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Cuvânt înainte

Dr . Aur el Va iner

Dr. Aurel Vainer
Deputat. Preşedinte al
Federaţiei Comunităţilor
Evreieşti din România

A devenit o bună tradiţie, începută în anul 2004, să fie organizate Comemorări ale
Holocaustului din România.
Intrucât în acest răstimp, Preşedinţii României, parlamentari, ambasadori, rabini,
supravieţuitori ai Holocaustului, lideri ai evreilor români din ţară şi din străinătate au rostit
importante mesaje, ne-am propus ca în volumul de faţă să cuprindem o bună parte
dintre acestea, la care s-au adăugat imagini semnificative de la diversele evenimente de
comemorare.
Imi doresc ca acest volum să nu fie doar o simplă colecție de amintiri și realizări, dar
mai ales să devină un instrument, atât de necesar, în cercetarea și prezervarea memoriei
victimelor Holocaustului, un ghid de asumare al acestei tragedii și de îmbunătățire a
eforturilor conjugate pentru combaterea efectelor care au durat peste ani.
Gândurile mele bune pentru toţi cei care se vor apleca asupra textelor şi imaginilor din
acest volum.
Speciale mulţumiri tânărului şi iscusitului meu colaborator – Silviu Vexler.
***
De-a lungul anilor, vorbele rostite de generalul Ion Antonescu m-au urmărit : „Pe urmă
va trebui să inspirăm românilor ura împotriva duşmanilor naţiei. Aşa am crescut eu :
cu ură împotriva turcilor, jidanilor, ungurilor şi altor naţionalităţi. Sentimentul acesta de
ură împotriva duşmanilor patriei trebuie împins până la ultima extremitate. Îmi iau eu
această răspundere.“
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Dr . Aur el Va iner

Ele reprezintă, în esență, atitudinea îngrozitoare din acea vreme, care a creat o suferință
de nedescris, care a distrus, într-un mod nemilos, viața.
Milioane de oameni, având unica vină de a se fi născut evrei, şi comunităţi întregi
au fost exterminate sistematic, într-una din cele mai grave crime împotriva umanităţii,
comisă de autorităţile unor state europene.
Într-un moment întunecat, oamenii au avut reacţii diferite la ceea ce se întâmpla în
jurul lor : unii au încurajat crima şi au sprijinit agresivitatea fără sens, alţii – poate cei
mai numeroşi, au fost indiferenţi, au ignorat suferinţa din jur şi au devenit parte la o
tragedie. Este esenţial să nu uităm că au existat însă oameni care au avut curajul să rişte
totul pentru a salva vieţi. Drepţii între popoare au arătat că demnitatea umană există
cu adevărat.
În România, potrivit Raportului Comisiei internaţionale pentru studierea Holocaustului,
autorităţile din perioada celui de-al doilea Război mondial sunt responsabile de moartea
a peste 300 de mii de cetăţeni români şi ucraineni, în marea majoritate evrei şi rromi.
În ultima fază a existenţei sale alături de Alianţa nazistă, în decurs de aproximativ două
luni, alţii 135 de mii de evrei din Ardealul de Nord au fost duşi, de statul maghiar, pe
un drum fără întoarcere, în groaznicele lagăre de concentrare naziste - Auschwitz,
Buchenwald şi aşa mai departe.
Reamintesc că această soartă ne aştepta şi pe noi, cei 400 de mii de evrei rămaşi în
viaţă pe teritoriul României, care, potrivit planului „soluţiei finale“, trebuia la sfârșitul
anului 1942 și începutul anului 1943 să fim duşi în lagărul de exterminare de la Belzec
din Polonia.
Dumnezeu a vrut să nu se întâmple acest lucru. Este drept, a fost şi conjunctura specială
din celui de-al doilea război mondial, începând cu anul 1942, când forţele naziste şi
aliaţii lor au început să aibă înfrângeri semnificative pe teritoriile Uniunii Sovietice de
atunci.
Din acel moment, însuşi Antonescu a spus: în aceste condiţii când s-ar putea ca soarta
războiului să ia o altă întorsătură, să ne gândim că vom fi traşi la răspundere pentru că
am eliminat populaţia evreiască din România şi din zonele ocupate.
In 1942, Antonescu, atunci mareşal, fűhrerul României, conducătorul statului, a dat ordin
să înceteze deportările şi, implicit, neaplicarea „soluţiei finale“.
De aici, însă, până la a spune că Antonescu a salvat evrei este un neadevăr istoric.
Factori politici interni şi externi au condus la această decizie.
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Dr . Aur el Va iner

Teza negaţionistă conform căreia generalul Ion Antonescu este un erou național, iar în
România nu a existat Holocaust, nu stă în picioare. Nu stă în picioare, datorită realităţilor
evidente ale acelor vremuri şi nu stă în picioare mai ales pe baza importantelor
documente care arată istoria acelui timp.
Să ne amintim doar de încă unul din atacurile masive la adresa evreilor şi, mai ales, la
expresia sa – clară și fermă, dintr-o telegramă de pe front : „Nu economicul primează,
ci lupta împotriva evreilor. Satana este evreul.“
Abia în ultimii ani a fost iniţiat un proces de rememorare şi asumare a acestei perioade
la nivel naţional, iar Raportul Comisiei Internaţionale pentru Studierea Holocaustului
din România a fost primul pas necesar în această direcţie. Au urmat alţii, precum
Comemorările anuale din Parlamentul României, crearea și dezvoltarea Memorialului
victimelor Holocaustului în România, dar şi alte iniţiative muzeale şi proiectele
educaţionale dedicate acestei perioade.
In mod special, doresc să amintesc contribuția esențială adusă de dna. Roberta Alma
Anastase – Președinte al Camerei Deputaților în perioada 2008-2012, la organizarea
Şedințelor Solemne de Comemorare din Parlament.
In România, antisemitismul care, de fapt, a stat la originea acestui holocaust şi faţă de
care nu avem voie să fim indiferenţi, promovat cu o tentă naţionalistă, cu o motivaţie
naţionalistă sau de alt gen, acest antisemitism legal, în România, a dispărut.
Este prin lege interzisă orice manifestare antisemită. Din acest punct de vedere, trebuie
să mulţumesc autorităţilor române, care, asumându-şi Holocaustul începând cu 2004,
au instituit o zi naţională de comemorare, dar au luat şi măsuri legislative. Legea nr. 107
este cea care nu permite, pedepseşte manifestări antisemite şi opinii rasiste, xenofobe.
Sunt un om ajuns la frumoasa vârstă de 81 de ani, când a început Holocaustul în România
aveam 6-7 ani. Am trăit, aşadar, aproape 7-8 ani în Holocaust. Sigur, sunt trainic, am
avut șansa de a evolua prin muncă și dedicație, față de țara mea și comunitate, dar
nu faceţi o asociere între suferinţa şi puterea omului de a suferi şi a îndura şi viaţa lui
ulterioară.
In mod cert, acest Holocaust ne-a marcat pe toţi, şi tineri şi bătrâni, care, în subconştientul
nostru, este prezent întotdeauna. Holocaustul reprezintă un capitol întunecat, cel mai
întunecat, nu doar pentru naţiunea evreiască, ci pentru întreaga Europă şi pentru istoria
umanităţii.
Situaţia noastră, a evreilor, ca şi a celorlalte minorităţi naţionale din România este cu
totul alta acum decât în trecut. Suntem cetăţeni liberi, români cu depline drepturi şi
îndatoriri. E normal şi o facem aşa cum se cuvine.

11

Cuvânt înainte

Dr . Aur el Va iner

Creaţia evreilor în multiple domenii de activitate poate fi regăsită în orice colţ al ţării
noastre. Istoria a multe oraşe este legată de implicarea directă a comunităţilor evreieşti.
Chiar şi după 70 de ani, avem datoria de lupta împotriva tuturor elementelor care au dus
la această tragedie dar şi a formelor în care acestea continuă, din păcate, să se manifeste.
Trebuie să ne amintim mereu că nu avem voie să uităm niciodată. Dar, mai ales, toate
aceste eforturi trebuie dublate de acceptarea trecutului şi conştientizarea generaţiilor
care vor urma, împotriva pericolelor impuse de xenofobie, rasism şi discriminarea de
orice fel.
Somnul raţiunii va putea naşte oricând şi alţi monştri.

Dr. Aurel Vainer – Deputat
Preşedinte al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România
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dl . Va ler iu Zgone a

dl. Valeriu Zgonea
Preşedintele
Camerei Deputaţilor
Parlamentul României

După cel de-al doilea Război Mondial, Holocaustul, a intrat în conştiinţa publică
drept o formulă pentru uriaşa tragedie umană.
Un lucru este incontestabil şi el nu trebuie să se mai repete vreodată: justificarea
acestei drame umane printr-o ideologie a discriminării, a unei uri rasiale profunde
şi a violenţei.
Opinia publică internaţională încearcă să consacre o zi a respectului şi a
compasiunii în care să omagiem drama fără echivalent a Holocaustului precum şi
toate momentele istorice asociate acestei tragedii.
Istoria României face o reverenţă în faţa acestei tragedii, cu toate momentele care
au marcat gestul groazei, precum începerea deportării evreilor din România în
Transnistria.
Noi, clasa politică, oamenii cu responsabilităţi în stat, trebuie să rămânem
consecvenţi principiilor democraţiei şi statului de drept, egalităţii de şanse,
accesului nediscriminatoriu la resurse, apărării curajului şi demnităţii umane.
Vom avea în fiecare an datoria să ne amintim de ororile acestei tragedii, în
cadrul unor evenimente speciale, iniţiate şi organizare de Camera Deputaţilor
în parteneriat cu Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România şi Institutul Elie
Wiesel.
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dl . Va ler iu Zgone a

Şi în acest an, pe data de 8 octombrie 2013, intr-o sesiune specială a Plenului
Camerei Deputaţilor, vom comemora începerea deportării evreilor din România
în Transnistria. Va fi o dezbatere despre cunoaştere reciprocă, toleranţă, libertate
şi civilizaţie. Astfel de momente nu au scopul să treacă în revistă ororile morţii
ci să trezească în conştiinţa noastră acel tip de educaţie care va face imposibilă
repetarea unei tragedii fără egal.
Pentru asta merită şi trebuie să facem mai mult!
Valeriu Zgonea,
Preşedintele Camerei Deputaţilor
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dl . Victor Opa schi

dl. Victor Opaschi
Secretar de Stat pentru Culte
Guvernul României

Istoria comunității evreiești din România este una care se împletește cu istoria poporului
român de sute de ani. Nu spun că aceste relații au fost line. Nu spun că au fost perfecte.
Dar ne-am respectat, am încercat să ne cunoaștem, să ne acceptăm unii pe ceilalți așa
cum suntem, ne-am ajutat, ne-am acceptat diferențele, încercând, atunci când istoria a
fost mai blândă cu noi, să facem din diferențe un motiv de apropiere.
Comunitatea evreiască a prosperat și s-a afirmat în spațiul actualei Românii, deși, cu
aceeași onestitate, trebuie să recunosc că nu întotdeauna statul român modern, a fost
generos cu cetățenii săi de origine evreiască. Faptul că prima Constituție românească,
cea din 1866, îi exclude pe etnicii evrei de la deplinătatea cetățeniei române - prevedere
reparată în anul 1879, sau Holocaustul din anii 1940-1944, sunt doar câteva dintre
elementele care ne dau imaginea unui stat care nu şi-a asumat responsabilitatea în
raport cu cetățenii pe care trebuia să-i servească fără discriminare. În schimb, societatea
românească a absorbit de-a lungul timpului masivul aport pe care evreii l-au avut la
modernizarea ei.
Faptul că România nu a fost singurul stat care în anii 30-40 ai secolului XX și-a discriminat
cetățenii de etnie evreiască, iar mai apoi i-a trimis la moarte, nu poate fi folosit ca o
scuză. Din motive care merită discutate, asumarea responsabilității statului român în
Holocaust s-a petrecut cu întârziere, la finalul celui de al doilea mandat al Preşedintelui
Ion Iliescu.
În ambele mandate, Președintele Iliescu a făcut gesturi foarte importante față de evrei.
Pe acelea din primul său mandat, le-a făcut într-un climat de ostilitate, tensionat. Îmi
amintesc ce interpretări au dat unii faptului, banal până la urmă, dar care era o formă
de respect față de evrei, atunci când Președintele a intrat cu capul acoperit de kipa în
Sinagoga din București, la Memorialul „Yad Vashem” din Ierusalim, la Sinagoga Mare din
New York sau la Muzeul Holocaustului din Washington.
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dl . Victor Opa schi

