-au găsit, se poate argu-
menta această aserţiune. Există argumente documentare 
extrem de solide care dovedesc responsabilitatea directă 
a Guvernului României din acea epocă, respectiv a gu-
vernului Mareşalului Antonescu, în tragedia evreilor din 
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România şi din teritoriile pe care România le-a administrat, 
începând cu vara anului 1941.

Realizator 2: De ce, domnule Radu Ioanid, avem as-
tăzi, iată, o comemorare a Holocaustului în România pe 9 
octombrie, dar în alte ţări se comemorează la date diferite. 
Puteţi să ne explicaţi care este motivul ?

Radu Ioanid: Bineînţeles. În primul rând, fi ecare ţară 
îşi alege comemorarea Holocaustului în funcţie de situa-
ţia specifi că din timpul celui de-al doilea război mondial. 
Unele ţări aleg eliberarea Auschwitz-ului, dacă marea ma-
joritate a populaţiei din ţara respectivă a fost exterminată 
în acel lagăr. Dar una dintre tragediile majore ale Holo-
caustului în România a fost la această dată, de 9 octom-
brie, sau în jurul datei de 9 octombrie 1941, când aproape 
150 000 de evrei din Basarabia şi Bucovina au fost depor-
taţi în Transnistria. Deci a fost cel mai mare proces de 
deportare a unor evrei cetăţeni români din istoria celui 
de-al doilea război mondial.

Realizator 2: Practic, ce s-a întâmplat atunci?
Radu Ioanid: Deci, după cum ştiţi, la 22 iunie a înce-

put, din punctul de vedere al României, al doilea război 
mondial. Şi foarte repede, zeci de mii de evrei din Basara-
bia şi Bucovina, în special, dar nu numai – şi din nordul 
Moldovei, în special, la Iaşi – au fost omorâţi de trupe ger-
mane, de trupe române care acţionau împreună sau sepa-
rat în zonele respective. Este vorba de aproximativ 50 000 
de evrei. Restul, cam 150 000, au fost internaţi în lagăre de 
tranzit şi ghetouri, de unde, la începutul lunii octombrie 
1941 – şi domnul Beris este una din persoanele afectate de 
acest val de deportări care a urmat într-o proporţie mult 
mai mică în 1942 – au fost deportaţi pe jos sau cu trenul 
în Transnistria. Doi ani mai târziu, numai 50 000 erau în 
viaţă, asta ca să vă daţi seama; din aceşti 150 000, avem o 
pierdere de 66%.

Realizator 1: Înainte de a vorbi despre deportări – 
pentru că avem un capitol întreg în care îl vom ruga pe 
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domnul Beris să ne spună prin ce a trecut atunci – aş dori 
să clarifi căm puţin lexicul. Termenul de Holocaust se 
aplică numai în ceea ce îi priveşte pe evrei sau este valabil 
şi pentru alte grupuri etnice; pentru romi, de exemplu. Au 
mai existat şi alte minorităţi care au fost persecutate?

Alexandru Florian: Înainte de a vă răspunde, aş 
adăuga că România a stabilit ziua de 9 octombrie ca zi de 
comemorare a victimelor Holocaustului din România, nu 
cu mulţi ani în urmă,  şi anume în 2004 şi,  în afară de 
aceasta, pe plan mondial,  Organizaţia Naţiunilor  Unite  a  
stabilit  ca  Zi internaţională de comemorare a victimelor 
Holocaustului data de 27 ianuarie, când a avut loc elibera-
rea lagărului de la Auschwitz. În ceea ce priveşte defi niţia 
Holocaustului sau ce se înţelege prin acest termen, ce 
înţeleg istoricii şi cercetătorii perioadei respective, am să 
menţionez două aspecte. Pe de-o parte, Holocaustul se 
referă la acea perioadă din istoria Europei în care rasismul 
sau discriminarea unor grupuri etnice sau rasiale devine 
politică de stat şi culminează cu exterminarea, fi e în lagăre 
de concentrare, fi e prin ceea ce a menţionat  domnul  Beris  
azi  dimineaţă, la inaugurarea Memorialului, prin condiţii 
de viaţă extrem de grele  şi nepăsarea autorităţilor, şi astfel 
se ajunge că prin foame, frig, boală un număr foarte mare 
de indivizi îşi pierd viaţa. Dar, până la această dramă 
umană extrem de gravă, Holocaustul a început atunci când 
s-au elaborat, s-au promulgat primele legi care au început 
să scoată evreul din societate, l-au făcut practic cetăţean 
de rangul al doilea. În ceea ce priveşte conţinutul – dacă 
numai evreii, dacă numai suferinţa evreilor  defi neşte  
sau  ilustrează acest concept –, am să menţionez că există 
un  sens larg al conceptului de Holocaust care, în limba 
franceză, este înlocuit cu termenul Şoah şi el are în ve-
dere,  în primul  rând,  victimele evreieşti  sau populaţia 
evreiască, pentru că a reprezentat principala ţintă a acestui 
proces de exterminare. În acelaşi timp, alături de evrei, au 
fost victime romii, populaţia romă sau sinti, de asemenea – 
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persoanele cu dizabilităţi, cu orientări sexuale diferite şi 
oponenţii regimurilor naziste sau fasciste. Este vorba, în 
principal, de activişti ai partidelor de stânga: comunist şi 
social-democrat. În ideologia nazistă, slavii reprezentau o 
rasă inferioară,  de care, Hitler, dacă ar fi  reuşit să-şi conso-
lideze puterea în Europa, ar fi  vrut să se descotorosească.

Realizator 2: Despre acele timpuri dramatice, avem 
unele mărturii, culese dintr-un serial din arhiva Televizi-
unii Române. Se numeşte “Minorităţi sub trei dictaturi”, 
seria I, realizat de regizorul Cristian Hagiculea. Să le ur-
mărim.

(reportaj)
Iancu Ţukerman: Erau vagoane de vite, de marfă, 

de vite, şi ne împingea câte unul, doi, câţi urcam şi ne 
număra. Şi unul cu o bâtă tot dădea la fund şi ne urca: 
“Hai, urcaţi, jidani împuţiţi!” S-au mai folosit o serie 
întreagă de termeni din ăştia, jignitori. Şi eu, cum m-am 
urcat, nu ţin minte exact al câtelea eram, dar ţin minte 
momentul când soldaţii au spus: “137, închideţi”.

Leonard Zăicescu: Traseul ăsta, Iaşi – Podu Iloaiei – 
Târgu Frumos, în mod normal, se parcurge în jumătate de 
oră cu trenul, poate mai puţin. Atunci, noi am făcut ore şi 
ore-n şir.

Andrei Călăraşu: Şi vă rog să mă scuzaţi, peste un 
sfert de oră, a început fi ecare să strige: “Apă, apă, mor, 
mor!” şi au început să-şi bea urina. Oamenii mureau. Mu-
rea unul, murea al doilea, mormane de cadavre începeau 
să miroasă în tot vagonul acela. Era sfâşietor.

Iancu Ţukerman: Întâi stăteam în picioare, că nu 
aveam unde să ne aşezăm. 137 de oameni nu puteam, nu 
aveam cum să ne aşezăm. După aceea, ne-am aşezat co-
mod: au început oamenii să moară şi stăteam pe ei.

Leizer Finkelstein: Şi vedeai cum cad oamenii ca 
muştele, ca muştele. Şi noi ăştia care mai eram în viaţă, 
ca să facem un pic de loc, am luat cadavrele, le-am pus 
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la capătul vagonului, am făcut un fel de bancă, ca să stea 
ăştia care nu mai puteau să stea în picioare; pentru că, 
dacă cădeai jos, mort erai. Cădea altul peste tine şi nu 
aveai puterea să te mai ridici.

Marcel Fischer: Fratele meu, care era şi el un copil 
mic, mă pălmuia pe mine să fi u în viaţă. Asta era me-
toda. Trebuia să te baţi cu cineva ca să nu adormi, că dacă 
aţipeai, te puteau crede mort şi te acopereau sub cadavre.

Realizator 1: Domnule Beris, dvs. sunteţi unul dintre 
cei care au trecut prin aceste experienţe cumplite, cum aţi 
supravieţuit, cum aţi reuşit?

Liviu Beris: Da, uneori mă întreb şi eu. În momentul 
în care am fost deportat nu aveam nici 14 ani împliniţi. 
Sigur că şi asta a contat.

Realizator 2: Unde locuiaţi dvs.?
Liviu Beris: Noi, familia mea a locuit într-o locali-

tate, Herţa, care a fost ocupată de sovietici. În momentul 
când trupele sovietice au intrat în această localitate care, 
în mod normal, nu făcea parte din Bucovina – şi – totuşi, 
din cauza creionului lui Molotov, că a fost ceva mai gros, 
a intrat sub jurisdicţia sovietică – am petrecut un an 
sub ocupaţie sovietică. În momentul când am ajuns sub 
ocupaţie sovietică, toţi cei care erau ceva mai înstăriţi – 
consideraţi burjui, burghezi, chiaburi ş.a.m.d. – aveau un 
număr, 39, pe actul de identitate; “pasport” se chema. S-a 
afl at după aceea că ăsta era semnul deportării în Siberia.

Realizator 1: Deci, dacă aveai 39, te deporta în Siberia.
Liviu Beris: Erai prevăzut pentru deportare.
Realizator 1: Iar apoi a venit Armata română, care tre-

buia să vă elibereze pe toţi.
Liviu Beris: Doresc să vă spun că, printre cei care au 

avut acest semn, au fost şi părinţii mei.
Realizator 2: Acesta era un semn distinctiv pentru 

clasa socială.
Liviu Beris: Da. Şi, chiar datorită acestui fapt, în 

şcoală s-a instituit un sistem în care copii îmi strigau chiar 
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“fi u de burjui” ş.a.m.d. Ei, în momentul când, sigur, s-a 
naţionalizat totul – nu foarte rapid, aşa, treptat –, doresc 
să vă spun că într-un an totul era aranjat pentru colecti-
vizare. În ziua de 13 sau 15 iunie, au avut loc primele de-
portări. Noi am scăpat de prima deportare. Pe 22 iunie a 
început războiul.

Realizator 1: Deci prima deportare în Siberia.
Liviu Beris: În Siberia.
Realizator 1: De către sovietici.
Liviu Beriş: Vreau să vă spun că au fost deportate 

din Herţa 39 de familii. Din cele 39 de familii, 38 au fost 
familii de evrei. O singură familie a fost de români. Noi 
am scăpat. Nu intru în detalii despre modul în care s-a fă-
cut deportarea, dar vreau să vă spun că, pe 22 iunie, deci 
peste o săptămână, a început războiul. Noi eram chiar la 
graniţă. Pe 5 iulie, trupele române au fost chiar la margi-
nea Herţei. Şi atunci tata mă ia de mână şi îmi spune: “Hai 
să mergem să-i întâmpinam pe ai noştri; am scăpat de de-
portarea în Siberia”. Şi ne-am dus. Pe drum am fost vreo 
10 evrei adunaţi şi vreo 20 de români. Am ajuns în faţa 
trupelor, era o căldură teribilă, 5 iulie 1941, şi un căpitan 
încruntat. În loc de bună ziua, zice: “care sunt jidani între 
voi să treacă la o parte”. Şi ne indică o margine de şanţ. 
După ce ne-am dus acolo, la marginea şanţului – nu ştiu, 
nu-mi reamintesc exact toate lucrurile – ceea ce, sigur, 
îmi reamintesc sunt armele îndreptate spre noi. Şi atunci, 
unul din grupul de români, dându-şi seama despre ce 
este vorba, s-a aruncat în faţa armelor, a început să-şi facă 
cruce şi să strige: “Domnule căpitan, ce faceţi? Oamenii 
ăştia au suferit de-avalma cu noi!” Şi a mai venit şi încă 
un român şi încă, din grupul respectiv, încât căpitanul n-a 
mai putut da ordin de execuţie. Ăsta a fost primul contact, 
dacă vreţi, şi primul moment în care, de fapt, am scăpat 
cu viaţă. M-aţi întrebat cum. Ăsta a fost unul. După două 
zile de la intrarea trupelor române, toţi evreii din localita-
tea noastră au fost închişi în sinagogi şi în două pivniţe, 
după care, nu ştiu, vreo doi indivizi, care s-au instituit 
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într-un fel de autoritate provizorie, împreună cu jandarmii 
români, au alcătuit liste şi au fost scoşi din aceste sinagogi 
oameni fără nici un criteriu. Vă spun că până şi o familie 
cu copii, au fost duşi aşa şi executaţi fără nici un fel de 
judecată...

Realizator 1: Ştiaţi pentru ce motiv erau executaţi?
Liviu Beris: Nici un fel de motiv. Pur şi simplu, poate 

că vreun cârciumar nu i-a dat de băut lăutarului Popescu 
Constantin, care era din cei care au venit să-i şi recunoască 
după listă. 

Realizator 1: Şi apoi dvs. aţi fost deportat împreună 
cu întreaga familie, nu?

Liviu Beris: Da, după aceea am fost deportaţi, deci 
după ce au fost executaţi vreo 132 de oameni, am fost 
eliberaţi din aceste sinagogi. Am mai stat vreo trei săptă-
mâni în Herţa, dar ceea ce a fost foarte interesant a fost 
modifi carea psihologiei oamenilor din jur. Ştiţi, când am 
ieşit după aceea din sinagogi, vecinii nu mai erau vecini. 
Foarte interesantă – modifi carea de psihologie a masei.

Realizator 2: Vom reveni la povestirea dvs. Am văzut 
mai devreme, domnule Alexandru Florian, mărturii din 
trenul morţii, l-am ascultat pe domnul Liviu Beris cu po-
vestirea dumnealui, o parte din povestire. Întrebarea este 
dacă martori care să nu fi e din cadrul populaţiei evreieşti 
au existat? Sunteţi cercetător. Dacă mai vin acum să 
depună mărturie?

Alexandru Florian: Martori au existat întotdeauna.
Realizator 2: Dar ei vin şi spun ce s-a întâmplat?
Alexandru Florian: Pe unii dintre ei i-a invocat dom-

nul Beris, acum, când a relatat ce s-a întâmplat cu relaţiile 
dintre vecini, dintre evrei şi români, după ce evreii au ieşit 
din sinagogă. În ceea ce priveşte cercetarea istorică a Ho-
locaustului din România, ea a debutat foarte târziu. Prac-
tic, noi nu am reuşit la institutul nostru, la Institutul „Elie 
Wiesel”, să găsim martori, adică oameni care au văzut 
ceea ce s-a întâmplat şi să vină să povestească, să relateze.
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Radu Ioanid: Dacă îmi permiteţi...
Realizator 2: Vă rog. Urmează, asta vroiam să spun, 

am găsit o mărturie în fi lmul lui Cristian Hadgiculea, pe 
care o vom urmări. Dar, vă rog, înainte...

Radu Ioanid: Vroiam să vă spun că muzeul nostru 
are un program de intervievare a martorilor, şi nu nu-
mai muzeul nostru. Există un preot catolic francez, pe 
care îl cheamă Pere Dubois, care intervievează martorii în 
Ucraina. Şi, după cum ştiţi, o parte din Ucraina, Transnis-
tria, a fost ocupată de România. Ei bine, în special oameni 
din generaţia tânără de atunci – copiii, adolescenţi care 
aveau între 11 şi 13 ani, femei, mai mult, pentru că bărba-
ţii erau pe front – se găsesc martori care au asistat la exe-
cuţiile de populaţie civilă, fi e ei evrei români, fi e ei evrei 
ucraineni. Deci martori există şi mărturii există.

Realizator 2: Poate este şi puţin cam târziu. Sigur că 
toţi cei care atunci erau la o anumită vârstă acum au o altă 
vârstă, dar noi vă invităm să-l urmăriţi pe Petre Butucea, 
din Chişinău, un martor ocular.