Pe de altă parte, unii evrei îi reproșau că nu cere iertare, în numele statului român,
pentru crimele comise de regimul Antonescu împotriva evreilor. Acestora, președintele
le-a spus în alocuțiunea rostită în 18 aprilie 1993 la Templul Coral din București, prilejuită
de Ziua Holocaustului: „Consider că deocamdată această problemă, fără îndoială de
mare importanță în raporturile dintre români și evrei, nu este elucidată în toate datele
sale. Înțeleg însă sensibilitatea poporului evreu atât de greu încercat.”
Asumarea răspunderii statului român pentru politicile antisemite ale regimului Antonescu
și ale legionarilor asociați scurtă vreme la guvernare, cât și pentru deportarea evreilor din
Transnistria este o chestiune care a stat permanent în atenția Președintelui. Din păcate,
nerăbdarea pentru finalizarea unor acțiuni reparatorii și unele presiuni din exterior în
momente nepotrivite, pe fondul unei neliniști sociale și în plină criză identitară, când
existau probleme și cu alte minorități, dar și cu unele culte, au amânat soluționarea
acestei probleme.
Asumarea răspunderii statului român față de evreii persecutați sau uciși în timpul
regimului Antonescu, cetățeni români față de care statul era răspunzător, s-a putut face
în cel de-al doilea mandat al președintelui Iliescu, când societatea era mai calmă, mai
așezată, mai pregătită pentru asumarea episoadelor tragice ale trecutului. Erau ani de
creștere economică, se contura o nouă identitate de cetățeni europeni a românilor, se
instaurau valorile europene și de aceea formarea, la inițiativa Președintelui, a Comisiei
Internaționale de Studiere a Holocaustului din România și prezentarea Raportului
Comisiei n-au provocat atitudini radicale de respingere. Mai mult, concluziile Raportului
Comisiei i-au determinat pe mulți români să-și pună probleme și să se raporteze critic
la o epocă ce le era cunoscută printr-o altă optică decât aceea a realităților anilor `40.
Activitatea Comisiei Internaţionale pentru studierea Holocaustului din România, înființată
în anul 2003 de către Preşedintele Ion Iliescu, în care am avut onoarea a-l reprezenta
pe președintele României, a făcut o muncă extraordinară, care trebuie apreciată la
adevărata ei valoare. Trecutul a fost lăsat pe seama istoricilor, mult mai capabili decât
politicienii în a scruta trecutul cu obiectivitate și detașare. Ori de câte ori abordăm astfel
de evenimente din trecutul nostru recent dintr-un unghi de vedere politicianist, greșim.
Deși decizia înființării Comisiei a fost una politică, politicul s-a oprit aici.
Dincolo de orice, pentru omul obișnuit, cel mai important lucru ar fi demontarea
mecanismului care a dus la ororile Holocaustului și a-l face conștient și convins că acestea
nu trebuie să se mai repete. Cum facem acest lucru? Dacă apelăm din nou la istoricul
profesionist, vom vedea că regimurile democratice inconsistente, ca să amintesc aici
doar Republica de la Weimar sau România interbelică, l-au născut pe Hitler, respectiv
Corneliu Zelea Codreanu sau Ion Antonescu.
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Toți aceștia, în proporții diferite, au dus brutalitatea la apogeu și au anihilat evrei
nevinovați în numele populismului ca pseudo-paravan al democrației. Europa de după
Holocaust este însă una care a învățat lecția cetățeniei depline, statele europene au
înțeles că trebuie să fie la fel de atente față de oricare dintre cetățenii lor indiferent de
etnie sau religie. Dar Europa mai trebuie să fie și o Europă vigilentă în a nu mai permite
apariția unor astfel de lideri și de curente de gândire.
Lecția politică a Holocaustului e aceea că eșecul democratic este rezultatul direct al
politicii populiste, care are întotdeauna nevoie de țapi ispășitori pentru a-și justifica
neîmplinirile de moment. Dacă nu suntem atenți și fermi în apărarea democrației,
dacă nu vom refuza populismul soluțiilor simple și căutarea țapilor ispășitori, în locul
tratamentului democratic la problemele inevitabile ale societății, anii 30-40 se pot
repeta oricând, și oricine poate fi victima unor politici discriminatorii. Iar un stat trebuie
să fie la fel de atent și de responsabil față de toți cetățenii săi, indiferent de etnia sau de
credința lor. Mecanismele care au făcut posibil Holocaustul sunt aceleași care au dus la
eșecul democratic. Aceasta este convingerea mea.
În această înțelegere a realității, cu atât mai luminoase sunt figurile celor care atunci,
români și evrei deopotrivă, au lucrat, în condiții adesea infernale, pentru a salva viața
unor concetățeni, persecutați de propriul lor stat. Ei merită recunoștința noastră, fie că
sunt cunoscuți și onorați, fie că s-au pierdut în anonimat. Ei au adus o rază de speranță
într-un univers al violenței, urii și fricii.
România este fericită să fi avut, și să aibă, atâția evrei printre elitele sale intelectuale.
Ei au contribuit la afirmarea culturii românești, au contribuit la modernizarea țării, la
înscrierea ei în circuitul de valori culturale si științifice. Rezistența prin cultură este un
model, aplicat de concetățenii noștri evrei în întunecații ani 40, și preluat de români
în anii de sfârșit ai ceaușismului. Suferința ne-a îmbogățit spiritual și pe unii, și pe alții.
Acum, un tezaur cultural comun trebuie să ne unească, să ne îmbogățească și să ne
facă să ne simțim parte a unui întreg, care este o cultură umanistă, a drepturilor și
libertăților, a toleranței și a respectului diferenței.
Evreii din România pot fi mândri de istoria lor, și de contribuția lor extrem de importantă
la făurirea statului Israel, o contribuție care este și una de sânge, nu doar de muncă
grea și de inteligență. Ca român, mă înclin în fața lor, și a acestor jertfe. Și sunt onorat
de faptul că o părticică din România se află la temelia statului Israel.
Victor Opaschi
Secretar de Stat pentru Culte
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dl. Alexandru Florian
Director General

Institutul Naţional pentru
Studierea Holocaustului
din România “Elie Wiesel”
Tragedia evreilor din România din timpul celui de al Doilea Război Mondial a fost pentru
mult prea mult timp o pagină uitată a istoriei României. Memoria publică a Holocaustului
din România s-a deschis o dată cu Raportul final al Comisiei „Elie Wiesel”.
În noiembrie 2004, Preşedinţia României a recunoscut principala concluzie a Raportului
şi, în acelaşi timp, s-a declarat favorabilă susţinerii recomandărilor. Raportul subliniază
că „autorităţile române poartă principala responsabilitate atât pentru planificarea, cât şi
pentru punerea în practică a Holocaustului. Aceasta include deportarea şi exterminarea
sistematică a majorităţii evreilor din Basarabia şi Bucovina, precum şi a unor evrei din
alte zone ale României, în Transnistria; uciderea în masă a evreilor români şi a celor
locali în Transnistria; execuţiile masive ale evreilor din timpul pogromului de la Iaşi;
discriminarea şi degradarea sistematică la care au fost supuşi toţi evreii români în timpul
administraţiei antonesciene...”.
Astfel, s-a realizat primul gest simbolic de importanţă naţională care a deschis calea
aşezării în Panteonul istoriei României a tragediei unei comunităţi umane, care a suferit
drama genocidară numai pentru că aparţinea unei alte etnii.
Volumul de faţă reuneşte gesturi de recuperare a acestei istorii, atât din partea Federaţiei
Comunităţilor Evreieşti din România cât şi a unor importante instituţii ale statului:
parlamentul, preşedinţia, guvernul. Mesajele şi evenimentele care sunt prezentate aici
reprezintă gesturi de reabilitare şi comemorare a unor persoane care au fost dislocate
decenii din istorie. Evreii români din anii `40 ai secolului trecut au redevenit un capitol al
istoriei şi memoriei publice.
A comemora pentru a nu uita, pentru a nu se mai repeta. Dar mai presus de toate
mesajul acestei cărţi este de a Înţelege şi de a Asuma că în absenţa instituţiilor regimului
politic democratic şi a unei societăţi civile puternice, viaţa cetăţeanului, aspiraţiile sau
speranţele lui, umanitatea, se află în pericol. Discriminarea şi ura, ridicate la rang de
principii ale politicii statale, generează arbitrariu desconsiderarea vieţii şi crima.
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Reacţiile de demnitate şi reconsiderare faţă de victimele Holocaustului din România,
pe care le aduce acest volum, se referă la momente de mare intensitate distructivă
la care au fost supuşi evreii în timpul regimului Ion Antonescu: Pogromul de la Iaşi,
prologul fazei finale a distrugerii, deportarea şi exterminarea în Transnistria a evreilor
din Basarabia, Nordul şi Sudul Bucovinei sau alte regiuni ale României.
Celălalt aspect pe care îl evidenţiază textele este responsabilitatea criminală a unui regim
totalitar orbit de naţionalism extrem, xenofobie, antisemitism şi rasism. Dacă până nu
demult, în discursul public statal, victimele erau antifascişti, iar făptuitorul se identifica
prin sintagma abstractă a regimului fascist, astăzi mesajul public oficial recunoaşte
particularitatea tragediei Holocaustului: evreii din România au fost exterminaţi de
guvernarea antonesciană. Această recunoaştere din partea Statului Român reprezintă
vectorul de susţinere pentru construcţia unei noi mentalităţi colective, a unei noi memorii
istorice.
În acelaşi timp, aceste gesturi simbolice, ale autorităţii publice, se constitutie ca o
expresie a faptului că manifestărilor actuale de antisemitism, rasism sau de negare a
Holocaustului li se contrapune voinţa politică democratică a unui stat care a conştientizat
necesitatea de a învăţa din tragediile istoriei recente.
Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, instituţie
publică aflată în coordonarea Guvernului, este unul din instrumentele pentru reconstrucţia
memoriei istorice publice. Cercetarea istoriografică aprofundată precum şi preocuparea
pentru promovarea memoriei Holocaustului pe spaţiul public reprezintă cele două mari
misiuni pe care i le-a conferit Guvernul, astfel încât ideologiile şi acţiunile antiumane să
devină reacţii perverse, fără susţinere din partea unor segmente ale societăţii civile sau
politice.
Alexandru Florian, Director General
Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”
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președinte al României
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Mesaj cu ocazia comemorării
Zilei Internaționale a Holocaustului
(București, 18 aprilie 1993)
Prima vizită a unui șef de stat român la o sinagogă,
de la întemeierea comunității evreiești din România.
Solemnitatea ce ne reunește azi, pentru a omagia amintirea martirilor eliminați
de fasciști și naziști în anii celui de-al doilea război mondial, ne îndeamnă să ne
plecăm frunțile cu pioșenie în memoria celor pierduți.
Toate popoarele Europei și multe alte popoare ale lumii au cunoscut tragedia
războiului, au înregistrat pierderi uriașe de valori materiale și de vieți omenești.
Un loc aparte îl ocupă însă tragedia trăită de poporul evreu.
Omenirea nu poate și nu trebuie să uite că Holocaustul a însemnat pieirea, în
chinuri groaznice, a șase milioane de evrei, dintre care un milion de copii au fost
arși în cuptoare.
Holocaustul împotriva acestui popor se înscrie în istoria civilizației ca o pagină
neagră, care obligă la reflecții asupra condiției privind relațiile interetnice și, în
general, relațiile între popoare.
Abominabilele crime împotriva unui popor care a dat omenirii nepieritoare valori
spirituale și materiale sunt astăzi condamnate de întreaga lume civilizată. Este de
datoria statelor să adopte măsuri care să împiedice repetarea unor atare tragedii.
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Un popor care, în urmă cu peste 3.000 de ani, și-a întemeiat un stat, clădind unul
dintre cele mai vechi orașe ale lumii – Ieriho – a fost silit de vitregiile istoriei să
trăiască 2.000 de ani în diasporă.
Prigonit, umilit, lipsit de apărare, ars pe rug pentru a fi forțat să-și lepede
identitatea și să-și repudieze credința, poporul evreu și-a păstrat tradiția străbună,
nutrind neîncetat speranța că își va reîntemeia statul național. Poporul evreu are
din nou astăzi statul său, Statul Israel.
Am fost și am văzut Israelul. Am cunoscut oameni politici și oameni de știință,
de artă, de cultură, israelieni. Am stat de vorbă cu oameni simpli. Am fost
impresionat de setea de viață a unui popor vrednic, care a transformat stânci și
deșerturi într-o țară înfloritoare, cu o economie competitivă, cu o știință și cultură
remarcabile. Mulți evrei, originari din România, care au adus contribuții apreciate
la reclădirea Israelului, își mărturisesc dragostea față de țara în care s-au născut
și mențin acolo o viață culturală românească, cu ziare, reviste și cărți ce apar în
limba română.
Relațiile dintre evrei și români, împletite de-a lungul secolelor, se dovedesc
trainice. De altfel, România se poate mândri că are relații diplomatice neîntrerupte
cu Israelul, de la început și până astăzi.
Aceste relații cunosc, în prezent, o dezvoltare benefică pentru ambele state.
În trecutul istoric al României, evreii au adus numeroase dovezi de dragoste și
devotament pentru țara care i-a primit cu ospitalitate.
Aș aminti de Cronica istoricului Ortelius, în care se arată că, în armata lui Mihai
Viteazul, au luptat și ostași evrei care au fost masacrați odată cu ostașii români,
după asasinarea marelui Voievod. În rândurile fruntașilor Revoluției de la 1848, îi
găsim și pe pictorii evrei Barbu Iscovescu și C.D. Rosenthal. Este celebră ambulanța
„Zion”, alcătuită din șase trăsuri sanitare și una de aprovizionare, care a participat
eroic în Războiul de Independență din 1877-1878. În primul război mondial, după
datele statistice publicate în Monitorul Oficial, au fost înrolați în armata română
23.000 de evrei. Dintre aceștia, 887 au căzut pe câmpul de luptă, 740 au fost
răniți, 825 au fost decorați.
Am spicuit, fugar, câteva date, spre a sublinia că noi nu am uitat și prețuim
aportul populației evreiești din țara noastră la făurirea integrității și la păstrarea
independenței României. Istoria a reținut și contribuția evreilor la dezvoltarea
istorică, științifică și artistică a țării noastre.
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Şi astăzi, în dificila perioadă a tranziției, evreii - cetățeni români participă activ,
cu pricepere și talent, la revigorarea economică, la realizările științifice, artistice și
culturale ale tării noastre.
În actualele condiții istorice, modelarea statului de drept la noi este un proces
în plină evoluție, cu poziții deja bine consolidate și cu altele în curs de edificare.
Noua Constituție a țării garantează egalitatea tuturor cetățenilor, fără deosebire
de rasă, de naționalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie,
de apartenență politică, de avere sau de origine socială, proclamând că România
este patria noastră comună și indivizibilă. Statul nostru recunoaște și garantează
persoanelor aparținând minorităților naționale dreptul la păstrarea, la dezvoltarea
și la exprimarea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase.
Pe aceste temeiuri constituționale, suntem ferm hotărâți să facem ca legea să fie
respectată și să luăm acele măsuri care pot preveni, combate și pedepsi exemplar
discriminările pe temei de rasă, origine națională sau credință religioasă. În acest
spirit, asigur populația evreiască din România că vom continua să combatem
cu energie manifestările xenofobe, antisemite, apărând, cu mijloacele statului de
drept, onoarea și demnitatea tuturor cetățenilor ţării, indiferent de apartenența
lor etnică sau religioasă.
Tragediile istoriei, pe care le comemorăm cu venerație, trebuie să ne fie și îndemn
de a învăța cum trebuie să trăim pentru a face imposibilă repetarea lor.
Cu încredere în viitorul țării noastre, al bunei conviețuiri, al propășirii generale, vă
doresc tuturor fericire și pace.
....
La încheiere, după Mesajul adresat de şef-rabinul dr. Moses Rosen, președintele
României a solicitat o completare:
Prezența mea aici nu e conjuncturală, nu e formală. Aveam 10 ani când tatăl
meu era internat în lagărul de la Caracal, din ordinul unei dictaturi monarhiste
anterioare lui Antonescu.
Prietenul cel mai bun al tatălui meu, muncitorul ceferist David Constantin, a
fost omorât de legionari în pădurea Andronache, în timpul rebeliunii legionare.
Cadavrul lui a fost găsit sub zăpadă, după două săptămâni. N-am motive să-i
simpatizez pe Antonescu, pe legionari. Participarea mea la Ziua Holocaustului nu
este doar un act politic, particip și efectiv la această comemorare.
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Mesaj la inaugurarea Memorialului Holocaustului
(22 aprilie 1993, Washington, SUA)

Esenţială pentru existenţa noastră ca fiinţe umane, memoria colectivă este o parte
vitală a existenţei noastre, ca naţiuni.
Dacă n-am fi în stare să ne reamintim trecutul, lecţiile istoriei, eroii sau
oamenii obişnuiţi, care ne-au făcut să fim ceea ce suntem astăzi, cu greu am
putea înţelege prezentul ori imagina viitorul. Din păcate, când evocăm trecutul,
ne vine în minte tributul uriaş ce a trebuit să fie plătit prin suferinţe umane.
Privind înapoi, în istorie, secolul nostru pare să fie un adevărat timp al suferinţei.
De două ori, flăcările războiului aproape au ars întreaga planetă, luând milioane
de vieţi. În perioada care a trecut de la sfârşitul celui de-al doilea război mondial,
statisticile ne arată că nu a fost o singură zi fără victime în conflictele ce au avut
loc în diferite zone ale planetei.
Se pare că unii nu au linişte până nu transformă propria lor energie şi viaţa
semenilor lor în morţi inutile.
Dar niciodată nu am fost martori la o oroare mai mare decât cea determinată de
Holocaust: umiliţi doar pentru că erau evrei, pedepsiţi pe nedrept doar pentru că
erau evrei, condamnaţi la moarte doar pentru că erau evrei, expuşi la distrugere
ca naţiune doar pentru că erau evrei, bărbat şi femeie, frate şi soră, mamă şi copil,
tânăr sau bătrân, credincios sau necredincios, fără excepţie.
Lunga tradiţie a românilor în suferinţă şi toleranţă ne face mai înclinaţi spre
compasiune şi reală înţelegere pentru tragedia poporului evreu.
În numele poporului meu:
Fie ca sacrificiul acelor milioane, cărora le este dedicat acest Memorial, să fie
ultimul; şi fie ca omenirea să nu se mai predea forţelor totalitarismului, fie ele
politice, rasiale sau religioase!
Fie ca spiritul morţilor pe care îi comemorăm aici să-i călăuzească pe cei vii pe
calea păcii şi prosperităţii!
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Mesaj cu prilejul comemorării victimelor Holocaustului
(Bucureşti, 10 aprilie 1994)

În cadrul manifestărilor prilejuite de Ziua Mondială a Holocaustului, comemoraţi
azi, prin ceremonia religioasă de la Templul Coral din Bucureşti, pe cei 6 milioane
de evrei, victime ale groaznicei tragedii din timpul celui de-al doilea război
mondial. Adresându-mă celor prezenţi la această ceremonie, doresc să aduc un
pios omagiu memoriei acestor martiri.
Este adevărat că toate popoarele Europei şi multe alte popoare ale lumii au suferit
pierderi uriaşe de vieţi omeneşti şi de valori materiale, dar poporul evreu, căruia
i-a fost amputată o treime din trupul său, a trăit o adevărată dramă de care nu
au fost feriţi nici evreii din România, victime ale represiunilor legionare şi naziste
în Bucureşti, Iaşi, Dorohoi, în Basarabia sau în Transilvania ocupată de horthişti.
Comemorarea acestor victime ne reaminteşte pericolul pe care îl reprezintă
reînvierea, în zilele noastre, a manifestărilor de ură interetnică, de xenofobie şi
antisemitism.
Este o sfântă datorie a popoarelor, a statelor, de a lua măsuri menite să împiedice
repetarea barbariilor din trecutul nu prea îndepărtat.
Avem, din păcate, în imediata noastră vecinătate, mărturii zguduitoare despre
urmările intoleranţei, ale urii viscerale dintre semenii ce aparţin unor etnii sau
credinţe religioase diferite. Să nu îngăduim, sub niciun pretext, reînvierea acelor
forţe nefaste, care pot să ne ducă pe un astfel de drum, total străin spiritului şi
tradiţiilor poporului român. Mi-am exprimat, şi cu alte prilejuri, îngrijorarea cu
privire la înmulţirea unor manifestări care fac apologia fascismului şi a mişcării
legionare, constând în editarea de broşuri şi cărţi, în difuzarea prin mass-media a
unor informaţii neconforme cu realitatea istorică, în declaraţii şi articole de presă,
în constituirea de formaţiuni şi organizaţii extremiste.
De aceea, îmi reafirm părerea că se impune o acţiune mai energică din partea
tuturor instituţiilor statului pentru a înlătura şi preveni aceste manifestări, înainte
ca ele să ia amploare şi să pericliteze ordinea de drept, stabilitatea ţării şi buna
convieţuire dintre cetăţeni.
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În numele valorilor democratice şi al respectului pentru drepturile fundamentale
ale omului, trebuie să fim solidari în lupta contra tuturor formelor de intoleranţă
sau discriminare etnică.
Nutresc respect pentru poporul evreu, în general, pentru populaţia evreiască din
România, a cărei viaţă s-a împletit în decursul secolelor cu viaţa poporului român.
Evreii au adus numeroase dovezi de dragoste şi devotament pentru ţara noastră,
la a cărei propăşire au contribuit pe multiple planuri, iar atunci când vitregiile
vremurilor au cerut-o, şi-au dat viaţa, alături de ostaşii români, pe câmpurile de
luptă, pentru integritatea şi neatârnarea României.
Cu toate că, astăzi, populaţia evreiască din ţara noastră a scăzut numeric,
constatăm cu satisfacţie că ea participă la revigorarea vieţii economice, la realizări
de prestigiu din domeniul ştiinţei, ca şi pe tărâmul artei şi al culturii. La fel ca
şi ceilalţi fii ai ţării, evreii au înţeles că România este patria noastră comună şi
apreciază că statul român recunoaşte şi garantează tuturor cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale dreptul la păstrarea şi exprimarea identităţii lor etnice,
culturale, lingvistice şi religioase.
Este de datoria noastră să acţionăm în aşa fel ca prevederile constituţionale şi ale
celorlalte legi pe care le avem să fie respectate, aplicându-le cu fermitate spre
a preveni, combate şi pedepsi exemplar discriminările şi calomniile aduse unor
cetăţeni pe temeiul rasei, originii naţionale sau credinţei lor religioase.
Omagiind cu veneraţie memoria martirilor Holocaustului din timpul celui de-al
doilea război mondial, să luăm aminte la aspra lecţie a istoriei. Să trăim în aşa
fel încât armonia şi înţelegerea să elimine vrajba şi ura, să dezvoltăm încrederea
reciprocă între toţi locuitorii acestei ţări, căreia toţi îi datorăm respect şi dragoste
pentru a o înălţa, prin muncă şi inteligenţă, la standardele civilizaţiei moderne.
În aceste momente solemne, asigur populaţia evreiască din România că
integritatea şi demnitatea ei vor fi apărate astfel ca ea să poată trăi şi crea în linişte,
aducându-şi în continuare contribuţia, alături de ceilalţi cetăţeni, la statornicirea şi
dezvoltarea statului de drept, la progresul economiei şi al vieţii ştiinţifice, culturale
şi artistice.
Să ne unim eforturile spre binele şi fericirea patriei comune, pentru pacea şi
bunăstarea ei, pentru ca dragostea şi încrederea reciprocă dintre fiii ei să triumfe!
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Mesaj cu prilejul constituirii comisiei privind
Holocaustul şi consecinţele lui în România
(Bucureşti, 22 octombrie 2003)
Doamnă şi domnule ambasador,
Stimaţi oaspeţi,
Doamnelor şi domnilor,
Holocaustul, una dintre cele mai mari tragedii din istoria secolului al XX-lea, şi
chiar din istoria lumii, în general, a constituit şi este încă, din păcate, un subiect
controversat.
Foarte adesea, în locul analizei lucide a cauzelor, acţiunilor şi consecinţelor
Holocaustului, care s-a soldat cu moartea a peste 6 milioane de evrei şi a altor
milioane de oameni – victime ale nazismului – intervin dispute politice, care nu
au nimic comun cu realitatea istorică.
Din păcate, şi în România au avut şi au loc asemenea dispute. Decenii în şir,
în timpul regimului comunist, s-a trecut cu vederea sau s-a minimalizat situaţia
gravă a evreilor, ca minoritate etnică, în anii celui de-al doilea război mondial,
pentru ca, după 1989, să aibă loc dispute nu atât între istorici, cât mai ales între
politicieni şi formatori de opinie, referitoare la acest subiect.
În ultimii ani au fost organizate câteva dezbateri ştiinţifice, inclusiv la Academia
Română, despre Holocaust, s-au publicat mai multe culegeri de documente şi
lucrări monografice, unele valoroase, dar problematica Holocaustului este
departe de a fi pe deplin elucidată.
O politizare excesivă şi un subiectivism, dus adesea la extrem, au împiedicat
desprinderea unor concluzii pe deplin argumentate ştiinţific, care să fie acceptate
şi însuşite de toţi cei interesaţi de acest subiect.
De aceea, animaţi de dorinţa de a realiza o cooperare între specialiştii – îndeosebi
istorici - români, evrei, americani şi alţii, am convenit să se constituie o comisie
care să analizeze în profunzime şi cu profesionalism consecinţele Holocaustului în
România. Ea se înscrie pe linia eforturilor ţării noastre de promovare a toleranţei
şi de combatere a oricărei forme de xenofobie şi antisemitism, de asumare a
trecutului, cu luminile şi umbrele lui.
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Am conceput această comisie ca o structură de lucru care să-şi desfăşoare
activitatea pe parcursul unei perioade mai lungi de timp, astfel încât să existe
răgazul necesar depistării şi studierii documentelor, dezbaterii lor şi alcătuirii unor
culegeri ample, a unui adevărat corpus, referitoare la situaţia evreilor din România,
cu deosebire în perioada 1937-1945.
Cred că este absolut necesar să fie asigurat accesul la documente în
conformitate cu legislaţia arhivistică românească şi internaţională cea mai recentă,
să fie cercetate toate categoriile de izvoare şi clasificate după importanţa şi
autenticitatea lor, în conformitate cu normele academice.
Nu trebuie ocolite sau selectate arbitrar numai anumite documente, care să
demonstreze o teză preconcepută, ci să se realizeze o cercetare exhaustivă, atât
cât este omeneşte posibil.
Nu trebuie absolvit de răspundere niciun lider politic, nicio mişcare sau structură,
nicio persoană care a avut o răspundere sau o contribuţie la adoptarea legislaţiei
antisemite, la organizarea sau tolerarea unor pogromuri soldate cu moartea unor
semeni de-ai noştri, doar pentru motivul că aparţineau altor etnii, respectiv a
evreilor sau a ţiganilor. Din acest punct de vedere, comisia are menirea de a face
lumină, lucrând fără ură şi fără părtinire. De asemenea, nu trebuie să se treacă cu
vederea sau să se minimalizeze realitatea că mulţi români au acţionat, la vremea
respectivă, pentru salvarea populaţiei evreieşti din România, precum şi a unor
evrei refugiaţi în ţara noastră; acest fapt este dovedit şi de numărul relativ ridicat
al românilor care au primit titlul de „Drepţi între Popoare”.
Ştiu că misiunea dumneavoastră este dificilă, că unii consideră că Holocaustul
este o problemă prea sensibilă şi prea complicată pentru a fi cercetată cu
obiectivitate, iar alţii reacţionează negativ şi alergic la însăşi ideea de Holocaust.
În acelaşi timp, ştiu cu certitudine că trebuie să facem un pas decisiv spre analiza
Holocaustului şi a consecinţelor lui pentru România, şi îmi pun mari speranţe în
reuşita dumneavoastră. La rândul său, Guvernul României va pune la dispoziţia
comisiei mijloacele necesare, astfel încât activitatea acesteia să se desfăşoare în
cele mai bune condiţiuni.
Un secretariat al comisiei va asigura coordonarea activităţilor, precum şi gestionarea
mijloacelor materiale necesare pentru realizarea obiectivelor propuse.
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Toţi membrii comisiei au fost consultaţi şi şi-au dat acceptul pentru a lucra
împreună. Mulţumindu-le tuturor, îmi exprim speranţa că va exista o atmosferă
de lucru, prielnică unei munci rodnice. Domnul Elie Wiesel şi-a dat acordul să
prezideze lucrările acestei comisii şi doresc, cu acest prilej, să-i mulţumesc în mod
deosebit.
Va fi necesar să dezbateţi toate problemele, oricât de complexe şi dificile ar fi ele,
astfel încât să desprindeţi concluzii valabile din punct de vedere ştiinţific.
Sunt convins că, pe parcursul muncii în comun, se vor netezi asperităţile
şi divergenţele care există sau care se pot ivi în cercetarea ştiinţifică şi în
interpretarea unor documente.
Cunoaşterea directă a rezultatelor înregistrate până în prezent în cercetarea
fenomenului Holocaust de către specialiştii de la Memorialul Holocaustului din
Washington şi de la Institutul Yad Vashem din Ierusalim va facilita mult activitatea
comisiei pe care o constituim astăzi.
Doresc, cu acest prilej, să-i mulţumesc domnului Avner Shalev, directorul
Institutului Yad Vashem, care a acceptat invitaţia şi asistă la reuniunea noastră.
Dorim ca, la încheierea lucrărilor acestei comisii, să putem pune la dispoziţia
oamenilor politici, a profesorilor, studenţilor şi elevilor, a tuturor cetăţenilor români,
precum şi a istoricilor şi opiniei publice internaţionale, documente, studii şi alte
materiale utile şi necesare cunoaşterii şi înţelegerii fenomenului şi consecinţelor
Holocaustului în România.
Stabilirea adevărului istoric şi asumarea acestuia constituie precondiţii esenţiale
pentru reconcilierea între naţiuni, contribuind la dezvoltarea simţului de răspundere
al fiecărui cetăţean, la asigurarea drepturilor omului, aşa cum sunt ele formulate
în documentele internaţionale la care ţara noastră a aderat. Am în vedere în mod
special Declaraţia finală adoptată de Forumul Internaţional al Holocaustului, de la
Stockholm, din ianuarie 2000, în care s-a exprimat angajamentul tuturor statelor
semnatare de a lupta împotriva rasismului, xenofobiei şi antisemitismului, de a
întreprinde măsuri pentru ca generaţiile viitoare să înţeleagă şi să conştientizeze
cauzele Holocaustului şi consecinţele acestuia.
Cu aceste gânduri, vă doresc deplin succes în activitatea dumneavoastră şi vă
asigur de tot sprijinul meu în munca pe care o începeţi.
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Alocuţiune la reuniunea consacrată comemorării
Zilei Holocaustului în România
(12 octombrie 2004)
Domnilor preşedinţi ai Corpurilor Legiuitoare,
Preafericite Părinte Patriarh,
Eminenţa voastră, domnule Mare Rabin
Onoraţi conducători ai cultelor,
Doamnelor şi domnilor invitaţi,
Doamnelor şi domnilor ambasadori,
Stimată audienţă,
România, ieşită din negura totalitarismelor, a început un lung şi deloc uşor proces
de recuperare a memoriei şi de asumare a responsabilităţilor sale, în acord cu
valorile morale şi politice care stau la baza noului său statut de ţară democrată,
membră demnă a comunităţii euroatlantice.
Atunci când am hotărât să instituim Ziua Holocaustului, am dorit să aducem un
pios omagiu tuturor celor care au suferit de pe urma politicilor discriminatorii,
antisemite şi rasiste, promovate de statul român într-un moment tulbure al istoriei
noastre naţionale. Acest capitol întunecat din trecutul nostru recent, când evreii
din România au devenit victime ale tragediei Holocaustului, nu trebuie uitat
sau minimalizat. Omagiindu-i pe cei morţi sau deportaţi, pe cei obligaţi să-şi
părăsească ţara, pe cei deposedaţi de bunurile lor, de drepturile şi libertăţile
garantate de Constituţie şi trataţi ca fiinţe inferioare, ne facem un examen de
conştiinţă şi încercăm să înţelegem cauzele şi consecinţele abdicării de la valorile
şi tradiţiile poporului nostru, de la obligaţiile pe care ni le-am asumat după Marea
Unire din 1918.
Evaluarea critică a trecutului este totdeauna necesară pentru a nu-l uita, precum şi
pentru stabilirea cu claritate a reperelor necesare efortului de a ne construi pe noi
înşine, ca parte a construcţiei viitorului naţiunii noastre. Cu atât mai mult o astfel
de rememorare a trecutului este potrivită, atunci când este vorba de evenimente
tragice, asupra cărora s-a aşternut îndelung o tăcere prin nimic motivată.
Doamnelor şi domnilor,
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Declanşarea celui de-al doilea război mondial a găsit România nepregătită să
facă faţă provocărilor multiple aduse de acesta. Sub scutul unei neutralităţi
proclamate aproape imediat, conducerea de atunci a României a sperat să poată
evita implicarea ţării într-un conflict care ne era străin şi în urma căruia erau multe
de pierdut şi nimic de câştigat.
Evoluţia evenimentelor a adus însă România, mai curând decât era de aşteptat, în
vâltoarea războiului. În luna iunie 1940, URSS, în înţelegere cu Germania, pe baza
pactului Ribbentrop-Molotov, i-a adresat României un Ultimatum prin care, sub
ameninţarea folosirii forţei, a obligat-o să cedeze Basarabia şi nordul Bucovinei.
Apoi, la 30 august 1940, prin Dictatul de la Viena, Germania şi Italia au impus
României să cedeze Ardealul de Nord Ungariei.
Pe acest fond, al unei profunde tragedii naţionale, în România s-a produs, ca
urmare a unei lovituri de stat, o schimbare radicală de regim politic. La putere
a ajuns generalul Ion Antonescu care, într-o primă fază (din septembrie 1940
până în ianuarie 1941) s-a bizuit pe forţa politică a Mişcării Legionare – un partid
extremist, antisemit, xenofob, antidemocratic şi pronazist. În noiembrie 1940,
România a aderat la Axă, raliindu-se grupării de state dominate de Germania
hitleristă. Antisemitismul şi cruciada împotriva bolşevismului au devenit, treptat,
temele principale ale propagandei oficiale, prin care s-a încercat manipularea
opiniei publice.
Intrarea Germaniei în războiul împotriva URSS, în iunie 1941, la care Ion Antonescu
s-a asociat de la început, pe temeiul necesităţii recuperării teritoriilor răpite în
anul precedent de Uniunea Sovietică, a întărit această orientare obedientă faţă
de ţelurile politice şi orientările ideologice ale Germaniei hitleriste.
Sub presiunea organizaţiilor de orientare profascistă din ţară, precum şi a
Germaniei hitleriste şi a Italiei fasciste s-a ajuns la promovarea, încă din timpul
guvernului Goga-Cuza (decembrie 1937 - februarie 1938), a antisemitismului ca
politică de stat, pentru ca, la 8 august 1940, sub regimul de dictatură regală al lui
Carol al II-lea, să înceapă o acţiune sistematică de excludere a evreilor din viaţa
societăţii româneşti.
După instaurarea dictaturii legionaro-antonesciene, în septembrie 1940, politica
antisemită a devenit extrem de dură: a fost adoptată o legislaţie prin care evreii
erau excluşi din şcoli şi universităţi, din barouri şi din teatre, din armată şi din
profesiunile liberale; comisiile de românizare preluau proprietăţile evreieşti; a fost
impusă munca forţată persoanelor de sex masculin din rândul populaţiei evreieşti.
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În timpul rebeliunii legionare din ianuarie 1941, a avut loc un adevărat pogrom în
care au fost omorâţi 120 de evrei.
După înlăturarea legionarilor de la putere, politica antisemită a continuat la cote
chiar mai ridicate. Dintre evenimentele cele mai grave menţionăm pogromul de
la Iaşi, din iunie 1941, când au pierit câteva mii de evrei.
Un loc semnificativ, şi, practic, capitolul cel mai însemnat al Holocaustului în
România, îl reprezintă deportările.
Iniţial, regimul condus de Ion Antonescu a programat deportarea tuturor
cetăţenilor de origine evreiască din Basarabia şi Bucovina, urmând ca apoi să
fie supuşi aceluiaşi regim şi cetăţenii de origine evreiască din alte zone ale ţării.
Locul ales pentru deportare a fost Transnistria, teritoriul dintre Nistru şi Bug, care
a intrat în administrare românească.
Deportările masive au început la 9 octombrie 1941, ele continuând timp de un an.
Cetăţeni ai României, semeni ai noştri, circa 120.000, au fost luaţi de la casele lor
şi îmbarcaţi în adevărate trenuri ale morţii sau trimişi pe jos prin ploaie şi zăpadă
zeci şi sute de kilometri, dincolo de Nistru. Pe drum, precum şi în Transnistria, au
murit mai multe zeci de mii de evrei, ca urmare a tratamentului inuman, a frigului,
a bolilor sau chiar împuşcaţi.