Petre Butucea: Ţin minte, în Chişinău era un lagăr, 
lagărul nr. l, plin cu jidani. Erau căsuţe făcute din lemn 
şi acolo mama vindea lapte. Noi, copiii, ne duceam şi fe-
meile care vindeau lapte. Nu puteau să dea lapte peste 
gard, dar ne puneau pe noi s-o facem. Am avut astfel po-
sibilitatea să văd cu ochii mei cum se îngroapă oamenii de 
vii. Păşteam vitele în pădurea aceasta, de vreo jumătate 
de kilometru, mai sus. Acolo este un deal. Noi, copiii, 
zăpuiam coajă de tei, făceam schiuri şi ne dădeam pe 
iarbă, ne jucam. În timpul ista, după masă o fost, văd doi 
soldaţi, vorbeau în limba germană. “Gut, gut”, am înţeles 
şi ne-o fugărit de acolo. Noi nu am priceput şi  ne-am suit 
repede într-un copac mai îndepărtat. În timpul ista au so-
sit o căruţă cu lopeţi şi, din urmă, vreo 20 de băietani. Să fi  
avut vreo 20-25 de ani. Erau civili, nu erau soldaţi. Aceiaşi 
soldaţi care au venit înainte le-o măsurat şi le-o arătat 
unde să sape. Au săpat un tranşeu de vreo 200-250 de 



88

metri, poate. Nu era mai adânc de vreo 60 de centimetri. 
După aia, am auzit lătrat de câini: “ham, ham, ham”. Nu 
am înţeles ce se întâmpla. Eu am ieşit la marginea pădurii 
şi mi-am aruncat ochii în direcţia aceea. Pe un drum de 
câmp, venea o coloană cu nărod; doi călăreţi pe o parte 
şi doi pe o parte, unul înainte şi unul în urmă, cu câini 
nemţeşti de frânghie, ei călare. Era o mulţime de femei şi 
copii. Copiii de şapte la opt ani, aşa, au fost legaţi şi ei. 
Care erau copii mai mici erau ţinuţi în braţe sau de mână. 
Şi, la un moment dat, s-a auzit o zarvă de mitralieră. 
Femeile şi copiii au prins a cădea. Cum cădea, îl pălea. Co-
piii, jumătate, au rămas încă vii. După ce au căzut toţi, i-o 
împins cu lopata, cu tot cu copiii încă vii, unul peste altul. 
Ei, şanţul acela era îngustişor, nu era şanţul ăl mare.

Gheorghe Butucea: Erau soldaţi, soldaţi din armată, 
erau români atunci, ei veniseră aici.

Petru Butucea: Germanii i-au adus, dar pe aceia noi 
nu i-am văzut, când au început împuşcăturile, noi am fu-
git de acolo.

Realizator 2: Unul dintre fraţi a spus că erau români 
aceia care i-au adus, celălalt frate a spus că erau germani. 
Care era atitudinea populaţiei româneşti din acea zonă, în 
acea vreme? Vorbeaţi mai devreme că vecinii nu mai erau 
vecini, dar erau şi altfel de oameni sau doar aceştia?

Liviu Beris: Da, vă spun că în momentul în care am 
ieşit din sinagogi nu ne-am mai recunoscut vecinii. Într-
adevăr, am găsit şi casele jefuite. Nu ştiu ce s-a căutat, ce 
li s-a spus, modul în care au fost manipulaţi, dar faptul 
este fapt. Modul în care s-au comportat era cu totul dife-
rit. Aş vrea să vă spun că un prieten de-al tatălui meu, în 
momentul în care tata i s-a adresat, i-a întors spatele, ceea 
ce şi acum mi-a rămas în memorie. Doresc să vă spun că, 
dacă este să  judecăm  lucrurile, îţi poţi da seama cât de 
uşor pot fi  manipulaţi oamenii prin prisma rezultatelor 
pe care le-am văzut după câteva zile, atunci, copil fi ind şi 
reţinând toate faptele. M-a bucurat, într-un fel, că aţi scos 
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din arhiva dumneavoastră, a Televiziunii Române, această 
secvenţă. Să ştiţi că în fi lmul, în episoadele lui Hadgicu-
lea, găsiţi mai multe secvenţe de acest tip, în care neevrei 
depun mărturie despre ce s-a întâmplat cu evreii.

Realizator 2: Timpul emisiunii noastre este limitat şi 
voiam să valorifi c prezenţa dumneavoastră aici.

Liviu Beris: Ce vă pot spune, ca să vă răspund? Punc-
tul unu, în general, am avut parte de o indiferenţă pe care 
nu o pot uita. Şi, punctul doi, să vă spun despre convoaie, 
scurt. Eram într-un convoi, în drum spre Nistru, şi era 
de acum sfârşitul lui octombrie, începutul lui noiembrie, 
noroaie. Cine rămânea în urmă era împuşcat. Şi, întor-
cându-mi privirea, la un moment dat, am văzut cum un 
jandarm împuşcă un bătrân rămas în urmă. Ceea ce îmi 
determină şi astăzi coşmaruri este ce am văzut ulterior, că, 
de pe cele două laturi ale drumului, şosea nu era, dintre 
coceni au apărut ţărani care au început să dezbrace cada-
vrul, şi acest lucru s-a repetat de nenumărate ori. Este un 
coşmar care mă urmăreşte până şi acum, după 68 de ani.

Realizator 1: Domnule Ioanid, cum de existau premi-
sele pentru aşa ceva? Pentru că spuneaţi că România a fost 
una dintre ţările care, încă de la începutul războiului, a 
participat la lucrurile despre care vorbim acum. Erau ro-
mânii mai antisemiţi decât alte popoare sau acest lucru se 
încadra în contextul general al epocii?

Radu Ioanid: Sigur că exista un antisemitism tradi-
ţional, care nu era la fel de puternic ca cel polonez, era 
mai puternic decât cel bulgar, dar nu ăsta a fost singurul 
factor. Principala răspundere este a autorităţilor statului. 
Să ştiţi că eu n-am să contest ce spune domnul Beris, în 
legătură cu indiferenţa populaţiei civile, dar acţiunile 
popu laţiei civile împotriva evreilor s-au întâmplat imediat 
după începerea ostilităţilor militare şi au fost făcute la co-
manda Marelui Stat Major, Secţia Întâi, care se ocupa de 
aşa-zisul contraspionaj şi care a ordonat agenturii din sa-
tele respective, din nordul Moldovei, să pregătească tere-
nul prin acţiuni antisemite.
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Realizator 1: Care era motivul?
Radu Ioanid: Deci pretextul a fost aşa-numita “acţiune 

ostilă României a evreilor afl aţi în Bucovina de nord şi 
Basarabia împotriva trupelor române la retragere”. Aici 
avem o problemă, pentru că au fost acuzaţi masiv evreii 
de comunism, ori toată lumea ştie că Partidul Comunist în 
România avea o mie de membri.

Realizator 1: Din care 20% erau evrei. 
Radu Ioanid: Erau chiar 33%. Erau 33% evrei, 33 % 

români, 33% unguri..., dar las la latitudinea publicului 
dumneavoastră şi a dumneavoastră să rezolve această 
ecuaţie. Ori Partidul Comunist avea sute de mii de evrei, 
ori era o mână de oameni. Nu trebuie să o rezolvăm noi 
ecuaţia acum. 

Realizator 2: Totuşi, cum vă explicaţi atitudinea 
aceasta?

Radu Ioanid: Au fost, în general, repet, manevre ale 
serviciilor secrete, în special, care au lucrat cu legionari, 
aţâţaţi să acţioneze contra populaţiei evreieşti. După pri-
mele săptămâni de război, acţiunile populaţiei civile 
contra evreilor încetează. Răspunderea rămâne a Jandar-
meriei, fi e ea Jandarmeria Militară, în subordinea Arma-
tei, fi e jandarmeria obişnuită, în subordinea Ministerului 
de Interne, a unităţilor armatei şi a poliţiei. Deci, e vorba, 
aşa cum a spus şi domnul Florian, de autorităţile statului. 
Care autorităţi, mult mai târziu, în 1943, încetează această 
persecuţie brutală a evreilor. Asta e o fază ulterioară, de 
supravieţuire. 

Realizator 1: Aici iar e o întrebare: din ce motiv? Pen-
tru că, în timp ce prigoana împotriva evreilor în alte ţări 
din zonă a început exact în ‘43–‘44, în România atunci se 
opreşte şi România nu mai deportează evrei.

Radu Ioanid: Corect. Este un fenomen foarte, foarte 
interesant. Sunt mai mulţi factori aici. În primul rând, 
există presiuni din exterior, există o presiune a Vaticanu-
lui, există presiuni din partea anglo-americanilor şi există 
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şi o înţelegere a lui Antonescu că s-ar putea ca România să 
piardă războiul. Pentru că, încet-încet, situaţia militară se 
modifi că. Şi atunci intervin evreii. Dintr-o victimă sigură, 
devin o potenţială monedă de schimb. Nu e numai ca-
zul României, au fost şi alte ţări în care întâlnim această 
situaţie. 

Realizator 2: Domnule Alexandru Florian, vă rog!
Alexandru Florian: Am să mă întorc eu puţin, dacă 

îmi permiteţi, la problema martorilor, pentru că, din punct 
de vedere al cercetării,  este deosebit de importantă. Consi-
derăm că, dacă am avea cât mai multe mărturii de la mar-
tori ne-evrei, toată această tragedie a Holocaustului din 
perioada celui de-al doilea război mondial ar deveni mult 
mai credibilă pentru cei care, astăzi, într-un fel sau altul, 
se încăpăţânează, dacă vreţi, din diferite considerente, să 
nu o recunoască în adevărata sa amploare şi semnifi caţie. 
Teoretic, orice persoană care, astăzi, are mai mult sau mai 
puţin peste 80 de ani şi s-a afl at în acele zone unde evreii, 
practic, au murit în masă, ar putea să fi e martori. Dar o 
cercetare mai masivă este de o mare difi cultate. Pe de-o 
parte, difi cultatea de a-i găsi; pe de altă parte, am în ve-
dere această atitudine a multor indivizi pe care domnul 
Beris a relatat-o aici. Faptul că ori au asistat indiferenţi, 
ori chiar s-au sincronizat cu acţiunea statului român de 
a prigoni, tortura, ucide populaţia evreiască. Există, pe 
de-o parte, această reţinere, probabil, a unora dintre ei de 
a mărturisi astăzi, de a povesti ceea ce au văzut cu ochii 
lor, iar pe de altă parte, cel de-al doilea aspect, o mărturie 
de la un martor neevreu odată obţinută, eu cred – pentru 
a se putea verifi ca – ea trebuie neapărat corelată cu do-
cumentele istorice şi cu o serie de alte elemente sau alte 
mărturii, pentru ca mărturia respectivă să aibă garanţii de 
credi bilitate.

Realizator 2: Dar în România a existat, a funcţionat 
Comisia Internaţională pentru studierea Holocaustului în 
România, sub egida Preşedinţiei României. Ce metode de 
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cercetare a folosit Comisia? Pentru că ştim că, în noiem-
brie 2004, a fost dat publicităţii un raport, anumite conclu-
zii, nişte măsuri, parte dintre ele, dacă nu aproape toate, 
s-au şi implementat, nu-i aşa? Ce metode de cercetare a 
folosit această comisie?

Alexandru Florian: Metodele au fost, preponderent, 
cele ale cercetării academice, aş spune, având în vedere că 
perioada de lucru a Comisiei „Wiesel”, a fost o perioadă 
relativ scurtă. Comisia „Wiesel” s-a constituit în octombrie 
2003 şi, în noiembrie 2004, ea a pus pe masa Administraţiei 
Prezidenţiale, practic, două volume, ceea ce constituie 
astăzi Raportul fi nal. Este vorba de un prim volum, de 
aproape 500-600 de pagini, unde sunt prezentate, în unele 
componente destul de detailate, evenimentele care au avut 
loc în România, în perioada 1938-1944. Iar cel de-al doilea 
volum cuprinde câteva sute de documente istorice pe care 
comisia le-a depistat pe parcursul cercetării, în arhivele 
instituţiilor publice ale statului român. Şi deci, practic, ca 
să fi u foarte scurt asupra acestui aspect, cercetarea a fost 
cu precădere una de arhivă şi de interpretare a arhivei do-
cumentare pe care am reuşit s-o instrumentăm la vremea 
respectivă.

Realizator 1: Voiam să spun că vom discuta despre 
această Comisie, dar înainte, cum eram la capitolul măr-
turiilor, trebuie spus că au existat români care au salvat 
evrei, “Drepţi între Popoare”. Este, de exemplu, directorul 
morii Dacia de la Iaşi, Grigore Profi r. Mai este Traian Po-
povici, primarul Cernăuţiului, şi mai sunt alţi câţiva. . .

Realizator 2: Aş putea să te completez: o ştire de 
astăzi menţionează că un bărbat în vârstă de 82 de ani, din 
Şimleu Transilvaniei, va primi în 14 octombrie, din partea 
statului Israel, distincţia “Drept între Popoare”. Deci, iată, 
lista este deschisă. Spuneţi-ne, domnule Radu Ioanid, ati-
tudinea românilor a fost şi una de ajutorare a prietenilor, 
a familiilor sau a unor persoane pe care le-au văzut pen-
tru prima dată în viaţă?
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Radu Ioanid: Bineînţeles! Trebuie să fi m foarte 
atenţi! Mie, personal, nu îmi place, cu scuze pentru că 
nu îmi place formula, “atitudinea românilor”. Eu pre-
fer să mă refer la atitudinea autorităţilor române. Pentru 
că un om, fi e că a trăit sub comunism sau sub fascism, 
are o capacitate mai limitată de a reacţiona în momentul 
în care autorităţile aruncă în afara legii un anumit grup 
al populaţiei, deci e o formulă puţin periculoasă să spu-
nem “românii au făcut, românii au dres”, când, de fapt, 
Poliţia Română a făcut, Jandarmeria Română a făcut, Ar-
mata Română, care avea ordine foarte precise, asta e un 
lucru care, cred, trebuie precizat. Când este vorba de 
persoane individuale, o să fi ţi poate foarte suprinşi, dar 
între salvatori – nu foarte mulţi – şi aici, iarăşi intervine 
regimul comunist cu responsabilitatea lui negativă, o să 
vă explic imediat de ce, dacă îmi permiteţi să spun acest 
lucru – între nu foarte mulţii salvatori din România a exis-
tat un Traian Popovici, primarul oraşului Cernăuţi, care 
a salvat cel puţin 17 000, dacă nu 20 000 de oameni pro-
testând, în acelaşi timp, direct către Antonescu, împotriva 
tratamentului evreilor. Dacă vă veţi uita, însă, pe listele 
de salvatori din România veţi vedea că numărul acelora 
din Transilvania de nord este mult mai mare decât al ace-
lora din Moldova, să spunem, sau din sudul ţării. Au oare 
sunt transilvănenii – eu am o mamă din Transilvania – 
mai cumsecade decât moldovenii, sau decât cei din sud? 
O aberaţie. De ce? Pentru că regimul comunist din Româ-
nia a negat existenţa Holocaustului în România şi a spus 
că a existat Holocaust numai în Ardealul de nord, vremel-
nic ocupat de unguri.

Realizator 2: Deci, ce se ştia despre Holocaust în peri-
oada comunistă?

Radu Ioanid: În perioada comunistă, la început, s-a 
ştiut câte ceva, până în anii ‘50, pentru că au apărut câteva 
cărţi importante care după aceea au fost interzise, cum 
a fost “ Cartea neagră” a lui Matatias Carp. După aceea 
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problema a dispărut, se ştia câte ceva, în general despre 
Auschwitz, despre Polonia. Mai târziu, sub Ceauşescu, se 
încurajau studiile despre Holocaust în Ardealul de nord, 
că era bine să ataci Ungaria socialistă, dar despre ceea ce 
s-a întâmplat în România, sub jurisdicţie română, nu se 
vorbea absolut nimic, pentru că nu exista acces la Arhive.