În memoria acestora, la propunerea mai multor organizaţii ale supravieţuitorilor
Holocaustului, precum şi a Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, cât şi
din conştiinţa datoriei morale faţă de memoria evreilor români, care au avut de
suferit în acei ani cumpliţi, Guvernul a hotărât ca data de 9 octombrie să devină
ziua pentru comemorarea anuală a Holocaustului în România.
Deportările nu au fost singura componentă a Holocaustului. Menţionez
doar represaliile de la Odessa, din octombrie 1941, după aruncarea în aer a
Comandamentului Militar românesc al oraşului. În august 1942 a fost prezentat
părţii române un plan elaborat de autorităţile germane, vizând trimiterea în lagărul
de exterminare de la Belzec a evreilor de pe întreg cuprinsul Românei.
Acest plan nu s-a aplicat însă, iar Antonescu a decis, în octombrie 1942, sistarea
deportărilor în Transnistria.
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Aici trebuie spus că evoluţia atitudinii regimului Ion Antonescu în această problemă
a fost determinată de evoluţia războiului. În faza victoriilor germane pe frontul de
Est, represiunea împotriva populaţiei evreieşti a atins faza de vârf, iar conducătorii
regimului au afirmat adeseori că aşa-numita problemă evreiască este aproape
rezolvată. Pe măsură ce cursul războiului s-a schimbat, atitudinea regimului Ion
Antonescu a devenit mai nuanţată, fiind luate măsuri care au limitat numărul
victimelor.
Acest lucru a făcut ca România să se numere printre ţările aliate Germaniei, unde
o parte însemnată a populaţiei de origine evreiască de pe teritoriul său a reuşit să
supravieţuiască. Mai mult, numeroşi evrei aflaţi în Ardealul de Nord, sub ocupaţie
horthistă, au reuşit să se salveze, refugiindu-se în România, cu sprijinul unor
cetăţeni români şi cu acordul tacit al unor oficialităţi.
Cumplita tragedie a Holocaustului a fost posibilă din cauza complicităţii unor
vârfuri ale instituţiilor statului – servicii secrete, armată, forţele de ordine publică
etc. –, precum şi a celor care au executat, adesea cu mult zel, directivele mareşalului
Antonescu.
În această zi de comemorare a Holocaustului, este firesc să menţionăm şi faptul
că numeroase personalităţi – politicieni, înalţi prelaţi, militari, scriitori, ziarişti,
actori, alte persoane publice – au intervenit pe lângă autorităţile statului pentru
a anula sau cel puţin a relaxa anumite măsuri vexatorii şi represive. Mulţi români,
ştiuţi sau neştiuţi, şi-au riscat libertatea şi chiar viaţa pentru ca semenii lor evrei
să fie salvaţi de la moarte. Cei ştiuţi sunt azi recunoscuţi de către statul Israel ca
„Drepţi între Popoare”; şi suntem convinşi că mulţi alţii urmează a fi descoperiţi
în continuare.
Recent, un preot român a primit, la o venerabilă vârstă, această înaltă distincţie
pentru curajul de a-şi fi ajutat semenii evrei din Transnistria. Asemenea fapte
înnobilează fiinţa umană şi comunitatea căreia îi aparţine. Sunt de menţionat
şi alte acte de solidaritate umană în sprijinul concetăţenilor evrei din partea
multor români simpli, ca şi acţiunea reţelei de români ardeleni care, aşa cum am
menţionat, au ajutat numeroşi evrei din Ardealul ocupat, să treacă ilegal frontiera
în România.
Omagiem astăzi rezistenţa comunităţii evreieşti, care a ştiut să se organizeze
pentru a se opune tragediei şi a-şi asigura existenţa şi continuitatea.
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De la organizarea unui sistem educaţional propriu, în condiţiile în care tinerilor
evrei le era interzis accesul la şcolile de stat, la desfăşurarea vieţii culturale specifice,
inclusiv în Teatrul Baraşeum, de la intervenţiile repetate pe lângă autorităţi, până
la acte de răzvrătire, de la sprijinul acordat celor deportaţi de către cei rămaşi în
ţară, până la acţiuni vizând organizarea emigraţiei a mii de evrei spre Palestina.
Doamnelor şi domnilor,
Comemorând pentru prima dată Ziua Holocaustului în România, folosesc ocazia
acestei reuniuni solemne pentru a propune să ne închinăm cu toţii în faţa memoriei
victimelor acestui eveniment tragic, care este parte a trecutului nostru, aşa cum,
în administraţia noastră, au făcut-o reprezentanţii cultelor care convieţuiesc în
România. După ultimele cercetări, în cursul Holocaustului au fost ucişi peste
250.000 de oameni în teritoriile aflate sub administraţia românească, pentru
singura vină de a se fi născut evrei – nimicirea unor oameni pentru originea lor.
Acestora li se adaugă şi peste 12.000 de cetăţeni de etnie rromă, care au murit în
Transnistria în împrejurări similare.
Holocaustul a reprezentat una dintre acele probleme grave ale istoriei, a cărei
abordare a fost evitată atât în timpul regimului comunist, cât şi după 1990.
Uneori s-a căutat escamotarea faptelor, alteori s-a distorsionat adevărul. Nu în
puţine cazuri, a avut loc şi un transfer al responsabilităţilor. În seama regimului
Ion Antonescu, spre exemplu, a fost pusă salvarea celor aproximativ 400.000 de
evrei care au rămas în viaţă la sfârşitul războiului, iar despre suprimarea a peste
250.000 de evrei din România şi de pe teritoriile sovietice ocupate s-a spus că ar
fi fost opera trupelor germane din ţară şi a directivelor Berlinului.
Fără îndoială, regimul nazist din Germania poartă principala vină pentru
fenomenul Holocaustului pe plan european. Dar regimului Ion Antonescu îi
revin responsabilităţile pentru iniţierea şi organizarea acţiunilor de reprimare
şi exterminare îndreptate împotriva evreilor români şi a celor din teritoriile ce
s-au aflat sub administraţia românească. Realitatea nu poate şi nu trebuie să fie
escamotată.
Asumarea trecutului propriu, cu cele bune sau rele ale lui, nu este doar un exerciţiu
de onestitate ci, deopotrivă, o dovadă a conştiinţei democratice, a responsabilităţii
conducerii statului român care, într-unul dintre momentele de cumpănă ale istoriei
sale, nu a reuşit să se ridice la înălţimea misiunii sale esenţiale, aceea de a asigura
securitatea tuturor cetăţenilor săi, indiferent de originea etnică.
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Tragedia Holocaustului are azi o semnificaţie cu totul deosebită. O astfel de
tragedie nu trebuie să se mai repete, iar pentru aceasta nimic nu trebuie precupeţit
pentru ca tinerele generaţii să cunoască şi să înţeleagă întregul adevăr. Aceasta
este pavăza cea mai bună pentru a evita în viitor repetarea tragediilor trecutului.
Pentru studierea aprofundată a Holocaustului în România s-a instituit o Comisie
internaţională din care fac parte reputaţi specialişti, condusă de profesorul Ellie
Wiesel, originar din România şi laureat al Premiului Nobel pentru Pace. Raportul
Comisiei va fi prezentat peste câteva săptămâni, la o reuniune a Comisiei, la
Bucureşti.
Documentul va constitui baza întregii activităţi de continuare a investigării acestui
tragic fenomen şi de informare a opiniei publice, în special a tinerei generaţii.
La rândul său, Ministerul Educaţiei şi Cercetării a decis includerea în programa
şcolară a unui curs facultativ consacrat Holocaustului în România. Constatăm cu
satisfacţie că în ultimul timp presa, posturile de radio şi televiziune consacră spaţii
tot mai largi acestui fenomen, abordat de pe poziţii obiective.
Aceste acţiuni fac parte dintr-un program mai amplu, care vizează cunoaşterea
trecutului şi a evenimentelor legate de Holocaust. Acest program cuprinde
adoptarea de măsuri legislative, pentru a interzice organizaţiile şi simbolurile
fasciste, rasiste, xenofobe şi antisemite, precum şi cultul persoanelor vinovate de
crime împotriva umanităţii şi a păcii. Prima măsură de acest fel a fost luată de
Guvern în martie 2002 şi a fost primită cu satisfacţie de organizaţiile evreieşti şi
de covârşitoarea majoritate a opiniei publice.
Tot din 2002, la Colegiul Naţional de Apărare se desfăşoară un curs de istorie
a Holocaustului. Aceste lucruri semnifică punerea în practică a angajamentelor
luate de România prin aderarea la Declaraţia finală a Forumului Internaţional al
Holocaustului de la Stockholm, grup creat în 1998, la iniţiativa premierului Goran
Persson, care are drept obiectiv promovarea educaţiei care să amintească de
tragedia Holocaustului, precum şi stimularea cercetării istorice a acestui fenomen.
Dorim sincer să înţelegem de ce într-o ţară ca România, care în 1918 reuşise săşi împlinească destinul prin Marea Unire de la 1 Decembrie, care intrase pe un
curs ascendent al dezvoltării economice şi sociale, care avea structuri politice
şi instituţii compatibile cu marile democraţii occidentale, şi care integra valorile
culturii şi civilizaţiei occidentale, s-a putut dezvolta un curent antisemit atât de
virulent,
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care a degenerat în monstruozităţile Holocaustului. Antisemitismul românesc
interbelic este produsul unui eşec democratic şi al refuzului asumării acelui eşec
de către elitele politice şi de o mare parte a elitelor intelectuale. El este, în acelaşi
timp, o gravă pervertire morală.
Atunci când o naţiune suferă un traumatism de genul celui suferit de România
în anii ’40, ea îşi poate pierde reperele, în absenţa unui spirit civic şi a conştiinţei
valorilor şi datoriei morale. Nu există însă niciun fel de scuze pentru cei care şi-au
trimis, cu cinism şi sânge rece, conaţionalii sau concetăţenii la moarte, care i-au
discriminat, umilit şi i-au exclus din societate.
Trecutul recent ne obligă să creăm acele mecanisme şi instituţii care să servească
drept anticorpi ai societăţii împotriva acestor boli ale spiritului, care sunt rasismul,
antisemitismul, xenofobia.
De această dată, români şi evrei, ne aflăm de aceeaşi parte a baricadei, semn că
am învăţat lecţia solidarităţii şi a respectului reciproc.
Doamnelor şi domnilor,
În opinia mea, comemorarea Zilei Holocaustului trebuie să ducă în primul rând la
cunoaşterea mai temeinică a acestei tragedii colective. Dincolo de faptele istorice
concrete, foarte importante sunt aspectele educative, schimbarea modalităţilor
de percepţie a unui eveniment cu dimensiuni tragice.
Această primă comemorare a zilei de 9 octombrie trebuie să marcheze asumarea
conştientă şi sinceră a unui episod dureros al istoriei naţionale, pe care conştiinţa
publică şi memoria noastră colectivă nu trebuie nici să-l ascundă, nici să-l
escamoteze, nici să-i relativizeze semnificaţiile.
Privind spre viitor, urmărind cu tenacitate obiectivele care ne stau în faţă ca
membri ai Alianţei Nord-Atlantice şi ca viitori membri ai Uniunii Europene, avem
datoria să înţelegem şi să ne asumăm toate momentele şi lecţiile trecutului. Ziua
Holocaustului trebuie să reprezinte un moment de reflecţie pentru noi toţi, un prilej
de a medita asupra totalitarismului şi a consecinţelor sale tragice, asupra relaţiilor
comunitare şi a valorilor solidarităţii umane, asupra perenităţii democraţiei, a
legalităţii şi a respectării drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti fundamentale.
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Alocuţiune la întâlnirea cu membrii Comisiei Internaţionale
pentru Studierea Holocaustului în România
(11 noiembrie 2004)
Doamnelor şi domnilor,
Onoraţi membri ai Comisiei,
Îmi face o deosebită plăcere să mă întâlnesc din nou astăzi cu dumneavoastră, la
un an de la constituirea Comisiei Internaţionale pentru Studierea Holocaustului în
România. Putem spune, ca o constatare preliminară, că primul dintre obiectivele
noastre, cel al încadrării efortului de cercetare şi elaborare a raportului în limitele
de timp planificate, a fost atins.
Mă bucur foarte mult să reîntâlnesc pe bunul nostru prieten, domnul Elie Wiesel,
laureat al premiului Nobel pentru Pace, distinsă şi reputată personalitate ştiinţifică
şi publică, statornic prieten al ţării noastre, născut pe pământ românesc, care a
acceptat să prezideze şi să coordoneze Comisia. Prestigiul său ştiinţific şi renumele
de care se bucură au conferit întregii activităţi a Comisiei un gir şi o greutate
ştiinţifică de netăgăduit.
Este a patra întâlnire pe care o am cu dumneavoastră. Schimbul de informaţii
permanent pe care l-am avut, sugestiile şi informaţiile pe care le-am schimbat
în cadrul reuniunilor plenare ne permit să spunem că lucrările Comisiei s-au
desfăşurat într-o transparenţă şi deschidere totală.
Dincolo de actul nemijlocit al cercetării ştiinţifice, succesul unei întreprinderi de
amploarea efortului de analiză şi elaborare depus de către dumneavoastră a
fost condiţionat de resursele materiale şi logistice pe care Guvernul României
le-a pus la dispoziţie, acordând şi personalitate juridică Comisiei. Arhivele S.R.I.,
ale Ministerului Apărării Naţionale, precum şi Arhivele Naţionale, în calitate de
instituţii gestionare ale resurselor documentare necesare pentru buna desfăşurare
a activităţii Comisiei, au răspuns, la rândul lor, cu promptitudine solicitărilor ce leau fost adresate.
O bună relaţie de lucru a fost stabilită şi cu instituţiile din străinătate, care au
fost implicate în activitatea Comisiei, şi doresc să mulţumesc, cu acest prilej,
conducerilor Muzeului Holocaustului din Washington şi Institutului Yad Vashem
din Ierusalim, pentru sprijinul acordat.
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Nimic nu ar fi fost posibil fără activitatea echipei de cercetători care a lucrat în
cadrul Comisiei pentru documentarea şi analizarea problematicii Holocaustului în
România. Efortul specialiştilor trebuie cu atât mai mult apreciat, cu cât a fost unul
voluntar şi nerăsplătit din punct de vedere financiar. Apreciem în cel mai înalt
grad dăruirea, probitatea ştiinţifică, obiectivitatea şi profesionalismul membrilor
acestei Comisii.
Doamnelor şi domnilor,
Raportul Comisiei dumneavoastră, concluziile şi recomandările ce îl însoţesc
reprezintă doar începutul unui lung proces ce-şi propune să schimbe percepţii şi
reprezentări eronate, printr-o informare cât mai completă, corectă, obiectivă, să
atace locurile comune induse în mentalul colectiv de anii de propagandă, la care
opinia publică din ţara noastră a fost supusă după cea de-a doua conflagraţie
mondială.
În acest context, Raportul de faţă reprezintă un instrument de lucru fundamental
pentru oricine studiază istoria noastră contemporană, în particular cea a participării
statului român la cea de-a doua conflagraţie mondială.
Echilibrul şi obiectivitatea sa, efortul documentar ce îl susţine şi calitatea analizei
pe care o efectuează îl recomandă ca un punct de plecare obligatoriu în efortul
de reconsiderare a istoriei noastre recente, de asumare a ei aşa cum a fost.
După cum arătam şi în alocuţiunea rostită cu prilejul comemorării Zilei Holocaustului
în România, la 12 octombrie acest an, Holocaustul a reprezentat una dintre acele
probleme grave ale istoriei noastre, a cărei abordare a fost evitată atât în timpul
regimului comunist, cât şi după dispariţia acestuia.
Am considerat că această reconciliere cu trecutul nostru, cu unul dintre episoadele
sale dramatice, trebuie să aibă loc cât mai curând; şi, de aceea, am socotit
înfiinţarea Comisiei ca un act necesar şi oportun.
Nu este vorba doar de a afla – şi, mai ales, pentru tinerele generaţii, acest lucru
este imperativ – adevărul despre tragedia zguduitoare a sute de mii de cetăţeni
români în timpul celui de-al doilea război mondial, care au fost nevoiţi s-o
traverseze doar pentru simplul fapt că erau evrei sau ţigani, tragedie pentru care
statul român şi instituţiile sale de atunci poartă principala răspundere.
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Pentru ca astfel de tragedii să nu mai fie posibile, pentru ca astfel de fapte să nu
se mai întâmple, este necesară o vastă operă de educaţie civică, istorică şi politică
a întregii societăţi, a tinerilor în special.
Adevărul istoric, cunoaşterea istoriei noastre şi a celei universale, aşa cum au
fost, constituie unul dintre instrumentele de prim ordin ce stau la dispoziţia
noastră pentru înfăptuirea celor ce ne-am propus. Lor li se adaugă valori precum
multiculturalismul, toleranţa, deschiderea către lume şi acceptarea deosebirilor, a
specificului.
Promovarea acestora, a spiritului european şi consolidarea valorilor circumscrise
societăţii democratice sunt garanţiile sigure ale succesului întreprinderii noastre şi
reprezintă cele mai puternice arme pe care le avem la dispoziţie în combaterea
antisemitismului, extremismului, xenofobiei, exclusivismului, şovinismului şi
negaţionismului.
Raportul dumneavoastră înfăţişează, pe baza surselor istorice credibile, supuse
judecăţii critice necesare, adevărul despre episodul românesc al Holocaustului.
Urmează ca acest raport să fie tipărit. Aşadar, dumneavoastră veţi fi conectaţi
la această importantă activitate până când raportul va vedea lumina tiparului în
limbile română, engleză şi franceză.
Onorat auditoriu,
În încheiere, aş dori să mulţumesc încă o dată domnului Elie Wiesel, laureat
al premiului Nobel pentru Pace, membru de onoare al Academiei Române şi
preşedinte al Comisiei Internaţionale pentru Studierea Holocaustului. Mulţumirile
noastre se îndreaptă şi către dumneavoastră, distinşi membri ai Comisiei, cât şi
către cei care, prin activitatea şi deschiderea lor, au sprijinit eforturile Comisiei.
Preţuim munca dumneavoastră şi doresc să vă exprim recunoştinţa şi aprecierea
pentru eforturile depuse pentru elucidarea şi analizarea unui episod distorsionat,
evitat şi prea puţin cunoscut al istoriei noastre naţionale.
Vă mulţumesc!
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președinte al României
(1996-2000)

Discurs la semnarea Acordului de cooperare
între Arhivele Naţionale din Bucureşti şi
Muzeul Memorial al Holocaustului din Washington
(16 iulie 1998)

Povara vinovăţiei unora şi a indiferenţei altora
În acest spaţiu, ochilor şi minţii, dar cu precădere sufletului, le este înfăţişată
imaginea dramei cutremurătoare a genocidului celor 6 milioane de evrei europeni,
victimele unei criminale politici rasiale.
Toţi cei care pătrund în acest templu al suferinţei primesc o importantă şi dureroasă
lecţie morală, prin care umanităţii i se reaminteşte că va purta de-a pururi povara
Holocaustului şi a indiferenţei pe care a manifestat-o faţă de soarta evreilor.
Din nefericire, Holocaustul nu este singura crimă care desfigurează pentru
totdeauna chipul pe care îl va avea în istorie secolul nostru; dar este o crimă unică
prin scopul ei de a şterge de pe faţa pământului un neam întreg, cum este o
crimă unică prin cruzimea mijloacelor pe care le-a folosit pentru a realiza această
monstruozitate.
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Cu mulţi ani în urmă, am cunoscut un supravieţuitor al deportării în Transnistria.
La rugămintea mea, cel care, copil fiind, şi-a văzut întreaga familie pierind în anii
prigoanei, a acceptat să îşi deschidă sufletul.
Cuvintele care descriau modul în care cei dragi lui au fost umiliţi, brutalizaţi, jefuiţi
şi supuşi la privaţiuni extreme înfăţişau un trecut nu foarte îndepărtat, dar a cărui
imagine adevărată nu avusesem până atunci posibilitatea să o cunosc.
Nu vă ascund faptul că revolta şi consternarea mea se amestecau cu scepticismul.
Întreaga mea fiinţă refuza să accepte evidenţa că nişte români au provocat
moartea şi atâtea suferinţe unor oameni nevinovaţi.
Drepţi între Popoare
Judecata dreaptă şi curăţenia sufletească a acelui om m-au copleşit. În niciun
moment nu a acuzat întregul popor român – el însuşi victima de mai târziu
a totalitarismului – pentru politica antisemită a guvernului român din timpul
războiului. Regreta că nu se ştie îndeajuns despre rezistenţa unei părţi a clasei
politice şi a societăţii româneşti care a făcut ca zeci de mii de evrei români să fie
salvaţi de deportare şi internare în lagărele de exterminare naziste.
Mai mult, repeta mereu că nu va uita niciodată bunătatea pe care i-au arătat-o
mulţi dintre semenii săi români în cele mai grele momente.
Nu a fost o întâmplare faptul că în România s-a putut organiza, cu sprijinul unor
organisme internaţionale, precum Comitetul Internaţional al Crucii Roşii, dar şi a
unor legaţii neutre, o emigrare ilegală în Palestina, prin porturile româneşti de la
Marea Neagră, a evreilor din România, dar şi a coreligionarilor lor din Ungaria şi
Polonia.
În semn de recunoaştere a ajutorului pe care mulţi cetăţeni români l-au acordat
concetăţenilor lor evrei, cu riscul pierderii propriei libertăţi şi vieţi, statul israelian
le-a acordat acestora titlul de Drepţi între Popoare. Numele unora dintre aceşti
români drepţi sunt menţionate în acest muzeu. Printre aceştia îl regăsim pe
Traian Popovici, primarul oraşului Cernăuţi, renumit pentru „Paşaportul Popovici
– Paşaportul vieţii”.
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Responsabilitatea statului pentru persecutarea propriilor cetăţeni
În ciuda acestor fapte, nimeni nu are dreptul de a ignora că tragedia Holocaustului
nu a ocolit România. Nimeni nu are dreptul de a ignora soarta tragică a evreilor
care şi-au pierdut viaţa sau pe cei dragi în Basarabia şi Bucovina, în Transnistria,
la Iaşi, la Bucureşti sau la Dorohoi, nici lipsurile materiale, prigoana şi umilinţele
la care au fost supuşi în timpul guvernării legionare şi în perioada guvernării
care a urmat. Dincolo de implicarea directă sau indirectă a Germaniei naziste,
responsabilitatea statului român pentru suferinţele unor cetăţeni români care, în
loc să fie ocrotiţi de statul român, au fost persecutaţi de acesta, nu poate şi nu
trebuie să fie eludată.
Democraţia interbelică nu era, desigur, perfectă; dar disoluţia ei, dictatura,
persecuţiile şi crimele rămân o pagină sumbră din istoria noastră. O pagină pe
care nu avem voie să o uităm, ca să fim siguri că nu se va putea repeta.
Aici, în acest muzeu – monument al memoriei critice, pot să afirm că România
democrată şi societatea civilă românească au învăţat că nu pot să privească spre
viitor fără o reevaluare completă şi onestă a trecutului. Încercăm nu doar să ştim
şi să nu uităm, ci să şi învăţăm din tragediile trecutului. Cred că una dintre lecţiile
fundamentale ale Holocaustului este necesitatea de a fi vigilenţi, necesitatea
imperativă de a preveni marile tragedii ale istoriei.
Muzeul Holocaustului prezintă şi crimele asupra altor grupuri etnice. El ne obligă
să nu le uităm nici pe celelalte victime ale persecuţiilor naziste: rromi, polonezi
sau ruşi, prizonieri politici şi prizonieri de conştiinţă.
Acord de cooperare
Istoria Holocaustului este departe de a fi fost scrisă până la capăt. Sunt aici şi pentru
a vă asigura de disponibilitatea deplină a autorităţilor române, a cercetătorilor
arhivelor noastre istorice, de a coopera cu Muzeul Memorial al Holocaustului
pentru cunoaşterea trecutului tragic al evreilor europeni din perioada celui deal doilea război mondial. Am convingerea că semnarea Acordului de cooperare
între Arhivele Naţionale ale României şi Muzeul Holocaustului din Washington
va permite depăşirea disfuncţionalităţilor existente în trecut în relaţia dintre cele
două instituţii.
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Cercetarea istorică beneficiază astăzi în România de o deplină libertate, iar
reconsiderarea obiectivă a trecutului constituie crezul marii majorităţi a specialiştilor
români.
Acordarea, de către organizaţiile evreieşti, institutele şi universităţile din Statele
Unite, a unor burse tinerilor cercetători români, care studiază istoria comunităţii
evreieşti din România, şi o colaborare mai strânsă cu specialiştii Muzeului Memorial
al Holocaustului sunt necesare şi vor oferi suportul ştiinţific indispensabil pentru
o evaluare lucidă şi responsabilă a trecutului nostru comun.
Toţi cei martirizaţi ne impun o datorie a memoriei şi a neuitării. Memoria noastră
comună este victoria lor postumă. Memoria noastră este arma prin care ei, cei
dispăruţi, ne ajută, peste decenii şi peste generaţii, să luptăm împotriva ispitei de
a nu ne simţi răspunzători de propriul nostru trecut.
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Alocuţiune la primirea distincţiei Institutului „Ten Yad”,
de recunoaştere a contribuţiei la promovarea democraţiei,
libertăţii, toleranţei şi drepturilor omului
(26 iulie 2000, São Paolo, Brazilia)
Trecutul evreilor în România, aşa cum a fost
Preţuiesc în mod deosebit onoarea ce mi-o acordaţi conferindu-mi această
distincţie. Ştiu bine că ea se adresează nu atât persoanei mele, cât României
şi românilor pe care am cinstea de a-i reprezenta. Se adresează acelei patrii a
copilăriei pe care mulţi dintre dumneavoastră aţi păstrat-o în suflet, chiar dacă
viaţa v-a adus pe aceste îndepărtate meleaguri.
Se adresează prietenilor din acel colţ îndepărtat de lume, unde dumneavoastră
sau înaintaşi ai dumneavoastră au deschis ochii şi pe care, printr-o aleasă fidelitate,
nu aţi uitat-o. Ea vine dintr-o anume tradiţie de cordialitate şi respect, pe care
evreii şi românii, prin ce au ei mai bun în istorie şi în viaţa de fiecare zi, au ştiut
să o reprezinte.
Nu trec deloc cu vederea faptul că, în anii sumbri care au premers celui de-al
doilea război mondial şi în anii tragici ai acelei cumplite conflagraţii, statul român
s-a negat pe sine şi, în loc să îşi apere cetăţenii loiali, care-i apăraseră pământul
şi îi dăruiseră comori de cultură, i-a persecutat şi i-a lăsat pradă furiei oarbe a
fasciştilor de toate obedienţele.
Regret profund, ca om, ca român şi ca intelectual, acest fapt incontestabil şi am
exprimat acest regret în mod public şi repetat, în numele statului român de azi,
democratic şi potrivnic oricărei discriminări. Nu pot ignora nici faptul că, până şi
în acei ani tragici pentru întreaga Europă, au existat mulţi concetăţeni de-ai mei
care şi-au păstrat luciditatea şi solidaritatea cu toţi cei persecutaţi.
Le-au salvat viaţa şi i-au ajutat, răscumpărând, prin faptele lor, măcar o parte
din oroarea represiunii. Nu putem uita faptul că, a doua zi după ce România a
reintrat în matcă alături de marea Coaliţie antifascistă, nu mai puţin de şapte acte
normative reparatorii au impus, cu autoritatea cea mai înaltă a legii, îndreptarea
unor grave injustiţii din anii anteriori de dictatură.
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Moştenirea culturală iudaică
Astăzi, când democraţia, instituţiile şi mentalităţile democratice devin tot mai
puternice şi mai stabile în România, autorităţile statului român fac tot ce le stă în
putinţă pentru a da minorităţilor drepturile ce li se cuvin.
Deşi minoritatea evreiască din România este acum, spre regretul nostru, şi
foarte redusă numeric şi vârstnică, ea reprezintă, prin valoarea multora dintre
reprezentanţii săi – savanţi, scriitori sau artişti celebri –, ca şi prin tezaurul de
tradiţii pe care le păstrează şi le transmite, o componentă respectată a vieţii
noastre politice, civice şi culturale.
La începutul lunii septembrie a acestui an se vor organiza, pentru prima dată
în România, Zilele europene ale moştenirii culturale iudaice. Am fost onorat să
primesc înaltul patronaj al acestei nobile acţiuni, pentru a arăta tuturor, în Europa şi
în lume, dar şi în România, că, împreună, români şi minoritari de origine evreiască,
avem misiunea de a conserva şi de a dezvolta comoara unei tradiţii multiseculare,
care leagă într-un dialog fertil culturile noastre.
Un monument unic în Europa Centrală, Sinagoga de lemn de la Neamţ, din
Moldova, datând din secolul al XV-lea; cel mai vechi cimitir iudaic, din secolul al
XVI-lea, păstrat în această regiune, la Siret; marile monumente din secolul al XIXlea, sinagogile din Bucureşti, Sighetul Marmaţiei, Braşov, Constanţa, Satu Mare,
dar şi unul dintre cele mai reputate teatre idiş din Europa, precum şi publicaţiile
evreieşti care continuă să apară, de aproape o sută de ani, sunt comori de cultură
ce ne-au fost lăsate în grijă de generaţiile trecute şi merită cu prisosinţă să fie
cunoscute, apreciate şi susţinute.
Peste câteva săptămâni, la 4 septembrie, la Muzeul Cotroceni din incinta
Palatului prezidenţial din Bucureşti, se va deschide o importantă expoziţie de
pictură, cuprinzând opere ale artiştilor evrei de origine română, mulţi dintre ei
binecunoscuţi în Brazilia şi consideraţi participanţi la curentul de modernizare a
culturii braziliene, cum au fost Marcel Iancu, Victor Brauner sau Margareta Sterian.
Rolul întemeietorilor avangardei literare europene, în vârf cu Tristan Tzara, va fi
şi el evocat în România, aşa cum este evocat şi aici, în Brazilia, cu prilejul vizitei
noastre. Este o excelentă oportunitate pentru a rememora tot ce ne apropie din
punct de vedere cultural, chiar dacă distanţa fizică dintre România şi Brazilia ar
părea un impediment.
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Într-o lume globalizată, conlucrarea ignoră distanţele
În lumea de astăzi, distanţele sunt tot mai puţin importante. Tendinţa generală
de globalizare nu este doar o temă de reflecţie academică, ci reprezintă în viaţa
noastră de fiecare zi o şansă enormă de comunicare şi de conlucrare.
Am spus interlocutorilor mei din ultimele zile că România poate fi o poartă a Braziliei
şi spre Europa Centrală, şi spre Asia Centrală. Cu atât mai mult dumneavoastră,
care aveţi legături aparte de suflet cu spaţiul cultural românesc, puteţi găsi uşor
drumul spre România tradiţiei, dar şi spre România modernităţii. Puteţi veni într-o
ţară în care vă veţi regăsi ca acasă şi puteţi participa la noua expansiune economică
a secolului al XXI-lea, regăsindu-vă trecutul şi inventând un viitor comun pentru
societăţile şi culturile noastre.
Brazilia a luat deja startul în marea competiţie a societăţilor post-industriale.
România este asemeni unui alergător încordat, care se pregăteşte pentru cursă.
Fiţi alături de noi când România va ţâşni, cu toată viteza, înainte.
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Mesaj la ceremonia de comemorare
a evreilor martiri, ucişi în 21-23 ianuarie 1941
(Bucureşti, 20 ianuarie 2005)
Astăzi, 20 ianuarie 2005, aducem un pios omagiu celor care, începând cu anul
1941, au pierit în acţiunile de exterminare, pentru singura vină de a fi fost evrei.
Pogromul declanşat de legionari în 1941, la Bucureşti, în care au pierit 120 de
conaţionali evrei, reprezintă doar o etapă din şirul de evenimente ale căror victime
au fost oameni obişnuiţi, cu vieţi obişnuite, aruncaţi în vârtejul istoriei şi ucişi în
urma unor acţiuni cărora nimeni nu le va putea găsi vreodată vreo justificare.
Etnocentrismul, care în epoca modernă a reprezentat una dintre modalităţile prin
care ţările din sud-estul Europei şi-au construit identităţile naţionale, este şi astăzi
o tentaţie pentru orice societate aflată la răscruce. Şi nu este întâmplător că
lipsa unui spirit civic dezvoltat este concomitentă, uneori, cu dezvoltarea unui
sentiment xenofob din ce în ce mai accentuat.
România nu mai este o societate aflată la răscruce. Alegerea ei pentru valorile
democratice este evidentă şi nu mai există cale de întoarcere. Nu putem decât să
susţinem acele voci, atitudini, acţiuni care vor conduce la cristalizarea unui spirit
civic care să manifeste intoleranţă faţă de intoleranţă, care să promoveze ideea
conform căreia oamenii pot fi judecaţi în funcţie de ceea ce fac şi nu în funcţie de
moştenirea lor genetică şi culturală.
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Consider că este cu atât mai necesar, în aceste circumstanţe, exerciţiul dialogului,
din care toată lumea are de câştigat şi care poate contribui la evitarea oricăror
limitări şi închistări.
Un fenomen de dimensiunile şi tragismul Holocaustului nu poate şi nu trebuie
uitat.
Unul dintre obiectivele mandatului meu va fi acela de a combate orice manifestări
xenofobe şi antisemite, de a reaminti că au fost momente când respectul pentru
celălalt a rămas o lozincă lipsită de orice conţinut concret.
Consider că a spune ce s-a întâmplat, în trecut, semenilor noştri evrei, este o
datorie pe care o avem faţă de cei care au trăit acele vremuri, faţă de tinerii acestei
ţări, care trebuie să poarte un mesaj comun al coexistenţei şi al interferenţelor
culturale.
Din acest motiv, consider că rolul procesului educaţional este covârşitor. Cred că
este nevoie ca în şcolile şi universităţile româneşti subiectul Holocaust să fie din
ce în ce mai prezent, pentru ca greşelile trecutului să nu se mai repete. Amintirea
Holocaustului nu trebuie să fie un demers pentru o singură zi.
S-a vorbit de multe ori de pericolul alienării, de cel al rupturii de rădăcini,
considerate ca fiind un preţ mult prea mare pe care omul contemporan trebuie să
îl plătească. Dintr-o perspectivă a discursurilor despre alteritate, oricare dintre noi
avem nevoie nu numai de sentimentul că venim de undeva, că avem un trecut,
dar şi de un „celălalt” care ne este egal, pentru a ne descoperi pe noi înşine ca
subiecţi autonomi, independenţi.
Tinerii care astăzi se formează ca personalităţi distincte, trebuie să ştie care le
este trecutul, de unde vin, pentru a şti încotro să se îndrepte.
Contez pe sprijinul unor instituţii ca Memorialul Yad Vashem de la Ierusalim şi
Muzeul Holocaustului de la Washington, pentru a consolida, împreună, acest
proces de formare a tinerilor, în lumina respectului pentru adevăr şi valorile
morale.
Folosesc acest context pentru a saluta orice colaborare cu instituţii, centre de
cercetare, organizaţii evreieşti sau fundaţii care ne pot ajuta să demarăm, pe mai
departe, astfel de activităţi.
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Ne putem lăuda cu o moştenire evreiască originală, care şi-a pus amprenta în
mod semnificativ asupra culturii şi civilizaţiei româneşti. Aş putea spune că, şi din
datorie pentru marile nume, nu numai ale comunităţii evreieşti, ci ale întregului
popor român, trebuie să restabilim adevărul şi să-l facem, prin toate mijloacele
care ne sunt la îndemână, cunoscut semenilor noştri. Din acest motiv, cred că
aplicarea recomandărilor Comisiei Internaţionale pentru Studierea Holocaustului
reprezintă un pas esenţial în această direcţie.
Am convingerea că progresele extraordinare pe care România le-a făcut până
acum, în domeniul cercetării, educaţiei şi comemorării Holocaustului, vor continua
şi în viitor.
Închei folosind frumoasele cuvinte ale rugăciunii tradiţionale NIZKORI (SĂ NE
AMINTIM).
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Discurs la ceremonia de comemorare
a Zilei Holocaustului
(Bucureşti, 10 octombrie 2005)