Realizator 1: Dvs., domnule Beris, aţi fost deportat în 
Transnistria, v-aţi întors şi aţi trăit după aceea toată viaţa 
în România. Cum de aţi trăit aici ? Cum de nu v-aţi gândit 
niciodată să plecaţi?

Liviu Beris: Să ştiţi că, în primul rând, eu aş dori să 
precizez ceva înainte de a vă răspunde. Avem de-a face cu 
o tendinţă de generalizare care, în general, când vorbeşti 
de români sau vorbeşti despre nemţi sau vorbeşti despre 
x sau y, este, de fapt, o modalitate de a te debarasa de res-
ponsabilitatea individuală şi a determina o învinovăţire 
colectivă. După mine, aceasta este o minciună clasică. Iată 
de ce sunt împotriva denumirilor acestea – românii sau 
germanii sau ungurii ş.a.m.d.- pentru că în cadrul fi ecărei 
populaţii există tot felul de oameni, şi buni şi răi şi mai 
puţin buni. Deci nu avem voie să folosim stereotipuri şi să 
aruncăm etichete asupra individului.

Realizator 2: Aşadar, au existat oameni care au asistat 
pasivi?

Liviu Beris: Asta este. Dar nu avem voie să gene ra-
lizăm. Eu, de exemplu, am reuşit ulterior să fac studii su-
perioare, să lucrez într-un domeniu de cercetare. Am dorit 
să plec şi nu am reuşit, mi s-a spus clar că deţin secrete 
ştiinţifi ce şi, ca atare, nu pot pleca. M-am realizat aici şi 
consider că este normal ca, acolo unde trăieşti, să lucrezi 
şi să realizezi ceva pentru societatea în care trăieşti.

Realizator 2: Despre fapte care au ajutat populaţia 
evreiască din acea vreme afl ăm chiar de la Şef Rabinul de 
atunci, dr. Alexandru Şafran, într-un interviu realizat în 
1996, de Manase Radnev.
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Fragmente din interviul realizat de Manase Radnev 

Alexandru Şafran: Situaţia evreilor era deznădăjduită, 
mult mai gravă decât înainte, când m-am adresat Mitro-
politului Bălan.

Reporter: Asta era în 1942?
Alexandru Safran: 1942 era anul “soluţiei fi nale” şi 

anul în care presiunea Germaniei naziste exercitată asupra 
guvernului român era din ce în ce mai aprigă. Erau pregă-
tite de acum vagoanele pentru transportarea evreilor în la-
gărele de exterminare din Polonia şi programul prevedea 
că se va începe cu evreii din sudul Transilvaniei şi apoi 
cu evreii din Vechiul Regat. Precum am spus şi am scris, 
situaţia aceasta deznădăjduită ne-a făcut ca să ne adresăm 
în ultimul moment,  când toate căile au fost epuizate, Mi-
tropolitului Bălan, care era cunoscut ca neprieten al evre-
ilor şi ca prieten personal al mareşalului Antonescu. Şi 
ne-am adresat lui, cerându-i să vie el la Bucureşti ca să se 
întâlnească cu mine. Şi nu ne-am făcut prea multe iluzii. 
Totuşi, miracolul s-a produs, a venit la Bucureşti şi ne-am 
întâlnit în casa generalului Văitoianu. Discuţia a fost, cum 
să spun, grefată de multă electricitate. Ştiind că nu mai 
avem ce să pierdem, limbajul meu, graiul meu a fost un 
grai foarte aspru. Era un moment în care ştiam că mâine, 
poate, nu vom mai exista. De ce să nu spunem lucrurilor 
pe nume? El s-a decis să intervină în favoarea evreilor la 
mareşalul Antonescu. A intervenit şi mi-a comunicat, în 
aceeaşi zi, în aceeaşi după amiază, rezultatul, impresio-
nantul rezultat pozitiv, rezultat care, în fond, a salvat viaţa 
evreilor din sudul Transilvaniei, evrei care nu au fost de-
portaţi.

Realizator 1: Domnule Radu Ioanid, trăiţi la Wasingh-
ton, lucraţi. 

Alexandru Florian: O completare, dacă îmi permiteţi, 
apropo de această binevenită readucere în actualitate a in-
terviului cu Marele Rabin Şafran.
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Realizator 1: Foarte pe scurt, vă rog, domnule Florian, 
că mai avem 10 minute.

Alexandru Florian: Dacă vorbim de cele pe care el le-a 
făcut în calitate de Şef Rabin al comunităţii evreieşti din 
acea perioadă, nu se poate să nu amintim de rolul excep-
ţional pe care l-a jucat preşedintele Federaţiei Uniunii de 
Comunităţi Evreieşti din acea perioadă, şi anume de dr. 
Wilhelm Filderman, care s-a implicat în mod extrem de 
activ, prin memorii şi audienţe, la mareşalul Antonescu, 
pentru a încerca să restrângă dimensiunile dramei.

Realizator 1: Aş vrea să ne mutăm puţin la ceea ce se 
întâmplă astăzi. A fost inaugurat un memorial al Holoca-
ustului, există raportul Comisiei „Wiesel”, există manuale 
în care se vorbeşte despre Holocaust, există cărţi, dvs. aţi 
scris una, “Holocaustul în România”. Vi se pare că opinia 
publică din România este acum sufi cient de bine infor-
mată, că nu mai există derapaje, că nu mai există manifes-
tări antisemite?

Radu Ioanid: Este greu de informat bine opinia pu-
blică într-o ţară în care, în toată perioada comunistă s-a 
minţit despre acest lucru, asta – o dată. Doi, accesul la 
arhive s-a îmbunătăţit treptat şi acum este excepţional de 
bun, deci cei care doresc să aibă acces la informaţie pri-
mară, de bază, şi în Arhiva SRI şi în Arhivele Statului, au 
acces la această informaţie. Antisemitismul în România – 
mergem la sondajele guvernului – este în scădere. Dacă 
în 2006, cam 30% din cei intervievaţi spuneau că evreii 
îşi merită soarta pentru că l-au crucifi cat pe Iisus Hristos, 
acum suntem undeva la 18%. Deci există un antisemitism 
de tip vechi, de origine religioasă, care încă există şi care 
treptat va dispărea. Sunt foarte puţini evrei în România.

Realizator 2: Cam câţi mai sunt acum?
Radu Ioanid: După părerea mea, 5 000-6 000, există 

şi cifre care merg până la 10 000. Este o populaţie vârst-
nică, în general. Gândiţi-vă că, la căderea regimului comu-
nist, erau treizeci şi ceva de mii de evrei în România, după 
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20 de ani sunt numai 6 000. Dar, revenind la întrebarea 
dvs, există încă aşa-zis politicieni – este Ziua Holocaustu-
lui şi nu vreau să dau nume din respect pentru memoria 
victimelor – care neagă existenţa acestei tragedii. Există un 
domn care poartă ochelari de soare de damă şi care este 
foarte nervos, fost lider de partid, care şi-a făcut un sport, 
ca să spun aşa, din negarea Holocaustului. Există un alt 
poet de curte al lui Nicolae Ceauşescu – este interesant că 
ei vin din ceea ce aş numi aripa ultra-naţionalistă, încura-
jată de Ceauşescu, a Partidului Comunist – care, tot aşa ca 
în trecutul recent, se ocupă cu publicarea de articole ab-
solut scandaloase, care neagă existenţa a ceea ce, pentru 
orice om de bun-simţ, este evident.

Realizator 2: Dar, dincolo de asta, având în vedere că, 
totuşi, raportul Comisiei „Wiesel” a fost însuşit de statul 
român, cum poate fi  el explicat populaţiei, care, iată, aşa 
cum spunea domnul Ioanid mai devreme, în perioada co-
munistă n-a avut acces la anumite materiale istorice? Şi 
mai este o întrebare: atunci, înainte de ‘89, nu exista po-
sibilitatea, să spunem, pentru imigraţia evreiască din alte 
ţări să facă demersuri pentru a informa pe cei de aici?

Radu Ioanid: Dacă îmi permiteţi, pentru o secundă, 
după părerea mea, colegi de-ai dvs., din presă, au început 
să facă nişte lucruri extrem de importante în acest sens. Nu 
cred că se inspiră neapărat din Raportul Comisiei „Wie-
sel”, dar, spre exemplu, în Evenimentul zilei au fost recent 
publicate o serie de mărturii ale unor supravieţuitori ai 
Holocaustului. Cred că presa are o mare responsabilitate, 
pentru că lumea este ocupată, nu, fi ecare are o meserie şi 
nu are timp să se specializeze în istoria comunismului sau 
în istoria fascismului sau în istoria Inchiziţiei. Deci cred că 
o emisiune de acest gen, în care, pur şi simplu, puneţi la 
dispoziţia publicului un set de informaţii, cu care fi ecare 
poate să facă exact ceea ce doreşte, este importantă.

Realizator l: Dacă am înţeles bine, întrebarea se refe-
rea la cei plecaţi înainte de 1989, cei plecaţi în străinătate 
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şi ce ar fi  putut să facă ei pentru informare, domnule 
Florian.

Alexandru Florian: Poate că, într-un fel sau altul, au 
şi făcut pentru a informa, în sensul că aş putea aminti aici 
de regretatul istoric, unul dintre întemeietorii cunoaşterii 
istoriei Holocaustului din România, istoricul Jean Ancel, 
care, înainte de ‘89, dacă nu mă înşel, a editat 12 volume 
cu documente care probează ceea ce s-a întâmplat în Ro-
mânia. Existau şi există centre de cercetare în Israel şi în 
alte ţări, care se ocupau şi se ocupă cu investigarea aces-
tui fenomen, cu mĳ loacele de cunoaştere şi cu arhivele 
atât cât erau ele disponibile în România şi, respectiv, ar-
hivele din ţările unde se făceau aceste cercetări. Problema 
era dacă populaţia din România, cetăţeanul avea acces la 
ceea ce se publica, fi e ca un studiu academic, fi e o infor-
maţie sau un interviu din presa dintr-o ţară sau alta. Aici 
este problema, nu dacă au existat studii despre Holocaust. 
N-a început totul de la zero după ‘90, dar, practic, aici nu 
exista posibilitate de acces.

Realizator 2: Domnule Ioanid, în România există o 
lege, o ordonanţă de urgenţă aprobată printr-o lege care 
incriminează manifestările antisemite şi negaţionismul. În 
alte ţări există asemenea legislaţie? Şi întrebarea ar putea 
să meargă mai departe: putem, printr-o lege, să dăm ver-
dicte asupra istoriei?

Radu Ioanid: Este o întrebare foarte importantă şi aş 
îndrăzni să despart puţin în două şi să dau două răspun-
suri separate. Desigur că legislaţia variază de la o ţară la 
alta şi libertatea de exprimare, spre exemplu în Statele 
Unite, este absolută, deci nu poate fi  vorba de incrimina-
rea negării unui fenomen istoric. În alte ţări, ca Germania, 
astfel de legi există. Dar trebuie să despărţim, din nou, în 
două, dacă îmi permiteţi, întrebarea dvs. Un lucru este să 
faci propagandă antisemită, să foloseşti termeni injurioşi, 
să negi calitatea de om sau să înjuri pe cineva, să deni-
grezi pe cineva pentru că este evreu – şi există publicaţii, 
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e adevărat, marginale şi articole, care fac acest lucru în 
România – şi asta, după părerea mea, intră clar sub inci-
denţa legii şi trebuie să intre nu numai pentru evrei ci şi 
pentru orice altă minoritate şi pentru majoritate. Deci este 
un lucru discriminarea, insulta. Negarea Holocaustului 
este altceva. Aici ar trebuie să fi m foarte atenţi. Dacă ci-
neva vine şi-şi exprimă îndoiala, cineva spune “nu cred că 
s-a întâmplat”, acest lucru nu poate fi  incriminat. Fiecare 
om, în ciuda documentelor, în ciuda fotografi ilor, în ciuda 
mărturiilor este liber să creadă ceea ce doreşte. Dacă, însă, 
cineva vine şi – sistematic – insultă memoria supravieţu-
itorilor Holocaustului, neagă sistematic şi-şi face o mese-
rie din acest lucru, iarăşi, dacă există legislaţie, ea trebuie 
să fi e aplicată. Dacă nu există legislaţie, problema este în-
chisă, depinde de ţară.

Realizator 1: Domnule Beris, mai avem un minut şi 
jumătate şi vă întreb, pentru fi nal, dacă credeţi că o ast-
fel de tragedie se poate repeta, sau că, la 60-70 de ani dis-
tanţă, omenirea a ajuns la un grad de democraţie sufi cient 
de mare încât astfel de tragedii să nu se repete?

Liviu Beris: Din păcate, nici la ora aceasta mecanis-
mele care au dus la Holocaust nu au fost înlăturate. Trăim 
într-o societate în care şi acum aceste mecanisme acţio-
nează şi pot acţiona. Manipularea oamenilor este tot mai 
uşoară, prin mĳ loacele dezvoltate în prezent. Din păcate, 
eu nu văd ca omul să se fi  perfecţionat, natura umană a 
rămas cam aceeaşi, aşa încât părerea mea este că pericol 
există, este necesar să luăm aminte de faptul că tot ceea ce 
începe cu evreul merge după aceea şi continuă cu a fi  îm-
potriva a tot ceea ce este diferit. Ca atare, consider că tre-
buie să conştientizăm şi să cunoaştem, pentru că singura 
modalitate de a acţiona împotriva unor boli este cunoaşte-
rea. Cunoaşterea poate juca şi rolul unui vaccin.

Realizator 1: Vă mulţumim foarte mult pentru acest 
fi nal. Liviu Beris, Radu Ioanid şi Alexandru Florian. Aici 
se încheie această emisiune.
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Cuvântarea preşedintelui H.O.R., Zeev Schwartz

Excelenţa Voastră, domnule preşedinte Trăian Bă sescu,
Doamnelor şi Domnilor, 
Cu multă emoţie am păşit spre microfon, deşi nu este 

pen tru prima dată când vorbesc în faţa unui numeros 
public.

Bună ziua şi vă mulţumesc pentru onoarea acordată 
de a mă adresa dvs., de la tribuna Parlamentului Româ-
niei, în această zi deosebită pentru evreii români, practic, 
pentru toţi fi ii neamului lui Israel, şi nu numai, deoarece 
orice comemorare a Holocaustului, în orice colţ de lume 
are loc, este o lumânare aprinsă în memoria victimelor ne-
vinovate, asasinate de furia naziştilor şi a aliaţilor lor.

Încerc un sentiment de împlinire totală, deoarece 
ziua de astăzi se suprapune sărbătorii evreieşti Sucot, 
Sărbătoarea Corturilor, a gratitudinii pentru recolta anului 
trecut, a rugăciunilor pentru binecuvântata ploaie. Vă rog, 
stimate doamne şi stimaţi domni, să apelaţi la imaginaţie 
şi să vă închipuiţi că nu ne afl ăm la Bucureşti şi nici în 
incinta Parlamentului, ci, undeva, în Ţara Sfântă, sub un 
imens Cort al înţelegerii, păcii, reconcilierii şi prieteniei şi, 
mai mult decât orice, luaţi în calcul faptul că nu sunt alt-
ceva decât mesagerul celor 350 000 de evrei ucişi în Ho-
locaustul din România şi care nu mai au, din nefericire, 
posibilitatea să vi se adreseze şi să pună o simplă între-
bare: De ce? Pentru că ne-am născut evrei? O întrebare 
simplă, care nu şi-a primit încă răspunsul şi căreia poate 
nu i se va răspunde niciodată, fi indcă cei care ar fi  trebuit 
să dea un răspuns au dispărut şi ei, întâlnindu-se, culmea 
ironiei, acolo, în ceruri cu victimele lor. Noi, cei care am 
supravieţuit progromurilor, asasinatelor şi iadului Trans-
nistria, vă privim în ochi, ne ducem viaţa mai departe, dar 
sufl etul ne este inundat de sângele amintirilor întunecate. 
Eu, copilul de 5 ani, aruncat, alături de 180 000 de evrei în 
drama lagărelor din Transnistria, am supravieţuit, plătind 
un greu tribut: tatăl şi fratele meu au fost împuşcaţi de 
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românii care ne păzeau, şi aruncaţi într-o groapă comună, 
alături de alte zeci de cadavre de evrei ucişi de gloanţe, 
foamete, boli şi mizerie. Cei care am supravieţuit suntem 
o generaţie marcată pe vecie iar mulţi dintre noi refuză 
în mod conştient să vorbească despre acea perioadă, 
fi indcă amintirea doare şi sapă adânc, asemenea unui 
cuţit, răscolind o rană deschisă.