Bună seara!
Comemorăm Holocaustul într-un moment în care România democratică nu numai
că nu-şi mai permite, dar nu mai vrea să-şi ascundă realităţile propriei istorii. Dacă
perioada anilor ’33-’45 a fost perioada în care s-a dezlănţuit prigoana împotriva
evreilor, începând cu 9 octombrie 1941, România a fost parte a acestei orori.
Pe 9 octombrie 1941, în România au început deportările evreilor în Transnistria.
Este un lucru despre care niciun elev din generaţia mea şi niciun elev, până în
1990, nu a învăţat la şcoală. Este un lucru despre care românilor nu li s-a spus
niciodată nimic; nu li s-a arătat că această realitate face parte din realitatea istoriei
noastre.
Orice naţiune puternică îşi asumă integral istoria, cu bunele şi relele ei; iar astăzi
nu condamnăm poporul român, ci statul român care a decis aşezarea României
în rândul ţărilor care i-au prigonit pe evrei. Sute de mii de evrei români, cetăţeni
ai acestui stat, au început, odată cu 9 octombrie ’41, să fie lipsiţi de drepturile lor
elementare: dreptul la existenţă, dreptul la a-şi exercita munca şi la a trăi civilizat
într-o ţară. Şi-au pierdut dreptul la existenţa umană, într-o ţară care şi atunci se
pretindea a fi o ţară democratică.
Avem obligaţia să ne recuperăm propria istorie. Iar eu, ca preşedinte, îmi asum
responsabilitatea recuperării integrale a istoriei românilor, pentru că a ne prezenta
ciuntit propria istorie înseamnă a da dovadă de lipsă de curaj în a ne asuma
propria istorie. Vor fi şi alte capitole care vor trebui asumate, dar astăzi discutăm
despre cea mai abominabilă acţiune îndreptată împotriva omului: Holocaustul. A
avut loc pe teritoriul României şi soluţia lui nu este să-l ascundem.
Soluţia pentru a ne simţi istoria curăţată de noi înşine este să recunoaştem
realitatea Holocaustului din România şi mai ales să învăţăm noile generaţii despre
această realitate.
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Am fost anul acesta la Auschwitz, la sărbătorirea a 60 de ani de la eliberarea
Auschwitz-ului. Am fost la Washington, la Muzeul Holocaustului. Realitatea
Holocaustului în România nu poate fi tăgăduită.
Am văzut acolo probele, le avem şi în documentele noastre; şi am convingerea că
forţa noastră astăzi, ca stat democratic, este să ne asumăm propria istorie. Să ne
asumăm nu numai lucrurile care ne plac din istoria noastră, dar să ne asumăm şi
erorile noastre, pentru a nu le mai face în viitor.
Nu putem spune că românul de rând, cel obişnuit, a fost parte a acestui act
îndreptat împotriva evreilor. Sunt multe exemple de români care şi-au riscat viaţa
pentru a-şi apăra colegul sau colega de liceu, colegul sau colega de facultate.
Sunt chiar şefi de instituţii care au avut foarte puţin zel în executarea ordinelor
şi au încercat să-i protejeze pe evreii hăituiţi la acea vreme. Dar despre aceste
lucruri vom afla mai multe pe măsură ce se vor deschide arhivele.
Nu există însă niciun act al vreunui român care a protejat, a salvat evrei, care
să justifice actul statului român ca, începând cu 9 octombrie 1941, să deporteze
evrei în Transnistria. Acesta este momentul începerii Holocaustului în România.
Suntem parte a acestui fenomen îndreptat împotriva evreilor şi avem obligaţia să
ni-l asumăm.
Mă bucură faptul că astăzi va vedea lumina zilei un manual destinat elevilor
de liceu, care vor învăţa despre Holocaust. Apariţia primului manual destinat
elevilor de liceu este, consider eu, după recunoaşterea, anul trecut, a existenţei
Holocaustului în România, cel mai important pas. Nu este foarte mult, dar este un
început care arată voinţa noastră de a ne recupera istoria.
Este, probabil, momentul în care declaraţiile încep să se materializeze.
De la a declara că recunoşti Holocaustul şi până la a face ca el să devină o realitate
cunoscută şi pentru alţii, nu numai pentru un grup de iniţiaţi, fie ei oameni politici,
cercetători sau oameni care au fost direct afectaţi, respectiv familiile lor, avem
responsabilitatea răspândirii informaţiei. Va trebui să considerăm că acest prim
pas este doar un început.
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Istoria nu poate fi recuperată doar cu o singură carte, ea poate fi recuperată
atunci când în interiorul nostru, când naţiunea toată este conştientă de eroarea
Holocaustului, atunci când recunoaşte existenţa acestui act îndreptat împotriva
evreilor, iar, odată recunoscut, avem certitudinea că el nu mai poate fi repetat.
Vă asigur că, în mandatul meu, voi avea grijă să se facă tot mai mulţi paşi în
direcţia recunoaşterii acestei realităţi a istoriei noastre, şi nu numai paşi care să
rămână în interiorul unei discuţii cu un număr limitat de oameni, ci acei paşi
decisivi care fac ca o întreagă naţiune să afle despre realităţile istorice.
Astăzi, când problema restituirii proprietăţii este una fundamentală în evoluţia
noastră către societatea în care ne-am propus să trăim, este extrem de dificil de
acceptat că, în 1941, când încă nu venise comunismul care să facă naţionalizări în
România, evreilor li se confiscau proprietăţile. Dreptul evreilor la viaţă liberă, la
viaţă socială era nu numai pus sub semnul întrebării, dar a le lua aceste drepturi
devenise politică de stat.
Personal vă mărturisesc că îmi este extrem de greu să-mi imaginez cum arată
un astfel de stat, îmi este extrem de greu să accept ideea că, în perioada în care
România era considerată o ţară care este parte a Europei civilizate, la noi se
întâmplau aceste lucruri, în condiţiile în care n-am putea spune despre România
că a fost o ţară în care nazismul a prins la populaţie. Este acţiunea unui stat care a
arătat lipsă de respect pentru om, şi dacă, printr-o eroare a istoriei, statul fascist,
statul nazist, ar fi câştigat războiul, probabil după evrei urmau şi alte categorii.
Nu vreau să fac vreo speculaţie, dar încerc să judec ce finalitate ar fi avut o astfel
de reuşită – care este, până la urmă, împotriva firii omului. Este greu de imaginat
şi, de aceea, cred că cel mai important lucru pe care-l avem de făcut este să facem
cunoscut tuturor românilor ce s-a întâmplat în mod real în România, începând cu
9 octombrie 1941 şi până în 1945; şi doar atunci vom putea fi liniştiţi.
Eu vă mulţumesc mult. Permiteţi-mi să mă înclin în faţa supravieţuitorilor
Holocaustului, permiteţi-mi să aduc un omagiu tuturor celor 6 milioane de evrei
exterminaţi în Holocaust şi în mod deosebit acelora şi familiilor acelora care au
suferit din cauza statului român.
Vă mulţumesc mult!

54

Administr aţia Prezidenţială

dl . Traian Băsescu

Mesaj cu prilejul Conferinţei internaţionale
„Pogromul de la Iaşi (28-30 iunie 1941):
prologul Holocaustului în România”
(Iaşi, 28 iunie 2006)
Excelenţa voastră, Mare Rabin,
Domnule ministru,
Excelenţa voastră, doamnă ambasador al Statului Israel,
Excelenţele voastre, domnilor ambasadori,
Domnule rector,
Doamnelor şi domnilor,
În urmă cu 65 de ani, oraşul Iaşi a fost scena ororilor şi crimelor care au constituit
începutul acţiunii sistematice de eliminare fizică a populaţiei evreieşti din România,
la ordinul expres al autorităţilor politice din acea vreme. Ideologia urii rasiale a
inventat chiar pretexte pentru a adopta arestările şi execuţiile, jafurile şi tortura
ca pedepse pentru uneltire şi trădare. Întreţinerea unei atmosfere antisemite
şi provocarea unei psihoze în masă au fost măsuri diabolice de pregătire a
pogromului din 28-30 iunie. Evacuaţi noaptea din propriile case, terorizaţi, umiliţi,
învinuiţi pe nedrept, evreii din Iaşi au fost adunaţi la Chestură, unii dintre ei fiind
executaţi pe loc, alţii având parte de o agonie terifiantă, fiind obligaţi să treacă
peste cadavre, închişi până la asfixie în vagoane de marfă din care au coborât, la
capătul călătoriei morţii, doar foarte puţini.
Desigur, istoricii cunosc bine aceste fapte. Raportul final al Comisiei Wiesel le
înregistrează şi le propune memoriei noastre cu o urgenţă care nu se diminuează
în timp!
Este vorba de urgenţa privirii critice asupra trecutului şi a conştiinţei propriei
noastre responsabilităţi. Este vorba, de asemenea, de urgenţa asumării memoriei
şi a lecţiei acestei istorii cutremurătoare.
România a făcut paşi importanţi pe calea recuperării istoriei şi a asumării memoriei.
În 2005 a fost inaugurat Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din
România „Elie Wiesel” şi tot anul trecut, cu prilejul Zilei Holocaustului, am lansat
un manual de liceu despre istoria evreilor.
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Am considerat întotdeauna că eforturile noastre trebuie să se îndrepte spre
prezentarea şi răspândirea, prin programe educaţionale, a adevărului despre
suferinţa comunităţii evreieşti din România, precum şi spre aprofundarea
cercetărilor privitoare la Holocaustul care a avut loc în ţara noastră.
Ştim că una dintre cauzele favorizante ale ororilor din iunie 1941, de la Iaşi, a fost
disponibilitatea populaţiei civile de a participa la o astfel de „vânătoare de oameni”.
Oricât de multe detalii despre spiritul epocii am avea, rămâne cu neputinţă de
înţeles cum oamenii pot face atât de uşor dovada inumanităţii faţă de semenii
lor, cum cei care locuiesc împreună de secole cad pradă provocărilor la violenţă
faţă de cei rămaşi fără apărare, cum prejudecăţile se pot transforma în ură şi ura
în crimă.
Or, spiritul civic care lipsea atunci, sentimentul solidarităţii umane care, cu rare
excepţii, a cedat în epocă, trebuie să se constituie în datoria noastră, a celor de
astăzi, faţă de suferinţa şi moartea celor de acum 65 de ani.
Pentru ca astfel de fapte să nu mai aibă loc niciodată, cunoaşterea lor obiectivă,
cercetarea documentelor sau cuantificarea lor statistică au nevoie de opţiunea
noastră riguroasă şi ireversibilă pentru democraţie, precum şi de reacţia profundă
a fiecăruia dintre noi în faţa încălcării demnităţii persoanei.
Sunt convins că fiecare dintre dumneavoastră, care participaţi la această Conferinţă
internaţională despre pogromul de la Iaşi, însoţiţi efortul de căutare a adevărului
şi de înţelegere a istoriei cu reflecţia morală asupra tragicelor evenimente pe care
le comemorăm.
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Discurs la ceremonia punerii pietrei de
temelie la Memorialul Holocaustului
(Bucureşti, 9 octombrie 2006)
Monumentul pe care îl inaugurăm astăzi, Monumentul Holocaustului, este un
monument care vrea să atenţioneze public că erori ca acelea săvârşite în perioada
în care puterea de stat din România şi-a asumat discriminarea evreilor nu trebuie
să se mai repete.
România a încercat un efort de recuperare a propriei sale istorii prin asumarea
concluziilor Comisiei Internaţionale cu privire la Holocaust pe teritoriul României,
lucru pe care preşedintele Iliescu l-a recunoscut, iar eu mi l-am asumat imediat
după preluarea mandatului. S-a înfiinţat în 2005 Institutul „Ellie Wiesel” pentru
continuarea cercetării ororilor Holocaustului pe teritoriul României. Anul trecut
s-a editat primul manual pentru liceu, care tratează şi îi învaţă pe copii despre
monstruozităţile perioadei în care evreii erau deportaţi, ucişi, trataţi ca persoane
de categoria a doua, de puterea de stat din România.
Încă avem un drum lung de parcurs; pentru că simpla constatare a acestor realităţi
nu rezolvă problema de fond: aceea a conştiinţei naţionale asupra crimelor
săvârşite, într-un moment sau altul al istoriei, de autorităţile de stat. Este un
proces dificil, care înseamnă schimbare de mentalităţi, capacitatea de a accepta
realitatea după 50-60 de ani în care istoria a fost transformată într-o minciună, dar
este un proces pe care ni-l asumăm şi, cu plecăciune, cerem memoriei victimelor
Holocaustului să ne dea timp să ne recuperăm realităţile în conştiinţa naţională.
Aş spune că nu am făcut mare lucru constatând doar în lucrări ştiinţifice aceste
realităţi. Nu vom face mare lucru nici ridicând Memorialul Holocaustului. Foarte
important va fi ca noi toţi, 22 de milioane, să fim conştienţi de realităţile istoriei şi
toţi, 22 de milioane, să ni le asumăm.
Permiteţi-mi să închei spunând: să ne amintim!
Vă mulţumesc!
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Mesaj cu prilejul Zilei internaţionale de
comemorare a victimelor Holocaustului
(Bucureşti, 27 ianuarie 2008)
Cu prilejul Zilei Internaţionale a Holocaustului, comemorăm suferinţa milioanelor
de evrei, victime ale persecuţiilor sistematice şi ale ideologiei urii rasiale, cât şi a
membrilor comunităţii rrome şi ai altor comunităţi, în perioada anilor 1933-1945.
La 27 ianuarie ne amintim de cei care au fost închişi în lagărul de la AuschwitzBirkenau, între care se aflau şi evrei din România, de toţi cei care au murit în
lagăre şi deportări.
Comemorarea victimelor Holocaustului înseamnă totodată evaluarea critică a
trecutului, contribuind la formarea, în spiritul adevărului, a tinerei generaţii.
În numele valorilor fundamentale ale statului de drept, România democratică
îşi reafirmă, cu acest prilej, respectul faţă de memoria celor care au suferit şi
angajamentul de a combate riguros, prin aplicarea legilor adoptate, discriminarea
rasială, xenofobia şi antisemitismul.
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Alocuţiune la ceremonia solemnă de
inaugurare a Memorialului Victimelor
Holocaustului din România
(Bucureşti, 8 octombrie 2009)

Doamnelor şi domnilor,
În acest an, cu prilejul comemorării Zilei Holocaustului 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 cutremurător! Nimic nu poate
fi mai absurd, mai inuman, mai iraţional decât suferinţa şi moartea celor care au
fost prigoniţi, deportaţi şi ucişi pentru că erau evrei sau rromi. 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 conştiinţei
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 examen de
conştiinţă. Astăzi, cu prilejul inaugurării Memorialului Victimelor Holocaustului
din România, statul român şi societatea românească îşi reafirmă 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 Iacobi,
este răspunsul matur al societăţii româneşti la urgenţa recuperării memoriei şi a
privirii critice, lucide, asupra trecutului.
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Avem datoria de a cinsti memoria celor care au murit, în număr cutremurător,
în pogromurile de la Dorohoi şi Galaţi din iunie 1940, Bucureşti ianuarie 1941 şi
Iaşi 1941, a evreilor din Basarabia şi Bucovina, precum şi a rromilor deportaţi în
Transnistria, a evreilor din nord-vestul României, deportaţi la Auschwitz, în 1944,
de către autorităţile maghiare de ocupaţie.
Avem datoria de a le păstra vie memoria şi avem 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 tragedia 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 rromi, şi supravieţuitorilor Holocaustului. Mulţumesc tuturor celor care
au făcut posibilă realizarea Memorialului, una dintre recomandările Comisiei
Internaţionale pentru 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 inaugurat Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie
Wiesel” 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!
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Alocuţiune la recepţia oferită cu prilejul
comemorării Zilei Holocaustului în România
(Bucureşti, 8 octombrie 2009)

Distinşi invitaţi,
Doamnelor şi domnilor,
După 50 de ani de dictaturi succesive, România a început, odată cu redobândirea
libertăţii, în decembrie 1989, un lung proces de recuperare a memoriei istorice, în
respectul valorilor morale şi politice definitorii pentru 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
trecutului. Membrii comunităţii evreieşti şi ai comunităţii roma au fost victimele
persecuţiilor sistematice, ale deportărilor, ale urii ca politică de stat, între anii 1940
şi 1944, în timpul regimului Ion Antonescu. Avem datoria de a ne aduce mereu
aminte de suferinţele lor şi de a le cinsti memoria.
Comemorarea Zilei Holocaustului în România reprezintă dovada clară a asumării
acestei datorii şi a respectului 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 pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”,
manualul de liceu despre istoria evreilor, programele de cercetare şi formare în
domeniul istoriei Holocaustului şi inaugurarea, astăzi, a Memorialului Victimelor
Holocaustului din România sunt paşii importanţi parcurşi în spiritul adevărului
istoric.
Sunt convins că ceremonia de inaugurare a Memorialului 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 Holocaustului, un moment al conştiinţei responsabilităţii.
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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 curajul lor, să
ne transmită valoarea demnităţii umane.
Doresc să îmi exprim şi cu acest prilej respectul faţă de membrii comunităţii
evreieşti din România şi ai comunităţii roma, împreună cu întreaga apreciere faţă
de activitatea de cercetare desfăşurată de Comisia Internaţională pentru Studierea
Holocaustului din România.
Vă mulţumesc.
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Mesaj cu prilejul Zilei internaţionale de
comemorare a victimelor Holocaustului
(Bucureşti, 27 ianuarie 2010)

Cu prilejul zilei de 27 ianuarie, cinstim împreună cu întrega comunitate internaţională
memoria milioanelor de victime ale Holocaustului, membri ai comunităţii evreieşti
şi ai comunităţii roma, închişi în lagărul de la Auschwitz-Birkenau şi în celelalte
lagăre, deportaţi şi ucişi în numele urii rasiale şi al unei ideologii totalitare.
Comemorarea tragediei Holocaustului înseamnă deopotrivă evocarea suferinţei
milioanelor de victime şi a mărturiei supravieţuitorilor, cutremurătoare pentru
întreaga umanitate.
Persecuţiile cărora le-au căzut victime membrii comunităţii evreieşti şi ai comunităţii
roma din România sunt o parte dureroasă a istoriei noastre, pe care România de
astăzi o asumă lucid şi responsabil.
În acest sens, Memorialul Victimelor Holocaustului, inaugurat la Bucureşti în
octombrie 2009, reprezintă, alături de programele educaţionale desfăşurate în
parteneriat cu instituţiile dedicate studierii istoriei Holocaustului, participarea
României, ca stat democratic, la acţiunea comună de combatere a antisemitismului
şi a xenofobiei, precum şi hotărârea sa fermă de a-şi asuma trecutul în spiritul
adevărului şi al respectului faţă de memoria victimelor.
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Alocuţiune la ceremonia prilejuită de Ziua
internaţională a comemorării memoriei
victimelor Holocaustului
(Strasbourg, Adunarea Parlamentară a Consiliului
Europei, 27 ianuarie 2011)
Este pentru mine o întâmplare şi o ocazie extraordinară să particip la comemorarea
Holocaustului în faţa clădirii care simbolizează în Europa lupta pentru drepturile
omului. România este una dintre ţările care şi-a asumat Holocaustul împotriva
evreilor şi împotriva populaţiei rome.
În momentul de faţă, despre Holocaust se învaţă în şcoli, se învaţă în universităţi,
în România. Am avut tăria şi forţa să ne asumăm propria istorie.
Permiteţi-mi ca, în numele poporului român, să adresez celor care au scăpat din
teroarea împotriva evreilor şi a rromilor, cele mai adânci sentimente de respect şi
recunoştinţă pentru generozitatea lor. De ce vorbesc despre generozitate? Aceşti
oameni trăiesc printre noi fără să ne urască.
Permiteţi-mi să mă gândesc cu adânc regret că aşa ceva a fost posibil în Europa.
Acum, în perioadă de criză, sunt locuri în Europa în care se manifestă din nou
rasismul. Ca oameni responsabili, ca politicieni responsabili, avem obligaţia să
nu tolerăm astfel de întâmplări, fie că ele sunt promovate chiar de unele partide
parlamentare europene.
A tolera asemenea atitudini înseamnă că ne-am uitat istoria recentă. Vă asigur că
în România acest lucru nu mai este posibil.
Vă mulţumesc.
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Mesaj cu prilejul comemorării
a 70 de ani de la Pogromul de la Iaşi
(Iaşi, 28 iunie 2011)