Mai dureroasă, însă, a fost interdicţia de se vorbi des-
pre Holocaust în România, impusă zeci de ani de conduce-
rea comunistă a României şi, spre surprinderea noastră, de 
liderii români de după 1989. De câţiva ani, însă, adevărul 
a ieşit la lumină şi în România a fost decretată, de către 
conducerea statului român, comemorarea zilei Holocaus-
tului, înlăturând vălul mistifi cărilor şi al denaturărilor. 
Aceasta nu înseamnă că voci negaţioniste nu se aud şi 
nu încearcă să reimpună politica minciunii şi a falsului. 
Faptul că nu au reuşit se datorează guvernanţilor români, 
Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, mass me-
diei şi, nu în ultimul rând, poporului român, sătul de min-
ciuni, maturizat, dornic şi pregătit să cunoască adevărul 
istoric şi să-şi asume responsabilitatea faţă de trecut.

Dar evreii români nu acuză poporul şi nici pe lide rii 
actuali şi nici nu caută, aşa cum încearcă să se insinue ze, 
să obţină satisfacţii materiale. Eu sunt preşedintele Organi-
zaţiei Evreilor Originari din România, care-i repre zintă pe 
toti evreii israelieni români, şi vă declar cu mâna pe inimă, 
că nici unul dintre ei nu s-a gândit şi nici nu se gândeşte, 
măcar o secundă, la benefi cii materiale. E drept, continuăm 
să fi m dezamăgiţi de lipsa de responsabilitate şi modul 
greoi în care se desfăşoară operaţiunile de retrocedare a 
bunurilor comunitare confi scate de comunişti şi profi t de 
această ocazie pentru a apela la dvs., distinşi parlamentari, 
să acţionaţi pentru a facilita, în normele legalităţii, aceasta 
operaţiune, fi indcă orice bun comunitar retrocedat consti-
tuie o nouă posibilitate de a veni în sprĳ inul comunităţii 
evreieşti din România, o comunitate cu membri în vârstă, 
care are nevoie de sprĳ in. Vă mulţumesc anticipat.
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Noi, evreii originari din România, avem satisfacţia că, 
în sfârşit, memoria surorilor şi fraţilor noştri, ucişi în acei 
ani blestemaţi, este onorată şi respectată de ţara pe care, 
asemenea nouă, au iubit-o şi ai cărei lideri i-au condamnat 
la moarte.

Evreii originari din România şi evreii care trăiesc 
acum în această ţară sunt, asemenea celorlalte neamuri 
conlocuitoare, parte integrantă din poporul român. Iubim 
România, ne mândrim cu limba, cultura şi realizările Ro-
mâniei, ne educăm copiii şi nepoţii în dragoste faţă de ţara 
noastră de origine şi ne doare când îi doare pe români.

Memorialul Holocaustului, la a cărui inaugurare am 
participat în cursul dimineţii, a constituit un moment deo-
sebit pentru mine şi trebuie să recunosc că am lăcrimat de 
durere dar şi de bucurie. Mulţumesc guvernului român 
pentru decizia de a aproba ridicarea acestui Memorial, 
Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional 
pentru ideea înălţării acestui Memorial, mulţumesc tutu-
ror celor care au trudit pentru a-l ridica şi, bineînţeles, am 
toată recunoştinţa şi admiraţia pentru sculptorul Peter Ja-
cobi, cel care – cu inima, gândul şi sufl etul – a creat, prin 
talentul său deosebit, acest monument, ca expresie – aşa 
cum se afi rma într-un comunicat al Ministerului Cultu-
rii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional – a datoriei de a 
recunoaşte şi de a asuma crimele comise în timpul celui de 
al doilea război mondial împotriva comunităţii evreieşti şi 
împotriva comunicăţii rome.

Doamnelor şi domnilor, vă mulţumesc încă o dată 
pentru invitaţia de a lua cuvântul şi vă rog ca, înainte de 
a încheia, să păstrăm un minut de reculegere în memoria 
tuturor victimelor nevinovate, asasinate în Holocaust şi în 
genocidul comunist.

În încheiere, propun să termin cu rugăciunea:
”Ose Shalom bimromav u iase shalom aleinu veahl kol 

Israel veimru amen”
Vă mulţumesc!
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Holocaust

Holocaust este un cuvânt derivat din limba greacă, 
holokauston, unde holon înseamnă integral şi kauston 
înseamnă incinerat, ars; cuvântul denotă la origine un tip 
aparte de sacrifi ciu păgân acela în care animalul jertfi t este 
ars cu totul, fără nici o parte cât de mică rămasă în afara 
focului sacrifi cial. În lumea greacă sau romană, asemenea 
jertfe se făceau doar pentru divinităţile infernale şi pentru 
duhurile celor defuncţi, în vreme ce zeilor olimpieni li se 
jertfeau grăsimea şi oasele animalelor domestice, iar car-
nea acestora era împărţită în porţii egale cetăţenilor care 
asistau la săvârşirea riturilor. Sacrifi ciul cu „ardere de tot” 
este pomenit şi în Vechiul Testament, dar numele ebraic al 
genocidului din al doilea război mondial este cel mai ade-
sea Shoah, un cuvânt care desemnează o catastrofă umili-
toare abătută asupra neamului lui Israel; cuvântul a fost 
utilizat încă din 1942 pentru a desemna politica nazistă de 
exterminare a evreilor.

Termenul Holocaust a fost utilizat cu mult înaintea 
acestei operaţii de exterminare, încă din sec. XVIII, ca o 
metaforă pentru genocid (de pildă – pentru genocidul ar-
menilor în Turcia, în anii primului război mondial), dar, 
încă din primii ani de după cel de-al doilea război, din 
pricina enormităţii faptelor care ieşeau, zi după zi, mai 
atroce la iveală, s-a specializat pentru a desemna extermi-
narea deliberată a poporului evreu pe care naziştii au or-
ganizat-o sub pseudonimul de „soluţie fi nală a problemei 
evreieşti”, Endloslung der Judenfrage.

Poate chiar în mai mare măsură decât Shoah, cuvântul 
Holocaust are conotaţii religioase şi tragice care au înconju-
rat faptele cu o aură de violenţă care transcende cunoaşterea 
umană. Asta a suscitat şi specializarea termenului de care 
vorbeam adineaori, dar şi protestele unor istorici şi eseişti 
evrei – inclusiv ale lui Elie Wiesel, laureat al Premiului 
Nobel – iritaţi de faptul că evenimentul crucial al istoriei 
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lor recente poartă un nume “din neamuri”. Una dintre 
marile difi cultăţi ale asimilării acestei orori a istoriei este, 
de altfel, aceea că, pentru cultura iudaică, suferinţa şi deci 
istoria au un sens, ele fac parte dintr-un plan divin, astfel 
că subtextul religios al numelor de Holocaust sau Shoah 
îndeamnă iar căutarea unui sens care lipseşte în chipul 
cel mai dureros din acest episod tragic. Ceea ce s-a nu-
mit “efectul de meduză” al unei atare imposibile reconci-
lieri între viziunea tradiţională despre istorie ca înscriere 
a voinţei devine în veac şi oroarea acestui hău întunecat 
pe care îl numim, în lipsă de altceva, Holocaust, paralizia 
interioară în faţa unei realităţi imposibil de acceptat se re-
simte în întreaga literatură despre “soluţia fi nală”, şi chiar 
în gândirea şi scrierile negaţioniştilor.

Desigur, negaţionismul este o formă perversă de an-
tisemitism contemporan, care încearcă, cu o colecţie de 
falsuri şi argumente sofi stice, să nege realitatea operaţiei 
de exterminare a evreilor şi, prin asta, însăşi istorici-
tatea Holocaustului în întregul său. Dar – scria Debora 
Lipstadt, într-o carte celebră – negaţionismul răspunde 
şi imposibilităţii cu care se confruntă mintea omenească 
atunci când încearcă să imagineze şi să înţeleagă Holo caus-
tul. În rândul negaţioniştilor s-au adunat în devălmăşie 
persoane credule din toate ţările lumii. Între 4 şi 20% 
dintre respondenţii unor sondaje din S.U.A. şi Europa 
occidentală pe această temă afi rmă că pot crede că Holo-
caustul e o fi cţiune, alături de liderii extremişti ai Islamu-
lui radical, cum sunt Ben Laden sau preşedintele Iranului, 
Ahmadinejad, intelectuali rătăciţi şi dornici de faimă, ca 
francezul Roger Garaudy (fost comunist, fost maoist, 
convertit la islamismul extremist), sau americanul Noam 
Chomski, dar şi politicieni de extremă dreaptă, ca Jean 
Marie Le Pen.

În România, specifi citatea acestui curent de falsifi -
care a istoriei recente a constat în aceea că Holocaustul ca 
acţiune a Germaniei naziste nu e negat public niciodată, 



105

dar este negat vehement în ce priveşte acţiuni de extermi-
nare şi persecuţie ale statului român : datele şi mărturiile 
concrete fi e nu sunt acceptate ca veridice, fi e sunt puse ex-
clusiv în răspunderea altora – germani sau horthyşti sau, 
în cel mai rău caz, legionari.

Pogromurile de la Dorohoi şi Iaşi, Trenul Morţii sunt 
fi e de-a dreptul negate, fi e motivate prin atitudinea pro-
sovietică a unor evrei, de parcă asta ar justifi ca ucide-
rea fără judecată a oricui era evreu. La fel, lagărele din 
Transnistria sau acţiunile Armatei Române de la Odessa 
sunt când motivate prin raţiuni de război, când minimi-
zate. Chiar dacă o parte din cetăţenii români de origine 
evreiască au dispărut din Ardealul sub ocupaţie maghiară, 
rămâne un fapt de neocolit acela că sute de mii de evrei 
au pierit din vina statului român şi cu acceptul implicit 
sau chiar explicit al unei părţi importante din societatea 
românească. Oricâte basme despre blândeţea şi ospitalita-
tea tipului ideal de român, vorba lui Weber, ne-ar plăcea 
să ne povestim, nu putem nega faptele. Ar fi , poate, de-
ajuns, pentru a înţelege de ce nici măcar Antonescu nu 
poate fi  făcut singur responsabil de aceste oribile fapte, 
să citim memoriile lui Mihail Sebastian sau ale lui Serge 
Moscovici, marele profesor francez de psihologie socială, 
martor direct al acelor ani în România. Dar ne-am putea 
şi gândi singuri că Trenul Morţii a fost păzit de „soldaţi 
în termen”, nu de Antonescu în persoană, şi condus de 
ceferişti, sau că listele de evrei ce urmau să fi e deportaţi 
erau alcătuite de funcţionari ai primăriilor.

În pofi da acestor fapte, nu doar domnul Vadim Tu-
dor, ci însuşi preşedintele Iliescu a exprimat răspicat opi-
nia după care nici statul român, nici etnicii români nu ar 
fi  responsabili de exterminarea evreilor. Domnul Iliescu 
a declarat, de exemplu, într-o primă fază, că actele de 
persecuţie contra evreilor nu s-ar fi  petrecut pe teritoriul 
naţional, ceea ce ar fi  exonerat de răspundere regimul An-
tonescu: ca şi când Hitler ar fi  fost exonerat de răspundere 
pentru Auschwitz, afl at pe teritoriul Poloniei ocupate.
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Aceste declaraţii, venite de la cel ce deţinea cea mai 
înaltă funcţie în stat în preajma admiterii României în 
NATO, au provocat un enorm scandal, care, însă, au avut 
şi o consecinţă pozitivă, anume constituirea Comisiei 
prezidenţiale pentru cercetarea Holocaustului în România, 
sub preşedinţia lui Elie Wiesel, şi publicarea unui amplu 
Raport asupra Holocaustului în România, precum şi la adop-
tarea unei legislaţii mai severe, care a defi nit negaţionismul 
drept infracţiune. Deocamdată, însă, aceste norme nu par 
să fi e active în viaţa publică şi nu cunosc nici un caz în 
care o persoană să fi  fost adusă în faţa justiţiei pe temeiul 
acestei legi.

Pe măsură ce conştiinţa publică a societăţii civile din 
statele democratice ale lumi a asimilat faptul că acest ge-
nocid viza atât exterminarea evreilor, cât şi suprimarea 
fi zică integrală a altor populaţii, cum ar fi  romii, precum şi 
a unor minorităţi religioase (Martorii lui Iehova), politice 
(membrii partidelor de stânga europene) sau sexuale (ho-
mosexualii), o dezbatere dintre cele mai spinoase a opus 
pe cei care propuneau ca sensul termenului Holocaust să 
se extindă la toate acţiunile de exterminare organizate 
de statul naţional-socialist şi de acoliţii săi în anii celui 
de-al doilea război mondial, în vreme ce alţii – cei mai 
mulţi – insistă asupra limitării sensului la nucleul lui defi -
nitoriu: exterminarea a aproximativ 6 milioane de evrei din 
diferite ţări ale Europei, din Franţa şi Germania, trecând 
prin Polonia, Cehoslovacia, Ungaria, România, Bulgaria 
sau Grecia şi ajungând până departe, în Ucraina şi Rusia. 
E evident că nu poate fi  interzisă utilizarea termenului de 
Holocaust ca sinonim mai sugestiv pentru cuvântul genocid 
dar, atâta vreme cât acesta din urmă nu doar există, ci este 
şi foarte clar defi nit de documentele ONU, nu văd de ce 
am nesocoti opinia acelora dintre memorialişti şi istorici 
care susţin că Holocaust (ca şi, evident, Shoah) trebuie să 
desemneze acţiunea de exterminare a evreilor în unicita-
tea ei ireductibilă.
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Căci există în Shoah o componentă care singularizează 
această formă extremă de persecuţie în raport cu toate ce-
lelalte: declararea evreilor drept duşmani în sens absolut. 
Chiar dacă, spre deosebire de naţionalismul vehement or-
todox al antisemiţilor români, naziştii nu puneau preţ pe 
creştinism, ci, eventual, pe păgânismul gotic, conotaţiile 
religioase ale antisemitismului, moştenite din Evul Me-
diu, participă din plin la uciderea fără ezitare a copiilor, la 
distrugerea sinagogilor şi la ostilitatea paroxistică cu care 
sunt umiliţi şi ucişi evreii.

O comparaţie sinistră, dar elocventă, cu soarta romi-
lor ce sunt deportaţi şi ei la Auschwitz, care par să fi  fost 
lăsaţi mult mai liberi  până în ziua când lagărul urma să 
fi e evacuat şi au fost fulgerător exterminaţi peste 3 000 de 
romi dintr-o singură mişcare, tinde să pună în evidenţă o 
anume superioară indiferenţă faţă de romi, în contrast cu 
ura tenace şi aproape dementă faţă de evrei. E adevărat, 
pe de altă parte, că, aşa cum o relevă analiza antropologică 
a comunităţilor romanes întreprinsă de Isabel Fonseca, 
aceştia au optat pentru a îngropa în uitare deportarea 
care a rămas o gravă traumă culturală şi de onoare, afec-
tând un număr foarte mare de interdicţii tradiţionale 
în comunităţile silite să renunţe la propria identitate. 
În contrast cu cultura memoriei Holocaustului, pe care au 
dezvoltat-o cu excepţională determinare comunităţile 
evre  ieşti, grupurile roma au afi şat ostentativ uitarea, ceea 
ce nu înlesneşte munca istoricilor.

Un clivaj extrem de pregnant îi desparte încă pe aceş-
tia în două aripi foarte deosebite una de cealaltă. Dacă, 
în S.U.A. şi în statele democratice occidentale, istoria Ho-
locaustului este un obiect de studiu sistematic datând din 
primii ani de după război, cu instituţiile lui vestite în în-
treaga lume – Memorialul Yad Vashem de la Ierusalim, 
Muzeul Holocaustului de la Washington, Arhivele Fortu-
noff  de la Universitatea Yale, Fundaţia Shoah de la Mel-
bourne –, în Europa de Est abia dacă acest studiu începe 
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să capete identitate şi statut. Unul din studiile recent con-
sacrate progreselor cunoaşterii referitoare la Holocaust în 
România se intitulează, sugestiv, “Nobody Told Us about 
What Happened”: The Current State of Holocaust Educa-
tion in România”.

În parte chiar aşa şi este: decenii de-a rândul, şcoala 
şi literatura ofi cială de specialitate au eludat aceste fapte, 
istoricii de casă ai regimurilor comuniste au ocolit cât au 
putut atari probleme dureroase. Ne putem întreba de ce 
istoriografi a zisă marxistă din toate ţările zise socialiste, 
atât de zeloasă în a denunţa păcatele capitale ale burghe-
ziei naţionale, a renunţat, doar după câteva încercări in-
augurale, să denunţe responsabilitatea acestei burghezii 
în făptuirea zeloasă a Holocaustului pe teritoriile proprii.  
Nici polonezii sau ucrainenii nu par mai conştienţi decât  
românii de responsabilitatea lor istorică pentru Holocaust.

Antisemitismul primar pe care Stalin avea să-l vă-
dească fl agrant în ultimii ani de viaţă va fi  reeditat de 
Ceauşescu şi de clica lui, în ciuda faptului că România 
socialistă instituise, oportunist şi interesat, relaţii diploma-
tice cu Statul Israel, pe care alte ţări din lagărul sovietic nu 
îndrăzneau să le dezvolte. Cultul ofi cios al lui Antonescu, 
fabricarea unor falşi eroi ai apărării evreilor în timpul dic-
taturii (cazul Raul Şorban e bine cunoscut specialiştilor), 
agresivitatea antisemită a unor organe de presă emanate 
din zona cea mai activ naţional-comunistă a Securităţii, 
toate acestea sunt, însă, epifenomene târzii, care nu explică 
de ce, printre atâtea false “demascări” în care politrucii din 
anii ‘50 erau specializaţi, dezvăluirea responsabilităţii reale 
şi incontestabile a statului român şi a societăţii româneşti 
în ansamblu pentru tragica întâietate a României în cata-
logul statelor genocidare a rămas atât de palidă încât cea 
mai mică adiere de naţional-comunism ceauşist a spulbe-
rat-o pe de-a-ntregul. Să fi  fost oare urmarea faptului că 
sovieticii înşişi lăsaseră ca rezistenţa ghetoului varşovian 
să fi e înăbuşită în sânge? Lozincile antifasciste le-au fost 
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utile lui Stalin şi U.R.S.S. pentru a crea o “fericită” confu-
zie între comunism şi rezistenţa contra naziştilor, dar 
ele nu au putut niciodată masca cu totul complicitatea 
profundă dintre nazism şi comunism.

ZOE PETRE

Răspuns la o întrebare

Alături de alte ţări ale lumii, România comemorează, 
la început de octombrie, Ziua Victimelor Holocaustului. 
Tragedia celor peste 6 milioane de evrei, victime ale de-
portării şi exterminării în cel de-al doilea război mondial, 
specifi că şi pentru România, la care se adaugă deportarea 
a zeci de mii de romi, se păstrează mereu vie în conştiinţa 
zguduită a întregii omeniri. Memento-ul colectiv este des-
tinat nu numai neuitării, ci şi nevoii de a păstra vigilenţa 
umanităţii întregi, ca astfel de tragedii să nu se nu se mai 
repete.

În acest an, la 8 octombrie, s-a inaugurat, la Bucureşti, 
în prezenţa preşedintelui ţării, a unor ofi cialităţi şi a nu-
meroşi reprezentanţi ai comunităţilor evreieşti din ţară, 
între care şi câţiva supravieţuitorii ai lagărelor de exter-
minare, Monumentul Holocaustului. În acest mod, come-
morând victimele tragediei, a căpătat contur monumentul 
proiectat încă din anul 2006 şi realizat de sculptorul Peter 
Jacobi. Impresionant şi amplasat în plin centrul capitalei. 
Format din cinci construcţii cu caracter de simbol: un Epi-
taf, Steaua lui David, Via Dolorosa, Roata ţiganilor şi Co-
loana (care e cea mai înaltă, de aproximativ 20 de metri). 
Memorialul vine sa completeze o întreagă suită de acţiuni 
evocatoare, instituite de ofi cialităţile române printre care 
şi introducerea în şcoli a unor ore de informare a elevilor 
şi educarea acestora despre Holocaust.

La aceeaşi dată, seara, postul naţional TVR1 a transmis 
o impresionantă dezba tere la care au luat parte victime ale 
teribilelor evenimente, cercetători în istorie, un numeros 
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public, între care mulţi tineri. În cadrul emisiunii, unul 
dintre participanţi a pus întrebarea dacă asemenea fapte 
ar putea să se repete şi dacă în România mai există ma-
nifestări de antisemitism. Răspunsul a ţinut să sublinieze 
cu moderaţie, bun-simţ şi înţelepciune că manifestările de 
antisemi tism şi xenofobia sunt posibile oriunde, informa-
ţiile şi educaţia populaţiei şi a tineretului, în special, ră-
mân precare. Acest răspuns sintetic asupra unei probleme 
etern valabile mi-a evocat confesiunea unei colege evreice, 
astăzi la vârsta senectuţii, asupra unei experienţe tragice 
din viaţă, precum şi despre o a doua – de dată recentă – 
petrecută într-una din şcolile bucureştene. La vârsta de 
14 ani, colega, împreună cu sora de 11 ani, părinţii şi buni-
cii, au fost deportaţi din nordul Moldovei în Transnistria. 
Era în anul 1941. Acolo, au găsit sate părăsite de populaţia 
care se retrăsese spre Moscova. Autorităţile române le-au 
spus să ocupe locuinţele, care însă nu puteau fi  folosite 
din cauză că erau invadate de insecte şi rozătoare. Au dor-
mit afară, pe pământ, până şi-au improvizat, din anexele 
gospodăriei, un fel de locuinţă. Bunicii şi tatăl s-au îmbol-
năvit de tifos exantematic şi au murit. Au fost repatriate, 
mama şi cele două surori, în 1943, dar deportate din nou 
la Auschwitz, unde s-a pierdut şi mama. În 1945, la sfârşi-
tul războiului, cele două surori s-au întors în ţară. Colega 
a absolvit Facultatea de Medicină din laşi şi a practicat 
până la vârsta de 65 de ani în Bucureşti. A hotărât, împre-
ună cu sora, să nu părăsească niciodată România. Acum, 
la 86 de ani, n-a uitat nimic din coşmarul trăit, dar a iertat. 
N-are resentimente. Doar durere sufl etească.

În 2008 a fost solicitată să vorbească, într-o şcoală 
unor copii de 12 ani, despre Holocaust, în ziua comemo-
rării victimelor acestei tragedii. Mi-a mărturisit că nu ştia 
ce să spună şi era foarte emoţionată. A încercat un dialog: 
– „Copii, voi aţi văzut vreodată un evreu?” A urmat tă-
cere. – „Nu ştiţi ce-i acela un evreu ? Eu sunt evreică!” Din 
nou, tăcere... – „Dar de jidani, aţi auzit? Dacă ştie cineva, 
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să ridice mana!” Din fundul clasei, o fetiţă fi ravă a ridicat 
mâna. – Ce ştii tu ?”, a întrebat-o. – ,,Mi-a spus bunica că 
jidanul este un om rău, care îi mănâncă pe copii!”... Amin-
tindu-şi, colega a zâmbit cu îngăduinţă şi înţelepciune. 
Acum realizez că, într-un fel, prin răspunsul ei de atunci, 
fetiţa de 12 ani dăduse răspunsul şi la interogaţiile dezba-
terii televizate recent, de Ziua Holocaustului.

Dr. Sebastian NICOLAU

Amintirea
BORIS  MARIAN

Căldura laptelui mamei
Rămâne în inima copilului,
Când mama este ucisă, 
Rămâne inima copilului,
Când copilul este ucis,
Nu mai rămâne nimic,
Doar amintirea,
O pasăre tăcută, 
Cu aripile frânte,
Care cade mereu
Şi nu mai atinge niciodată 
Pământul.
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Norocos, Dumnezeu
SHAUL CARMEL

Nepoţii
Şi nepoatele Tale,
Doamne,
Sunt mănunchiul acela de fl ori,
De tineri şi tinere
Care se apropie
De groapa comună,
Cu lacrimi în ochi
Cântând Imnul Speranţei! 
Zic să-i aşteptăm aici,
Lângă morţii lor
şi ai Tăi!

Eşti norocos, Doamne!
Astăzi,
Vei putea spune kadiş
Şi să ceri iertare
Poporului Tău,
Rămas sub pământul acesta
Blestemat
Că Ţi-ai trădat menirea,
Că Ţi-ai părăsit credinţa
În Tine,
În binele creaturilor Tale,
Lăsând diavolul
Să-şi toarcă Răul, 
Ucigându-le.

Nouă bărbaţi tineri,
Nouă evrei
Israelieni
Ti se vor alătura
În rugăciune.
Eşti norocos, Doamne! 
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Partea a V-a
Lungul drum de la Holocaust 

spre zorii normalităţii

Consecinţele unei etape malefi ce, 
prelungite până la căderea comunismului

Cel de-al doilea război mondial a început la 1 septem-
brie 1939. Istoricii sunt unanimi în această apreciere,  chiar 
dacă invadarea Cehoslovaciei şi ocuparea Austriei s-au 
produs anterior. Cele două mari puteri occidentale, Marea 
Britanie şi Franţa, au replicat imediat la această agre-
siune nemotivată împotriva Poloniei, prin a declara război 
Germaniei. Situaţia a fost, desigur, infi nit mai complexă. 
URSS a replicat foarte curând, dar nu paradoxal, atacând 
deopotrivă Polonia şi ocupând jumătatea ei vestică. Mulţi 
polonezi, mulţi evrei dintre dânşii au încercat să se refu-
gieze din faţa acestei duble invazii, refugiindu-se, prin 
România, spre alte zone ale Europei.

Nu intuiau şi nu au prevăzut că războiul, noua confl a-
graţie mondială, avea să-i ajungă şi acolo... 

Când a început Holocaustul? Greu de răspuns. Pentru 
Polonia, desigur, a început o dată cu războiul care avea s-o 
desfi inţeze vremelnic ca stat. Pentru evreii polonezi, Holo-
caustul, cu proporţii continuu agravante până la aproape 3 
milioane de morţi, a început, în fapt, în 1939, în toamnă. A 
urmat drama ofi ţerimii poloneze, ucisă, nu fără concursul 
sau acceptul Armatei Roşii, la Katin, unde au fost ucişi mii 
de ofi ţeri polonezi. 

Situaţia României s-a complicat foarte mult o dată cu 
semnarea şi intrarea în acţiune a tratatului Ribbentrop-
Molotov, cu cele două grave consecinţe teritoriale: dic-
tatul privind răpirea vremelnică din trupul României a 
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Ardealului de nord şi a doua, prin smulgerea teritorială 
a Basarabiei şi Bucovinei de nord la cererea guvernului 
sovietic, sub acoperirea aceluiaşi tratat amintit anterior.

În septembrie 1940, regele Carol al II-lea era silit să 
abdice, regele Mihai fi ind declarat succesor legal, Româ-
nia ajungând să fi e condusă de mareşalul Antonescu şi 
de un guvern naţional-legionar, care, aliat cu Antonescu, 
avea să deţină jumătate din fotoliile guvernamentale. Cu 
toate implicaţiile grave, pentru destinul României. Legile 
rasiale, profund antisemite, stabileau noua ordine de stat. 
Evreii au fost îndepărtaţi din armată, din toate formele de 
învăţământ de stat românesc, foarte multe profesii le-au 
fost interzise, iar legionarii, ajunşi la conducerea ţării o 
dată cu Antonescu, au declanşat un antisemitism tot mai 
violent, nu fără victime omeneşti. Au urmărit, până la 
urmă, şi îndepărtarea lui Antonescu. De aici, sciziunea din-
tre legionari şi Antonescu, care a culminat cu rebeliunea 
din ianuarie 1941, atunci când legionarii au încercat să aca-
pareze întreaga putere de stat. Rebeliunea a fost înfrântă, 
nu înainte ca legionarii să fi  declanşat la Bucureşti un cum-
plit pogrom antisemit. Morţii evrei înhumaţi la Cimitirul 
Giurgiului o confi rmă din plin. Ca şi vandalizarea unor 
sinagogi, a magazinelor din cartierul evreiesc, ca şi agre-
siuni împotriva întregii populaţii evreieşti. Nu insistăm 
asupra acestui cumplit moment din istoria României. 
Cărţile editate de Antonescu, „Pe marginea prăpastiei”, 
o demonstrează din plin. O dată cu fuga conducătorilor 
legionari în Germania hitleristă şi a vizitei lui Antonescu la 
Berlin, mareşalul avea să se angajeze ca cel mai fi del aliat 
al Germaniei hitleriste. Istoria avea s-o confi rme. Întreaga 
lume politică a României avea să prevadă antrenarea ţării 
alături de Germania fascistă, într-un dezastruos război 
împotriva Uniunii Sovietice. Cu argumentul declarat al 
redobândirii Basarabiei şi Bucovinei. Ceea ce s-a şi întâm-
plat la 22 iunie 1941.
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Peste numai o săptămână, la 29 iunie 1941, guvernul 
antonescian declanşa împotriva populaţiei evreieşti un 
cumplit genocid, cu peste 1500 de victime ucise la Ches-
tura poliţiei şi cu uciderea, în ziua următoare, a peste 
10 000 de evrei în Trenurile morţii. Evreii închişi în vagoane 
de vite, cu circa 150 de oameni într-un singur vagon, cu 
ferestrele vagoanelor închise şi zăbrelite, vagoane „plim-
bate” zile în şir pe linii secundare, lipsiţi de apă, vii şi 
morţi laolaltă, avea să conducă la un cumplit genocid. O 
confi rmă din plin cimitirul ieşean evreiesc, cu platforma de 
beton care a acoperit mii de înhumări din acea perioadă, ca 
şi platforma cu mii şi mii de morţi de la Podu Iloaiei şi de 
la Târgu Frumos, cu victime coborâte din vagoanele morţii 
la Roman, la solicitarea Reginei-mamă Elena şi la solicita-
rea presantă a Vioricăi Agarici de la Crucea Roşie a acelui 
oraş. Dar Trenurile morţii aveau să-şi continue drumul cu 
zeci şi zeci de înhumări pe parcurs, până la Călăraşi. Au 
fost opinii după care genocidul acesta ar fi  preludiat înce-
putul Holocaustului în România. Dar adevăratul Holo-
caust, de cu totul alte proporţii, infi nit mai ucigătoare, 
avea să înceapă după pătrunderea şi reocuparea de către 
trupele române a Basarabiei şi Bucovinei de nord, o dată 
cu declanşarea deportărilor masive de evrei din aceste 
provincii, ca şi din dreapta Prutului, spre Transnistria. De 
aici îndreptăţitele argumente ale istoricilor care aveau să 
considere că Holocaustul, inimaginabil aproape pentru 
raţiunea umană, a început efectiv în ziua de 9 octombrie 
1941, o dată cu primele deportări peste Nistru. În spiritul 
acestui punct de vedere, aproape unanim acceptat, ziua de 
9 octombrie avea să fi e declarată, după aproape 55 de ani, 
ca Zi de comemorare a Holocaustului provocat de regimul 
antonescian. 

Când s-a încheiat Holocaustul? Răspunsul, infi nit mai 
greu de dat, implică un necesar rapel la istoria României. 
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Ziua de 23 august 1944 
nu a însemnat sfârşitul Holocaustului

România încheiase la 23 august un armistiţiu cu forţele 
aliate care luptau încă pe teritorii imense împotriva fas-
cismului german. În ceasul întoarcerii armelor şi a mesa-
jului regal din august 1944, care a proclamat întoarcerea 
armelor de către forţele militare române împotriva foştilor 
aliaţi germani, războiul continua. Bucureştiul a fost eli-
berat abia în ultimele zile ale lui august, după ucigătoare 
bombardamente germane, iar trupele române, alăturate 
acum aliaţilor, continuau să lupte împotriva forţelor ger-
mane, în retragere, pe tot teritoriul Ardealului, eliberând 
şi Ardealul de nord, din care hortiştii maghiari au trimis 
până în ultima clipă zeci de mii de evrei spre ucigătoarele 
lagăre de la Auschwitz-Birkenau şi până la cele amplasate 
pe teritoriul încă ocupat al unei Polonii învinse, sau chiar 
pe teritoriul german. Deci, Holocaustul evreilor din Româ-
nia a continuat încă destule luni de zile. Câte sacrifi cii nu 
au însoţit acţiunile de eliberare a teritoriului maghiar până 
la Budapesta, cele care îşi propuneau să elibereze Cehos-
lovacia, încă ocupată, luptele care aveau să continue, cu 
sacrifi cii fără de seamăn, până la capitularea totală a Ger-
maniei, în mai 1945. La Ialta, conducătorii ţărilor coaliţiei 
antifasciste împărţiseră, deseori discriminatoriu, teritoriile 
ţărilor eliberate, trupele ruseşti, în înaintarea lor, se com-
portau, cu discutabilă îndreptăţire, ca trupe ocupante, 
sute de mii de soldaţi şi ofi ţeri români continuau să cadă 
pe fronturile acestei ultime etape a confl agraţiei mondiale. 
Până şi evreii, excluşi din Armata română, prin deciziile 
regimului antonescian – ofi ţerii, în special cadrele foarte 
califi cate – fuseseră reîncadrate în corpurile de luptă. 
Prizonierii români căzuţi în anii războiului pe teritoriul 
URSS-ului abia se întorceau din prizonierat în anii ‘45-’46. 
Mai erau aşteptaţi cei căzuţi pe fronturile de luptă şi des-
pre care nu se ştia că au pierit. Alte mii de reprezentanţi ai 
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minorităţii germane din România erau preluaţi de Armata 
sovietică ca prizonieri de război după armistiţiul cu Româ-
nia şi deportaţi la muncă obligatorie în minele din Donbas, 
de unde aveau să se reîntoarcă spre ţară, după ani lungi 
de detenţie şi prizonierat. Evreii, reveniţi din deportările 
transnistriene, câţi au scăpat cu viaţă, se reîntorceau spre 
Basarabia şi Bucovina, spre oraşele din dreapta Prutului, 
de unde fuseseră deportaţi. Se reîntorceau copiii rămaşi 
orfani, se reîntorceau şi foştii deţinuţi politici, deportaţi 
vremelnic în Transnistria. Mulţi din cei reîntorşi din Trans-
nistria erau însă foarte bolnavi, mulţi din ei au pierit în 
următoarele luni. Sute de mii de familii româneşti îşi plân-
geau şi ele fi ii căzuţi pe front, morţi sau invalizi de război, 
care reveneau cu cârje şi picioare de lemn. Noua etapă 
a războiului de după întoarcerea armelor, aproviziona-
rea forţelor româneşti, alăturate acum aliaţilor, însemnau 
noi şi mari sacrifi cii economice, dar mai ales noi sacrifi cii 
umane. 

Atunci între 1945-1947, au apărut şi primele broşuri 
ale lui Marius Mircu despre deportările evreilor din 



118

Bucovina şi din dreapta Prutului, despre pogromul ucigă-
tor din Iaşi, din iunie 1941, la o săptămână de la declanşarea 
războiului antisovietic. O lucrare, infi nit mai detaliată, cu 
serioasă argumentare istorică avea s-o reprezinte cele trei 
volume de relatări riguroase din acei ani de tristă amintire 
ale lui Matatias Carp. Pe plan intern, se ducea o luptă fără 
cruţare, împotriva reprezentanţilor şi grupărilor conside-
rate ca fi ind aliaţi ai Germaniei în anii anteriori, se duceau 
veritabile lupte împotriva celor care se opuneau în munţi 
noii orânduiri pe care o instalaseră armatele ruseşti şi noua 
orânduire preponderent antidemocratică şi procomunistă 
ajunsă la putere, o dată cu noul guvern Petru Groza şi, mai 
ales, după alegerile falsifi cate din 1946. Se trăia foarte greu, 
agricultura ţării, mai ales în condiţiile secetei din 1946, 
provoca veritabile mutaţii populaţionale, copiii rămaşi 
fără părinţi sau fără susţinători erau înfi aţi de familii din 
zonele mai puţin nefericite ale ţării. Abia după capitula-
rea defi nitivă a Germaniei aveau să se întoarcă, demobi-
lizate, armatele româneşti de pe front, deportaţii salvaţi 
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prin eliberarea lagărelor de exterminare. Câteva sute sau 
câteva mii, cel mult, din evreii transilvăneni s-au putut 
reîntoarce la căminele lor distruse sau ocupate vremelnic 
de cei rămaşi fără case şi familii. Nu puţini deportaţi, din 
cei rămaşi în viaţă, nu s-au mai întors. În zonele în care 
familiile lor dispăruseră fără urme. Au murit, conform 
unor calcule făcute chiar în acei ani de disperare, aproape 
300 000 de evrei, originari din România sau din Ucraina 
vremelnic ocupată. Nu s-au mai întors nici 90% din evreii 
deportaţi din Ardealul de nord, aproape 140 000. Copiii 
evrei, orfani de ambii părinţi, ca şi mulţi dintre evreii 
deportaţi care ar fi  vrut să se îndrepte spre Israel (Pales-
tina, pe atunci), au fost opriţi să se întoarcă şi deportaţi 
vremelnic în Cipru de forţele britanice, care reprezentau 
forţa mandatară de ocupaţie în vechiul Israel. Abia în 1948, 
după crearea prin hotărârea Organizaţiei Naţiunilor Unite 
pe teritoriul fostei Palestine, mandatată de englezi, a două 
state, unul israelian şi altul arab, evreii au ajuns veniţi din 
Europa, într-o zonă la început tot atât de nesigură ca şi cea 
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din care proveneau. Să nu uităm că momentul creării sta-
tului evreu a însemnat şi începutul unei prime confl agraţii 
între populaţia evreiască, pe atunci sub un milion, şi ţările 
învecinate arabe. Cu alte mii şi mii de victime. Tinerii 
evrei din România şi famiile lor sioniste, atunci când statul 
încă nu le interzisese existenţa, în vederea unei proiectate 
în toarceri în Israel, se pregăteau totuşi, deprinzând profe-
siile pe care le-ar fi  reclamat instalarea lor în căminul israe-
lian. Nu au reuşit însă să ajungă în ţara mult visată, decât 
după proclamarea independenţei statului Israel, în 1948. 
Poate că atunci s-a încheiat, cu adevărat, şi Holocaustul pe 
care îl trăiseră în anii războiului. Foştii luptători evrei din 
brigada antifascistă, care se opusese lui Rommel, în Africa 
de nord, şi debarcase ulterior în Italia, se întorceau şi ei, cu 
mari pierderi omeneşti, spre ţara pe care abia voiau să şi-o 
construiască.

Să nu uităm că marele scriitor evreu, de origine 
română, sosit în Franţa în 1923, Benjamin Fundoianu 
(Fondane), avea să fi e ucis în lagărul de la Auschwitz în 
ziua de Iom Kipur a anului 
1944. Evreii din Basarabia 
de nord sau din Ardealul de 
nord nu au revenit decât în 
1945. Sunt cutremurătoare 
rememorările peste ani ale 
acestor deportaţi atât de 
marcaţi de pierderea fami-
liilor: părinţi, fraţi şi surori. 
Cei care au citit amintirile lor 
– primele publicate în anii 
‘50-’60 – se pot îngrozi. Cine 
parcurge „Cartea Neagră” a 
lui Matatias Carp, amintită 
anterior, vor fi  înfricoşaţi 
şi astăzi, peste timp. A 
fost retipărită recent în 
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amintirea celor ucişi în anii 
Holocaustului. Cei care 
au avut prilejul să asculte 
vreodată evocările absolut 
dramatice ale suferinţelor 
îndurate, până în ultima 
zi a cumplitei confl agraţii 
mondiale şi a Holocaustu-
lui, semnate de Oliver Lus-
tig, de Liviu Beris sau de 
Ott o Adler, rămân şi azi 
consternaţi. Cum au putut 
prolifera atâta furie oarbă, 
atâta ură, atât antisemitism? 
Cărţile lor, expunerile lor, la 
întâlnirea cu noile generaţii, 
uluiesc prin dramatism. Una din lucrările de referinţă 

în cercetarea Holocaustului 
în anii regimului antonescian
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Comemorarea celor căzuţi 
în anii Holocaustului

Cărţile şi piesele de teatru 
care evocă tragedia dispariţiei lor

Comemorarea anuală a victimelor 
Comemorarea anuală a celor căzuţi în anii războiu-

lui s-a respectat şi se respectă până în prezent, în fi ecare 
an, atât în Moldova, cât şi în nordul Transilvaniei. Ce am 
fi  putut face mai mult? Ne-am numărat morţii – întâi; 
ne-am străduit să-i ajutăm, de la reîntoarcerea lor pe teri-
toriul românesc, pe cei bolnavi şi răniţi, pe cei rămaşi fără 
nici un sprĳ in; am mulţumit celor care s-au străduit să ne 
ajute în toţi anii care au urmat, începând cu întrajutora-
rea oferită de evreii americani (Joint Distribution), de Loja 
B`nei B`rith, sau chiar de statul român, de îndată ce a avut 
posibilitatea să o facă. Am înălţat plăci comemorative 

Monument din IaşiMonument din Iaşi
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Monument din Târgu FrumosMonument din Târgu Frumos

Monument din Podu IloaieiMonument din Podu Iloaiei
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Monument din Târgu MureşMonument din Târgu Mureş

Monument din Satu MareMonument din Satu Mare
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peste înhumările tragice din cimitirul ieşean, de la Podu 
Iloaiei sau de la Târgu Frumos. Am înălţat pietre funerare 
pentru evreii ucişi în pogromul de la Bucureşti, în ianua-
rie 1941, de către legionari în timpul rebeliunii lor împo-
triva guvernului antonescian; dar victime au fost, de bună 
seamă, zeci şi zeci de evrei. În anii din urmă s-au înălţat 
plăci funerare în amintirea evreilor deportaţi de fasciştii 
maghiari spre lagărele de exterminare din Polonia; şi unde 
nu s-au înălţat astfel de plăci funerare? De la Sf. Gheorghe 
la Covasna; de la Covasna până la Satu Mare; de la Satu 
Mare spre Oradea şi spre Arad... În fi ecare an, F.C.E.R. 
organizează veritabile pelerinaje comemorative în locali-
tăţile marilor pogromuri. Dar cine să ajungă şi cum la cei 
ucişi în exterminările de la Babi Yar? Cine să amintească 
de evreii din Basarabia, care, refugiindu-se din faţa for-
ţelor nimicitoare ale lui Hitler sau Antonescu, marele său 
aliat din Balcani, au ajuns să se retragă şi să moară până în 
zonele asiatice ale URSS-ului? Unii au revenit în România 
postbelică. Şi au scris rememorări, evocări cutremurătoare 
sau, fi ind poeţi, mai publică şi azi poemele tragediei tră-
ite. Am putut vedea în anii postbelici, pe scenele teatrelor 
româneşti, piese şi evocări dramatice care ne-au cutremu-
rat: de la istoria Annei Frank, jucată de Teatrul Evreiesc de 
Stat din Bucureşti, la piesa „Pasacaglia” a lui Titus Popo-
vici, jucată de Teatrul Municipal; apoi piese închinate vie-
ţii evreilor din Moldova la vechiul teatru ieşean, evreiesc, 
„Pomul verde” până la spectacolele de un înalt patetism 
ale teatrului „Baraşeum” din anii războiului sau din cei 
imediat următori, piesele lui Ludovic Bruckstein şi ale atâ-
tor dramaturgi evrei care nu au putut şi nu au vrut să uite 
cele suferite în anii Holocaustului. Am avut prilejul să par-
ticipăm la tulburătoare comemorări, prilej de regăsire între 
oameni şi de reînfrăţire întru ideal umanist...

N-am amintit nimic despre zecile de cărţi, veritabile 
evenimente editoriale, publicate de editura „Hasefer” sau 
de alte edituri de înalt prestigiu civic şi cultural. 
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Directorul Editurii Hasefer, poetul Ştefan Iureş, ne 
amintea de impresionantele volume, veritabile monogra-
fi i, ale istoricului israelian, de origine română, Jean Ancel: 
„Contribuţie la istoria României, Problema Evreiască în anii 
1933-1944.“ Ne-a amintit şi tulburătoarele evocări din 
anii Holocaustului din literatura universală, semnate de 
Primo Levi, Vasili Grozman, de israelianul Aaron Apel-
feld, de adolescenta Anne Frank (lucrare care a stat şi la 
baza lucrării dramatice amintită anterior), de lucrările 
suedezei Edi Fried, supravieţuitoare ea însăşi a Holoca-
ustului ori de cele ale lui André Schwartz-Bart. Ca să nu 
mai vorbim de tulburătoarele lucrări literare, bazate pe o 
documentare absolut riguroasă, ale laureatului Premiului 
Nobel Elie Wiesel. Cu un ecou impresionat pentru publi-
cul român a fost şi lucrarea Soniei Palti „Evrei, treceţi Nis-
trul”, Sonia Palti fi ind ea însăşi o deportată în Transnistria. 
Cum să uităm rememorările lui Miriam Corbek (soţia 
regretatului scriitor şi om de teatru, mare poet totodată, 
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Israil Bercovici). Nu vom uita nici documentul de excep-
ţională fervoare umanitară: „Omul care a oprit trenurile 
spre Auschwitz” a lui George Mantello. 

Despre pogromul din Bucureşti, din ianuarie 1941, au 
scris tulburător fraţii Iancu şi Iosif Gutt man, în „Slove de 
martir”, ambii fi ind salvaţi în ceasul rebeliunii legionare în 
timpul împuşcării evreilor în pădurea Băneasa de trupul 
tatălui lor, Marele Rabin Gutt man, care i-a acoperit cu tru-
pul său şi i-a salvat de la moarte. Ştefan Iureş ne-a amintit 
şi de impresionanta lucrare a lui Iacov Tihman, din Basa-
rabia, devenită acum Republica Moldova, despre viaţa şi 
suferinţele lui „Motl peţitorul”...

Pe linia problematicii propuse în acest ultim capitol 
„Aft er... Holocaust”, se cuvine să citim evocarea-studiul-
drama de excepţională substanţă „Cum resimt Holoca-
ustul a doua sau a treia generaţie de după Holocaust”, scrisă 
de Nava Semel, în „Pălăria de sticlă”. Şi o altă evocare cu 
ecouri directe în actualitate, oricât ar părea de parado-
xal, a lui Arnold Daghani, pictor de foarte mare talent, în 
lucrarea: „Groapa e în livada de vişini”. În acelaşi context, 
lucrarea unui german de origine română, Klaus Stephani, 
„Aaron cel curajos”, ediţie bilingvă, în care povestirea se 
întrepătrunde cu rigoarea documentului. Spaţiul nu ne 
îngăduie să amintim alte şi alte lucrări închinate cutremu-
rătoarelor drame ale Holocaustului, editate într-o etapă 
anterioară, de cunoscutul istoric literar, fost director al 
editurii, Zigu Ornea, ca şi de rememorările prilejuite de 
diferite expoziţii fotografi ce (în primul rând cea perma-
nentă de la Sinagoga Mare, ca şi de diferitele expoziţii 
cuprinzând obiecte de cult din sinagogile devalizate din 
fostele cămine ale evreilor ucişi în Holocaust, expoziţii 
organizate de Lia Benjamin şi Irina Cajal), sau de sufe-
rinţele consemnate în diferite fi lme documentare şi artis-
tice (cea mai recentă dintre ele, emoţionanta peliculă a lui 
Radu Gabrea „În căutarea lui Gruber”), ucis în pogromul de 
la Iaşi. 
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Cum ne mărturiseşte directorul actual al Editurii 
Hasefer, toate aceste evocări s-au întrepătruns cu conţi-
nutul unor studii de valoare enciclopedică privitoare la 
oamenii de ştiinţă şi cultură, de literatură şi artă, perso-
nalităţi de frunte ale lucrării integratoare: „Contribuţii ale 
evreimii române la cultură şi civilizaţie” şi ale recentului lexi-
con a câtorva sute de personalităţi iudaice ale României 
ultimilor 200 de ani, toate interferându-se cu tulburătoarea 
prezentare, totdeauna limitată de spaţiu, a marilor perso-
nalităţi rabinice care au trăit 
în România înaintea sau în 
timpul Războiului de Inde-
pendenţă, în timpul Războ-
iului de Reîntregire sau în 
anii cutremurători ai Holo-
caustului, 1940-1945. Peste 
2 000 de nume. O lucrare la 
care omul de mare cultură 
Baruch Tercatin şi istori-
cul Zeev Herşcovici, ambii 
din Israel, originari din 
România, o lucrare cu peste 
2 000 de referinţe, amplă, la 
marile personalităţi rabinice 
care au trăit în România. O 
parte s-au stins în antebelic, o 
parte au izbutit să plece în Israel după război, dar nu puţini, 
deloc puţini, au pierit în anii Holocaustului. Nu am amin-
tit în această succintă enumerare lucrările apărute în Israel, 
contribuţia unor scriitori şi publicişti de origine română, 
stabiliţi în Israel, din care vom aminti exemplara mono-
grafi e, în cinci volume, despre Dorohoi, oraş din dreapta 
Prutului, a cărui populaţie evreiască a fost deportată în 
Transnistria în anii războiului. Şi câţi copii evrei, deportaţi 
cu familiile lor în Transnistria, nu au suferit ororile anilor 
de deportare, unii dintre ei devenind o dată cu trecerea 
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anilor scriitori de prestigiu mondial, ca Norman Manea, 
umoristul I. Schecter, publicist de excepţie, de pildă, sau ca 
poetul din oraşul Piatra Neamţ, Martin Abramovici. Publi-
caţiile de limbă română din Israel, „Jurnalul săptămânii”, 
„Viaţa noastră”, au inserat de asemenea pagini întregi 
comemorative. Fără a mai aminti că însuşi Dicţionarul 
Neconvenţional al scriitorilor evrei originari din România, 
editat de dramaturgul şi publicistul Al. Mirodan, stabilit în 
Israel, a publicat deseori comentarii legate de viaţa acestor 
scriitori în anii războiului şi ai Holocaustului.     

Argumente pentru a nu ne pierde 
încrederea în viaţă

Este marele merit al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti 
din România de a nu fi  lăsat să se stingă fl acăra iudaismu-
lui în România de azi, unde au trăit cândva sute de mii de 
evrei şi unde, azi au mai rămas azi în viaţă numai câteva 
mii (până în 10 000, incluzându-i şi pe cei care au avut un 
părinte sau numai un bunic de origine evreiască). Nu s-a 
trăit uşor, dimpotrivă. Au fost ani de supravieţuire ade-
sea, de încleştare dramatică pentru a rămâne ei înşişi, de 
a refuza asimilarea, de a-şi dovedi prin întreaga lor viaţă 
şi dragostea pentru Israelul modern, patria lor istorică, 
dar şi pentru ţara care i-a adoptat, trăind aici tot greul 
istoriei, împreună cu populaţia românească majoritară. 
Ne-am salvat cimitirele, peste 800 de cimitire, în care 
astăzi în multe din ele nu se mai fac înhumări. Cu ajutorul 
statului român şi al unor organizaţii evreieşti ori al unor 
sponsori evrei s-au putut reconstrui şi renova vechi sina-
gogi evreieşti: la Braşov, la Târgu Mureş, în Piatra Neamţ 
(vechea sinagogă înălţată pe vremea lui Ştefan cel Mare), 
Sinagoga Mare din Bucureşti, o altă sinagogă în care se afl ă 
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în prezent Muzeul Evreilor din România, sinagoga în care 
funcţionează Habad, renovată şi ea, şi Templul Coral, edi-
fi ciul central al evreimii mozaice din Bucureşti, în curs de 
renovare. 

Sinagoga Mare din Bucure;tiSinagoga Mare din Bucure;ti

Sinagoga din BraşovSinagoga din BraşovSinagoga din Târgu MureşSinagoga din Târgu Mureş
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După cum vom prezenta pe larg casele de cultură 
pentru tineret, refăcute cu ajutorul Joint-ului în Bucureşti, 
Oradea, iar în prezent în Cluj şi Timişoara. O prezentare 
detaliată ne-a oferit ziarista Luciana Friedmann.

În cadrul parteneriatului FCER-JDC, au luat fi inţă 
Centrele Comunitare Evreieşti (JCC) din Bucureşti, Ora-
dea şi Iaşi. Familia acestor autentice „cămine evreieşti”, 
care reunesc toate generaţiile în cadrul unor programe 
moderne şi de interes, tinde să se extindă, curând, şi la 
Timişoara şi Cluj-Napoca iar speranţe sunt legate şi de alte 
oraşe. Colaborarea Preşedintelui F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, 
cu energicul director al Joint România, Israel Sabag, a stat 
la baza formării unei echipe multi-generaţionale. Camere 
colorat şi vesel amenajate îi aşteaptă pe cei mici să înveţe 
jucându-se iar tinerii se pot relaxa, studia sau participa la 
programe de ajutorare a celor vârstnici şi în nevoie. Cei 
ce aparţin „vârstei de aur”, bunicii, a căror experienţă şi 
poveste este într-adevăr preţuită la JCC, au un Centru de 
Zi şi un program care se numeşte Bait Ham (Casa Caldă) 
– ambele, oaze împotriva însingurării şi lipsei de activitate. 
Familia în ansamblu este binevenită la JCC, o alternativă 
reală la programele pe care capitala sau marile oraşe le 
oferă. Spectacolele de amploare organizate la Ateneul 
Român şi la Teatrul Naţional, Ziua Naţională a Israelului, 
celebrată cu peste o mie de participanţi, alături de multe 
alte momente speciale au marcat existenţa de peste doi ani 
a JCC. Programe ca Bereshit – o universitate pentru evreii 
europeni, şi Limud, proiect cultural care promovează 
dreptul de a opta ca arie de interes, au adus împreună sute 
de participanţi din întreaga ţară. Cele cinci Shabbaton-uri, 
care au avut loc în ţară, au însemnat o celebrare autentică 
a Zilei-Regină a săptămânii dar şi un prilej de socializare, 
educaţie şi relaxare pentru cei ce au avut posibilitatea să 
participe.

Există apoi cele trei case de odihnă, şi deseori de stu-
diu, de la Cristian, de la Borsec ori de la Eforie Nord. 
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În ultimii ani, vechile 
vile, construite 
înainte de 1940, au 
prins o viaţă nouă, 
au trecut printr-un 
adevărat proces de 
„ î n f r u m u s e ţ a r e ” . 
Ideea modernizării 
lor a aparţinut preşe-
dintelui F.C.E.R., dr. 
Aurel Vainer, care, cu 
fonduri de la Federaţie, 
Fundaţia „Caritatea” 
şi sponsori, a reuşit să 
pună în aplicare acest 
proiect. Din păcate, nu 
în întregime, deoarece 

a intervenit criza economică. Astfel, dintre cele două vile 
de la Borsec, a fost modernizată doar una. La ora actuală, 
toate camerele din această vilă (Bagolyvár – Cetatea Buf-
niţei) dispun de încălzire centrală, baie, parchet, mobilier 
modern. A fost remobilată şi sala de mese, cu ajutorul unor 
sponsori (ing. F. Koppelman, preşedintele Comunităţii 
din Oradea). Există o serie de planuri pentru continuarea 
modernizării, inclusiv a celei de a doua vile. 

Cristianul a trecut prin transformări uriaşe. Aici a fost 
construită o nouă clădire, cu o sală de mese luminoasă 
şi mare, alte spaţii de odihnă şi de recreere. Vila veche 
a fost şi ea înzestrată cu băi, iar curtea complexului, de 
fapt un adevărat parc, are terenuri de sport, spaţii verzi, 
chioşc unde pot fi  efectuate diferite activităţi şi chiar şi o 
scenă pentru spectacole (realizatorul acestor proiecte – 
dl. Ivan Truţer). Cristianul este într-adevăr un centru de 
instruire, atât Rabinatul cât şi JCC organizând aici cursuri 
de iudaism. Este deschis pentru toate generaţiile şi se fac 
programe specifi ce în funcţie de vârstă.

Centrul de instruire de la CristianCentrul de instruire de la Cristian
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Vila „Mira”, de la Eforie Nord, a fost şi ea întinerită. 
Şi aici fi ecare cameră are baie, există o frumoasă terasă şi 
sală de mese, modernizate într-o primă etapă. Urmează să 
se pună la punct încălzirea centrală pentru ca vila să poată 
fi  folosită şi iarna pentru cei care doresc să facă trata-
ment. Mai adăugăm că la aceste vile au acces toţi membrii 
Federaţiei şi, în funcţie de locuri, şi alte persoane. Toate 
trei centrele oferă masă caşer.

Încercăm nu fără subvenţii bugetare să trăim civilizat. 
Benefi ciem de o policlinică cu medici specialişti în capitala 
ţării, cu medici şi cabinete medicale în multe centre de pe 
teritoriul României. 

Dar cea mai impre-
sionată realizare este că, 
am izbutit să adunăm 
lângă noi, să o formăm 
şi să o educăm o verita-
bilă generaţie tânără de 
evrei, unii din ei încor-
poraţi în prezent în noua 
conducere a Federaţiei şi 
a unităţilor noastre, ase-
menea preşedintelui şi 
vicepreşedintelui Comu-
nităţii din Bucureşti, ca 
şi în conducerea Asisten-
ţei sociale şi medicale a 
Federaţiei noastre. Avem 
şi un rabin tânăr, format într-o Ieşiva americană, chiar în 
ultimii ani, Şlomo Sorin Rosen. 

Şi s-ar fi  cuvenit să amintim, că prin strădaniile unui 
fruntaş al evreimii române, Şef Rabinul comunităţilor 
noastre, Dr. Moses Rosen (z.l.) în pofi da dispariţiei în pri-
mii ani ai comunismului a tuturor publicaţiilor, a tuturor 
periodicelor, cu profi l sionist, am reuşit să obţinem dreptul 
de a avea o publicaţie de cult, „Revista Cultului Mozaic“, cu 

Şlomo Sorin RosenŞlomo Sorin Rosen
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un rol important în 
anii regimului totali-
tar de până în 1989, o 
revistă fără un nume 
al ei, intitulată doar 
simbolic „Revista Cul-
tului Mozaic“. După 
moartea Rabinului 
Rosen, în anii `90, 
publicaţia s-a putut 
transforma într-o 
revistă autentică a 
„Realităţii Evreieşti”, 
a noii realităţi evre-
ieşti. Prin profi lul 
ei nou, a început să 
refl ecte întreaga viaţă 
evreiască a ţării, viaţa 
obştească ca şi viaţa 
de cult, să cuprindem 

din nou în paginile sale o amplă refl ectare a vieţii tineretului, 
încorporat în Organizaţia Tineretului Evreu din România 
şi, în sfârşit, să refl ectăm viaţa cultural-artistică a evreimii, 
care mai dăinuie azi în peste 40 de comunităţi evreieşti, din 
toate marile oraşe ale ţării. Comunităţi cu valoroşi condu-
cători, cu recunoscută competenţă iudaică, dintre care vom 
cita pe domnii Pincu Kaiserman, Felix Kopelmann (Arad), 
Solomon Heinrich (Piatra Neamţ), Paul Costin (Timişoara), 
Ionel Schlesinger, David Segal Iancu (Brăila), Tiberiu Roth 
(Braşov), Rosza Emerich (Cluj), Friedman Carol (Con-
stanţa), Iancu Isidor (Botoşani), Blumer Sorin şi mulţi alţii 
de care ne amintim deseori, fără nici o excepţie, ca perso-
nalităţi marcante ale obştilor lor evreieşti.

Cu ajutorul acestei publicaţii, cu sprĳ inul F.C.E.R. 
şi al noilor săi conducători în diferite etape, acad. Nico-
lae Cajal, juristul Iulian Sorin, iar în prezent deputatul, 
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dr. Aurel Vainer, am cultivat şi resuscitat tradiţiile – şi 
memoria culturală – ale evreimii române, am organi-
zat un mare festival în anul 2000, am refl ectat variatele 
domenii cultural-ştiinţifi ce, cultural-artistice, în care am 
excelat, am reafi rmat că existăm şi după Holocaust. Doi 
cunoscuţi academicieni evrei, matematicianul Solomon 
Marcus şi chimistul Eugen Segal, un laureat pentru Lite-
ratură Naţională, l-am numit pe Radu Cosaşu, şi mari per-
sonalităţi ale culturii actuale, ca arhitecţii Dorian Hardt, 
Caff e Mihail, Dorian Hardt, Benedeck Tiberiu, mari per-
sonalităţi ale artelor plastice, dintre care vom enumera pe 
regretaţii: sculptorul Martin Iszak, pictorul Lovit, picto-
rul şi poetul Toma Hirt, Margareta Sterian, Eva Cerbu şi 
Tia Peltz, la care ne grăbim să adăugăm pe înzestratele 
Alma Redlinger şi Yvonne Hassan, soţia lui Petre Solo-
mon, ca să nu mai vorbim de importanţi scriitori, poeţi şi 
dramaturgi care s-au impus prin valoare şi merit în acti-
vitatea profesorală, în cea literară (poezie, dramaturgie, 
eseistică, rememorând aici numele unui eminent om de 
cultură, profesor universitar, mentor al multor generaţii, 
Paul Cornea, al dr. Ştefan Cazimir, al lui Ion Ianoşi, al lui 
Harry Kuller şi Lya Benjamin, al lui Ştefan Iureş, directo-
rul Editurii Hasefer, Tania Lovinescu, Toma George Maio-
rescu, actualul redactor-şef al Realităţii Evreieşti, dr. Aurel 
Storin, regretaţii Iosif Sava, Theodor Wexler, Henri Wald 
şi mulţi alţii). Fără să uităm pleiada de scriitori şi ziarişti 
de limbă română din Israel, în frunte cu Al. Mirodan. 
Nu vom uita nici personalităţile remarcabile din conducerea 
F.C.E.R. – Schwartz Paul, Albert Kupferberg, dr. José Blum 
şi Ovidiu Bănescu, José Iacobescu, preşedintele Lojii B`nei 
B`rith România, sau preşedinţii de comunităţi amintiţi 
anterior şi oamenii de cultură din toate aceste comunităţi. 

Nu, nu este o enumerare completă, nu e un breviar 
statistic, este doar sublinierea că, din cenuşa Holocaustu-
lui, au renăscut nu numai buni conducători iudaici, impor-
tante valori spirituale, ci a renăscut însuşi spiritul iudaic, 
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s-au putut păstra întreaga capacitate de creaţie a acestei 
comunităţi şi impulsul lor creator cu contribuţii însemnate 
în viaţa României.

Am sărbătorit în 2008 împlinirea a 60 de ani de la cre-
area Israelului şi am elogiat chiar prin această concentrată, 
poate prea concentrată publicaţie, „Realitatea Evreiască“, 
prin lucrările monografi ce editate cu concursul de excepţie 
al istoricului literar Geo Şerban, lucrări de sine stătătoare 
despre mari scriitori, mari valori rabinice, mari oameni de 
cultură, ca şi prin monografi ile cuprinse în revistă (despre 
Mihail Sebastian, Margareta Sterian, Leon Volovici, regre-
tatul publicist Eugen Relgis, Camil Baltazar şi mulţi, mulţi 
alţii) viaţa pe care o trăim cu demnitate şi devotament în 
noua Românie democratică, integrându-ne prin forţa noas-
tră de muncă în patrimoniul ei de valori şi spiritualitate. 
Ne recitim însemnările şi constatăm, cu părere de rău, că 
multe din fotografi ile cuprinse nu au fost însoţite de expli-
caţiile pe care le-ar fi  îndreptăţit, prin activitatea lor presti-
gioasă, mari conducători ai evreimii române din perioada 
interbelică, din anii marcaţi de dramele Holocaustului, 
sau din etapa imediat postbelică: pagini care s-ar fi  cuve-

Alexandru ŞafranAlexandru ŞafranWilhelm FildermanWilhelm Filderman



137

nit închinate lui Wilhelm Fil-
derman, Alexandru Şafran, 
marilor luptători sionişti 
A.L. Zissu sau Mişu Ben-
venisti. Am rămas datori 
şi acelor mari personalităţi 
care s-au străduit în acei ani 
de restrişte, prin curajul şi 
demnitatea lor, care au con-
tribuit la salvarea a mii şi 
mii de vieţi de evrei: Viorica 
Agarici, Regina Mamă Elena, 
Traian Popovici, aproape 
60 de fi guri emblematice, 
care ar merita să fi e mai bine 
cunoscuţi de generaţiile vii-
toare, nu pentru a-i elogia încă o dată, ci pentru a combate 
pe cei puţini, dar deosebit de periculoşi prin agresivitatea 
lor, atunci când opun adevărului vieţii un negaţionism 
întemeiat pe minciună, xenofobism şi antisemitism care, 
pe alocuri, încă persistă.

Regina Mamă ElenaRegina Mamă Elena

A.L. ZissuA.L. Zissu

Viorica AgariciViorica Agarici
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Fie să dăinuim! Fără să ne fi e niciodată ruşine de dubla 
noastră apartenenţă la patria noastră de sufl et, renăscutul 
stat Israel, şi la ţara în care trăim, matria continuităţii noas-

tre prin cultură, tradiţii 
şi prin limba română pe 
care o vorbim şi care ne 
exprimă continuitatea 
noastră prin secole în 
spaţiul românesc. Toate 
acestea consemnând şi 
punând în valoare pro-
cesul de care aminteam 
la începutul acestei 
în semnări: intrarea în 
normalitate.

DOREL DORIAN

Traian PopoviciTraian Popovici Mitropolitul BălanMitropolitul Bălan
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Cuvânt de încheiere

În aceste zile, în care pregăteam pentru tipar această 
succintă rememorare a suferinţelor îndurate între anii 
1940-1945 şi precum şi o remeditare asupra unui timp în 
care, pe lângă nefericiri, am fost şi martorii unor emoţio-
nante afi rmări al curajului şi demnităţii umane în vremuri 
de restrişte; într-un ceas în care, populaţia evreiască a 
României s-a diminuat necontenit din variate motive. Ast-
fel, sutelor de mii de morţi din anii Holocaustului li s-au 
adăugat sute de mii de emigrări ale evreilor români spre 
Israel. 

Într-un moment în care au mai rămas în spaţiul Româ-
niei de azi mai puţin de zece mii de evrei, îndatoraţi isto-
ricei lor fi inţări în spaţiul carpato-danubian, cei întru totul 
şi pentru totdeauna legaţi de „matria” lor, limba română, 
şi de sălăşluirea lor multiseculară pe acest tărâm, am avut 
bucuria ca un vechi lăcaş al culturii, tradiţiei şi religiei 
noastre iudaice, mozaice, Sinagoga din Lemn, înfi inţată de 
Ştefan cel Mare în străvechea urbe Piatra Neamţ (i se mai 
spunea, în urmă cu peste 100 de ani şi „Micul Ierusalim”), 
să fi e reînnoită, cum n-a fost niciodată, nici în ceasurile ei 
de splendoare, urmând ca în cea de-a treia zi de Hanuca – 
marea sărbătoare de reafi rmare religioasă şi de reîntronare, 
acum aproape 2 200 de ani, în Israel, a dinastiei Macabei-
lor – să reafi rmăm noua ei existenţă.

Scriu toate aceste rânduri pentru o scurtă încheiere, 
privilegiat fi ind, ca urmaş al celor 12 familii de casapi 
evrei, însoţiţi de un strălucit medic amintit cândva de 
Delavrancea în scrierile sale, care au fost chemaţi de 
Ştefan pentru a învinge epidemii şi pandemii cumplite. 
Au venit şi au trăit aici mai bine de jumătate de mileniu, 
ca oameni demni ai ţării. S-au mai reconstruit în aceşti ani 
frumoasa Sinagogă din Braşov, Sinagoga din Târgu Mureş, 
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Sinagoga Mare din Bucureşti, Sinagoga din Mămulari, 
în care subzistă azi Muzeul Evreiesc, Sinagoga din 
Piaţa Amzei, în care fi inţează, cu strălucire, HABAD-ul, 
tradiţional şi cu adânci rădăcini în multe ţări ale lumii, şi 
se reînnoieşte ca în ceasul său dintâi Templul Coral de pe 
str. Sfânta Vineri; mai avem astăzi, pe pământul Româ-
niei, mult peste 800 de cimitire evreieşti, dintre care trei 
numai în Bucureşti – de pe Filantropiei şi Giurgiului, 
plus Cimitirul Sefard, cu câteva sute de mii de înhumaţi 
evrei; şi cum să uit când în România de azi avem un Tea-
tru Evreiesc, fost Baraşeum, continuator al străvechiului 
teatru idiş înfi inţat de Goldfaden, celebrul teatru din Iaşi, 
de la Pomul Verde; avem o revistă a „Realităţii Evreieşti“ 
şi o editură „Hasefer”, ceea ce simbolizează cartea pentru 
un popor al cărţii; şi ne străduim să nu lăsăm să piară tot 
ceea ce a însemnat progres cultural, de infl uenţă evreiască 
în acest Răsărit al Europei. Moştenirea culturală evreiască 
mai este vie încă, am sărbătorit-o plenar în anul 2000, sina-
gogile noastre mai sunt pline încă, în ceasul sărbătorilor 
tradiţionale… şi putem încheia, cu un oarecare orgoliu, şi 
oarecare îndreptăţire, această carte succintă, breviar al unei 
continuităţi pe care vom încerca s-o onorăm prin tradiţiile 
noastre, prin lucrările noastre, prin continuitatea noastră, 
mai puţin bazată pe număr, dar structurată, ca şi pe vre-
mea evreilor chemaţi de Ştefan, prin tot ceea ce promitem 
să facem şi înfăptuim prin vocaţie, dăruire şi sacrifi ciu, nu 
pentru prima oară, pentru România de astăzi.

Unii nu ne înţeleg; unii caută încă, chiar şi unde nu 
sunt, noduri în papură… Unii văd numai evrei bătrâni şi 
oameni acuzabili tocmai pentru îndârjirea continuităţii 
lor… Ne văd şi ne vor numai sfârşitul... dar trăim, rezistăm, 
avem fraţi şi prieteni aici şi ne străduim să cunoaştem 
limba română ca şi străbunii noştri, începând de la Gaster, 
Tiktin, Bick, Candrea, Graur şi, ca ieri plecaţi dintre noi, 
Mihail Sebastian, Relgis, Rosen şi Halevy, Victor Brauner, 
după Rosenthal şi Iscovescu, după mari doctori şi savanţi 
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ca Solomon Marcus în zilele noastre, Eugen Segal… şi nu 
mai am spaţiu, Doamne, câtă memorie am... şi îndatoriri 
morale pentru părinţii, pentru străbunii şi pentru fi ii noştri, 
care trăiesc alături în „matria” lor nemaipomenit de îmbie-
toare, prin eminesciana pe care o vorbim şi prin marii inte-
lectuali români care ne onorează, numindu-ne „fraţii noştri 
evrei”. Le mulţumim şi vă îmbrăţişăm, promiţându-vă alte 
şi alte lucrări!

DOREL DORIAN
 
P.S.: În încheierea volumului am ales pentru cititorii 

noştri un poem de Iţic Manger, considerat, la 40 de ani 
de la dispariţia sa, ca şi în timpul vieţii, un poet naţional 
al Israelului modern, reprezentativ prin întreaga sa ener-
gie creatoare. Am ales „Balada evreului care a ajuns de la 
ceunşiu la albastru“. Un confrate israelian, care l-a cunoscut 
pe Manger în ultimii săi ani de viaţă, l-a întrebat cândva: 
„– Ce fel de albastru şi-ar fi  dorit să-i încununeze 
speranţa?“. Manger ar fi  surâs: „– Un albastru senin…“. 
Să fi  greşit peste măsură, adăugând acest cuvânt, „senin“, 
albastrului din titlul încântător al baladei?

D.D.
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„Fuga” morţii
PAUL CELAN 

(în româneşte de Maria Banuş)

Negru lapte al zorilor seara îl bem
la amiază îl bem dimineaţa îl bem noaptea
îl bem şi bem
săpăm o groapă-n văzduh acolo patul nu-i strâmt.
În casă stă un bărbat cu şerpii se joacă el scrie
când seara se lasă el scrie-n Germania părul tău
 auriu Margareta
el scrie şi iese în faţa casei şi stele scânteie el fl uieră
  şi-şi cheamă dulăii
îşi fl uieră jidovii să sape o groapă-n pământ
ne ordonă cântaţi acum pentru dans.

Negru lapte al zorilor noaptea te bem
te bem dimineaţa-n amiază şi seara te bem
te bem şi te bem.
În casă stă un bărbat cu şerpii se joacă el scrie
scrie când seara se lasă-n Germania părul tău auriu
 Margareta.

Părul tău de cenuşi Sulamita săpăm o groapă-n
văzduh acolo patul nu-i strâmt.
El strigă săpaţi mai adânc în pământ voi unii
 voi alţii cântaţi mişcaţi din arcuş
îşi scoate pistolul din brâu îl fl utură - albaştri-i sunt
 ochii
înfi geţi mai bine lopata voi unii voi alţii cântaţi pentru
dans mai departe.
Negru lapte al zorilor noaptea te bem
la amiază te bem dimineaţa te bem şi seara
te bem şi te bem
în casă stă un bărbat părul tău auriu Margareta
părul tău de cenuşi Sulamita cu şerpii se joacă.



143

El strigă mai dulce moartea cântaţi moartea-i un
 maistru din ţara germană
El strigă mai sumbru atingeţi viorile atunci când veţi 
 sui ca fumu-n văzduh
atunci veţi avea o groapă în nori acolo patul nu-i strâmt.

Negru lapte al zorilor noaptea te bem
te bem la amiază moartea-i un maistru din ţara germană
seara te bem dimineaţa te bem şi te bem
moartea-i un maistru din ţara germană
seara te bem dimineaţa te bem şi te bem
moartea-i un maistru din ţara germană ochiul lui 
 e albastru
cu glonţul de plumb te loveşte te loveşte precis
în casă stă un bărbat părul tău auriu Margareta
dulăii asupră-ne asmute, ne dăruie-o groapă-n văzduh
cu şerpii se joacă, visează e moartea un maistru 
 din ţara germană
părul tău auriu Margareta
părul tău de cenuşi Sulamita.
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Balada evreului care a ajuns 
de la cenuşiu la albastru

 IŢIC MANGER 
(în româneşte de Nina Cassian 

şi Israil Bercovici)

În curte, zorile cenuşii trec desculţe
Şi bat în fereastra cea mai săracă
Evreul sărac se trezeşte din somn
şi veşminte cenuşii îşi îmbracă.
Un toiag cenuşiu ia în mână
Şi traista pe umăr şi-o saltă.
Păşeşte încet şi-o porneşte
Cu drumul cenuşiu laolaltă.
Şi merge ce merge. Cenuşiul se face
Ca plumbul de greu. Se-ntristeză
Atunci evreul sărac, cenuşiu.
O lacrimă-n ochi îi stă trează.
O lacrimă mare ce se scurge încet
În barba-i cenuşie, sclipind,
Şi barba-i cenuşie prinde lumină
Din al lacrimei palid argint.
Argintul de lacrimă - ţine o clipă
Şi clipa e scurtă, dispare în pripă.
Evreul se sprĳ ină de-un copac cenuşiu
Şi-apoi cu glas tare se roagă:
“Doamne, şterge acest cenuşiu
Din drumul de-o viaţă întreagă.
Luminează, Doamne, câte mai sînt,
Rătăcirile mele pe acest pământ.”
După rugăciune, s-a simţit mai uşor.
Rugăciunea-i un fl uture albastru în zbor,
Şi fl utură zvâcnetul albastru şi viu
Pe-ntinderea de cenuşiu - cenuşiu.
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Şi merge, şi merge evreul sărman, 
La răspântii de drumuri, zăreşte un han.
Şi-n pragul hanului, i se arată
O femeie bălaie-n albastru-mbrăcată.
Ochii evreului se dilată cu sete
Şi-ntregul albastru îl sorb pe-ndelete.
Femeia îi spune: Bine-ai venit!
De-atâta cale, drumeţule, eşti ostenit.
Intră de vrei şi la noi puţin, 
Avem din belşug şi pâine, şi vin.
Drumeţul deschide uşa cu-o mână sfi oasă:
Spoită-n albastru e-ntreaga casă.
Într-un colţ, stăpânul casei aceste
Cu mezinul în braţe, îndrugă-o poveste
Despre o împărăţie albastră toată,
De-un lac albastru înconjurată.
Ascultă evreul, de-albastru obosit,
Şi-adoarme evreul de-albastru-ameţit.
Visul îi ţese un drum şi drumu-i albastru
Şi traista-i albastră, toiagu-i albastru,
Şi pasărea-n zboru-i trecând e albastră
Şi câmpu-i albastru şi apa-i albastră.
Se miră hangiul, hangiţa la fel
De-albastrul care ţâşneşte din el
Şi umple-ncăperea, răzbeşte afară
Şi casa întreagă cu-albastru-o-mpresoară.
Dar cine plânge afară? E drumul cenuşiu.
Ca pe-un copil îl aude, plângând:
“De ce m-ai lăsat, drumeţule, afară,
Singur în bătaia cumplitului vânt?”
Hangiul încearcă pe evreu să-l trezească:
“Drumul te-aşteaptă. Aşa ţi-a fost scris.”
Dar la poarta împărăţiei albastre
Evreul sărac zâmbeşte în vis.
Deschide poarta şi vede, măiastre, 
Primele trei oraşe albastre.
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Se miră hangiul, hangiţa la fel,
De-albastrul care ţâşneşte din el
Şi umple-ncăperea, răzbeşte afară
Şi casa-ntreagă cu-albastru-o-mpresoară,
Şi albastrul devine murmur şi zbor
Şi şoaptă şi zarvă şi cânt plutitor,
Copac, rădăcină şi mugur deschis
Şi nor de pădure şi vis peste vis, 
Şi râului, mării, albastrul li-e haină
Şi umbră de taină şi rimă la taină, 
Şi pas şi dans de bucurie
Din bucurie şi veşnicie
Şi strălucire, lumină şi pace.
Albastrul, materie, făptură se face.
Se miră hangiul, hangiţa la fel,
De-albastrul care ţâşneşte din el,
Şi umple-ncăperea, răzbeşte afară
Şi casa întreagă cu-albastru-o-mpresoară
Şi...