Pogromul de la Iaşi, din 27-29 iunie 1941, reprezintă una dintre cele mai tragice
pagini din istoria evreilor din România.
Acţiunile de distrugere fizică a evreilor din Iaşi s-au desfăşurat la ordinul expres al
lui Ion Antonescu, secondat de autorităţile publice locale. La 29 iunie 1941, Mihai
Antonescu a ordonat deportarea tuturor evreilor din Iaşi, inclusiv a femeilor şi
copiilor, în drum spre gară evreii supravieţuitori fiind bătuţi şi umiliţi.
Astăzi, în acest frumos oraş european, Iaşi, aducem un pios omagiu celor care
au pierit atât de tragic în acele zile, celor care au fost aruncaţi în vâltoarea istoriei
doar pentru că erau diferiţi, doar pentru că erau evrei. Pentru faptele de la Iaşi,
din iunie 1941, ca şi pentru alte fapte similare, precum cele de la Bucureşti, din 2123 ianuarie 1941, nimeni, niciodată, individ sau autoritate, nu va putea găsi vreo
justificare sau vreo scuză.
Pogromul de la Iaşi, ca şi tragedia Holocaustului, în ansamblul său, reprezintă un
capitol cutremurător al istoriei României, punându-ne pe toţi în faţa nevoii de a
ne asuma responsabilitatea pentru gravele erori din trecut.
Avem datoria de a ne aduce aminte de suferinţa concetăţenilor noştri, evrei sau
rromi, de sacrificiul lor, cinstindu-le memoria. Comemorarea celor care au pierit
în condiţii atât de tragice este expresia responsabilităţii şi maturităţii noastre.
Societatea românească nu mai este una la răscruce. România este o ţară europeană
şi îşi asumă toate obligaţiile care derivă din acest statut.
Din anul 2005, unul dintre obiectivele mele majore a fost acela de a dezvolta
sentimentul responsabilităţii atât prin acceptarea vinii pentru greşelile din trecut,
cât şi prin garantarea faptului că, în România, niciodată ura nu va mai fi o politica
de stat.
Sub conducerea mea, statul a combătut în mod constant manifestările antisemite
şi xenofobe.
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În ultimii ani ne-am străduit ca, în şcolile şi universităţile din România, subiectul
Holocaustului să fie predat, să fie discutat şi înţeles, să fie prezent. Tânăra
generaţie reprezintă viitorul acestei ţări. Am reuşit acest lucru cu sprijinul unor
instituţii ca Memorialul Yad Vashem de la Ierusalim sau Muzeul Holocaustului de
la Washington, lucru pentru care le mulţumesc încă o data.
Avem în România o zi de comemorare a Holocaustului, 9 octombrie, avem
Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, avem
manuale despre istoria evreilor sau programe de cercetare ştiinţifică.
În data de 8 octombrie 2009, ca urmare a recomandărilor Comisiei Internaţionale
pentru Studierea Holocaustului din România şi a sprijinului dat de către Guvernul
României, am inaugurat, la Bucureşti, Memorialul Holocaustului.
Ne-am asumat astfel datoria de a transmite generaţiilor viitoare atât adevărul
despre trecut, cât şi responsabilităţile pentru viitor. Împreună trebuie să garantăm
că astfel de atrocităţi nu se vor mai petrece niciodată pe teritoriul ţării noastre.
Ca oameni politici responsabili şi ca cetăţeni ai României şi ai Europei avem
datoria de a nu mai lăsa niciodată antisemitismul şi xenofobia să distrugă vieţi, să
distrugă destine şi chiar ţări.
Împreună putem garanta că, în România, o astfel de evoluţie nu mai este posibilă.
Mă închin încă o dată în faţa memoriei celor care au pierit în tragicele zile ale
Pogromului de la Iaşi.
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Mesaj cu prilejul Zilei internaţionale de
comemorare a victimelor Holocaustului
(27 ianuarie 2012)
Evocarea suferinţei umane reprezintă pentru conştiinţa fiecăruia un fapt
cutremurător, mai ales când aceasta este rodul unei politici a xenofobiei şi a urii
rasiale.
Cu prilejul Zilei internaţionale de comemorare a victimelor Holocaustului doresc
să îmi exprim solidaritatea faţă de poporul evreu, compasiunea sinceră faţă de cei
care au fost sacrificaţi de un regim care a legitimat, şi în România, excluziunea şi
persecuţia comunităţilor de evrei şi rromi.
Astăzi, România este o societate liberă, care şi-a exprimat în mod clar şi irevocabil
adeziunea la valorile statului de drept. Avem nevoie de o societate civilă puternică,
conştientă de drepturile şi de obligaţiile care îi revin în spaţiul public, în vederea
cultivării dialogului, a cunoaşterii şi a toleranţei, ca artă a convieţuirii.
Este datoria noii generaţii să se implice în proiectele educaţionale şi legislative
iniţiate de statul român, pentru a face cunoscut adevărul istoric. Asumarea tragediei
Holocaustului, căruia i-au căzut victime milioane de evrei din întreaga lume, precum
şi a evenimentelor tragice pentru comunitatea evreilor din România, reprezintă
un element esenţial pentru evoluţia şi maturizarea unei naţiuni democratice.
Lucrurile importante pe care românii au reuşit să le realizeze, de-a lungul istoriei,
au fost cele împlinite pe calea solidarităţii şi a respectului pentru alteritate.
Comunitatea evreiască aduce o contribuţie valoroasă la binele comun, la
patrimoniul nostru de cultură şi civilizaţie.
Consider că este firesc să răspundem acestei fidelităţi printr-un gest de reverenţă
faţă de amintirea celor care au suferit şi prin asumarea responsabilă a propriei
istorii.
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Şedinţa Camerei Deputaţilor
din 12 octombrie 2011.
Alocuţiuni consacr ate marcării Zilei
comemor ative a victimelor
Holocaustului din România
Şedinţa a început la ora 11,40.
Lucrările au fost conduse de doamna deputat Roberta Alma Anastase, preşedintele
Camerei Deputaţilor, asistată de domnii deputaţi Niculae Mircovici şi Mihai
Alexandru Voicu, secretari ai Camerei Deputaţilor.
Doamna Roberta Alma Anastase
Vă rog să luaţi loc pentru a începe Sesiunea parlamentară dedicată Zilei
comemorative a victimelor Holocaustului din România.
Doamnelor şi domnilor invitaţi,
Dragi parlamentari,
Ne întâlnim astăzi în şedinţa solemnă a Camerei Deputaţilor pentru a ne aminti
un episod tragic din istoria ţării noastre şi a continentului european. Pe durata
celui de-al doilea război mondial, autorităţile mai multor state europene s-au
făcut responsabile de una dintre cele mai grave crime împotriva umanităţii.
Milioane de oameni au pierit din simpla vină de a se fi născut evrei şi de a avea o
identitate; şi comunităţi întregi au fost eliminate fizic, într-un proces sistematic şi
voit. În România, conform Comisiei Internaţionale pentru Studierea Holocaustului,
autorităţile din perioada celui de-al doilea război mondial sunt responsabile de
moartea a peste 300.000 de cetăţeni români şi ucraineni, marea majoritate etnici
evrei şi rromi.
De asemenea, alţi 135.000 de etnici evrei au fost ucişi în teritoriile româneşte
anexate temporar de autorităţile ungare din acea perioadă. Nu în ultimul rând,
dintre cei 25.000 de rromi, jumătate dintre ei copii, deportaţi în Transnistria,
aproximativ 11.000 au murit.
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Aşadar, istoria nu a fost blândă în perioada celui de-al doilea război mondial,
nu a fost blândă nici după acea perioadă. Abia în ultimii ani am avut ocazia de
a începe un proces naţional de rememorare şi asumare a acestei perioade, iar
comisia condusă de Elie Wiesel a fost primul pas necesar în această direcţie.
Au urmat alţi paşi, precum şedinţele anuale ale Parlamentului, dedicate acestui
moment, inaugurarea, acum doi ani, a Memorialului Victimelor Holocaustului din
România, iniţiativele muzeale şi proiectele educaţionale dedicate acestei perioade.
Toate acestea, împreună cu sesiunea de astăzi, au un dublu rol. Pe de o parte, ele
ne ajută să nu uităm niciodată victimele. Pe de altă parte, ele sunt o contribuţie la
viitorul nostru comun, la o Românie şi o Europă aşa cum ni le dorim. Altfel spus,
ne amintim Holocaustul şi pentru a ne asigura că aşa ceva nu se va mai întâmpla
niciodată, că ideile care l-au făcut posibil sunt proscrise, iar discursul discriminării
şi al urii nu va mai fi unul posibil, niciodată şi nicăieri.
Ca şi în alţi ani, mă bucur să văd că procesul naţional de asumare prinde putere,
în ciuda faptului că există încă discriminare şi atitudini rasiste şi aici şi în alte părţi
ale continentului şi ale lumii. Ca şi în alte contexte dificile, criza economică a
exagerat tensiunile şi a exacerbat naţionalismele. Avem obligaţia de a ne opune
oricăror asemenea acte viitoare.
Distinşi colegi,
Memoria este un exerciţiu permanent şi evenimente precum cel de astăzi au
rolul de a ne readuce aminte ceea ce nu trebuie uitat niciodată. La 7 decenii de
la Holocaust, ca depozitari şi continuatori ai acestei memorii, avem obligaţia de a
lupta împotriva cauzelor acestor tragedii în formele în care acestea continuă, din
păcate, să se manifeste.
Vreau să vă mulţumesc pentru prezenţa dumneavoastră aici, vreau să mulţumesc
invitaţilor care au răspuns prin prezenţa dumnealor astăzi aici şi aş vrea ca în
continuare să-i dau cuvântul domnul deputat Aurel Vainer, reprezentantul
Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România.
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Domnul dr. Aurel Vainer, deputat Minorităţi
Preşedinte al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România
Doamnă preşedinte,
Stimate colege deputate, Stimaţi colegi deputaţi,
Îmi revine onoarea, plăcerea n-aş putea să spun, dar onoarea şi misiunea de
răspundere de a continua spusele atât de simţite şi profunde ale preşedintei
Camerei Deputaţilor în a prezenta problema Holocaustului din România. De la
început vreau să vă mulţumesc tuturor, dar în primul rând Biroului permanent al
Camerei Deputaţilor, care a hotărât organizarea acestei şedinţe solemne.
Vă mulţumesc, aşadar, colegi din Biroul permanent, vă mulţumesc, colegi din
toate formaţiunile politice parlamentare, prezenţi în această zi în aula Camerei
Deputaţilor, mulţumesc Excelenţelor lor, reprezentanţi ai Corpului Diplomatic în
România, prezenţi aici, şi, desigur, mulţumesc acestei numeroase asistenţe din
balcoane.
De la început doresc să spun că vorbesc nu doar în numele meu şi al comunităţii
pe care o reprezint, al alegătorilor mei, dar, în acelaşi timp, vorbesc şi în numele
colegului meu, deputatul Nicolae Păun, care reprezintă Partida Naţională a
Romilor pentru Europa, care nu a putut fi prezent astăzi în sala noastră.
Aşadar, ce a fost Holocaustul din România? Multă lume spune nu, pentru că sunteţi
şi aţi rămas 400.000. Daţi-mi voie să recurg la câteva cifre pentru a demonstra
că nu este adevărat. Această teză negaţionistă, că Holocaustul în România n-a
existat, nu stă în picioare. Nu stă în picioare, datorită realităţilor evidente ale
acelor vremuri şi nu stă în picioare mai ales pe baza importantelor documente
care arată istoria acelui timp.
Şi aş vrea să încep prin a spune că, în timpul Holocaustului, chiar dacă repet nişte
cifre, în România, sau sub autoritatea Guvernului românesc de atunci, au pierit
aproape 500.000 de oameni: evrei, români şi de alte naţionalităţi.
În al doilea rând, aş dori să spun că un rol îngrozitor l-a avut statul maghiar în
ultima fază a existenţei sale alături de Alianţa nazistă, care, în decurs de două luni,
a luat 135.000 de evrei din Ardealul de Nord şi i-a dus pe un drum fără întoarcere,
în groaznicele lagăre de concentrare nazistă: Auschwitz, Buchenwald şi aşa mai
departe.
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Şi aş dori să rememorez că această soartă ne aştepta şi pe noi, cei 400.000 de
evrei rămaşi în viaţă, care, potrivit planului „soluţiei finale” în România, trebuia, în
1942 spre 1943, să fim duşi în lagărul de exterminare de la Belzec, din Polonia.
Dumnezeu a vrut, spun foarte clar că Dumnezeu a vrut să nu se întâmple acest
lucru. Este drept, a fost şi conjunctura specială din acel moment, începând cu
anul 1942 al războiului, când forţele naziste şi aliaţii lor au început să ia bătăi pe
cinste pe câmpiile şi teritoriile Uniunii Sovietice de atunci.
Din acel moment, însuşi Antonescu – am să revin la personajul Antonescu – a spus:
în aceste condiţii, când s-ar putea ca soarta războiului să ia o altă întorsătură,
să ne gândim că vom fi traşi la răspundere că am eliminat din viaţă populaţia
evreiască din România şi din teritoriile ocupate.
Din acel moment, în 1942, mareşalul Antonescu – atunci mareşal, fűhrerul
României, conducătorul statului, dar în traducere înseamnă fűhrer, deci a preluat
exact titulatura lui Hitler, numai că el n-a avut un Reich, ci a avut România, Regatul
României la vremea aceea – a dat ordin să înceteze deportările şi, implicit,
neaplicarea „soluţiei finale”.
De aici însă până la a spune că Antonescu a salvat evrei – i-a salvat pe aceşti
400.000 de evrei – este un neadevăr istoric. Factori politici interni şi externi au
condus la această decizie.
Doresc însă să mai lămuresc ceva. A fost Ion Antonescu un personaj care a decis
soarta evreilor atunci şi cum se explică acest rol al lui şi mai ales implicarea lui
atât de asiduă în lichidarea populaţiei evreieşti, a unei părţi mari din populaţia
evreiască?
Daţi-mi voie să citez din documente de arhivă, mie nu prea îmi place să citez, dar
citez, ca să nu fie interpretat greşit, din documentul privind şedinţa Consiliului de
Miniştri al României. din aprilie 1941.
Iată ce spune generalul Ion Antonescu: „Pe urmă va trebui să inspirăm românilor ura
împotriva duşmanilor naţiei. Aşa am crescut eu cu ură împotriva turcilor, jidanilor,
ungurilor şi altor naţionalităţi. Sentimentul acesta de ură împotriva duşmanilor
patriei trebuie împins până la ultima extremitate. Îmi iau eu această răspundere.”
Nu poate fi o declaraţie mai clară despre adevărata faţă a mareşalului Antonescu
şi despre ce l-a motivat şi ce a făcut.
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Mai departe, am să vă mai spun ceva. La şedinţa Consiliului de Miniştri din 5
septembrie 1941, citez: „Am să fac o operă de curăţire totală şi de evrei şi de
toţi acei care s-au strecurat la noi. Fac aluzie la ucraineni, greci, găgăuzi, evrei,
ţigani care, toţi, încetul cu încetul, rând pe rând, trebuie să fie evacuaţi.” Sigur,
evacuarea era o soluţie în aparenţă umanitară, dar ea a însemnat lichidarea,
pentru că evacuarea în Transnistria n-a fost decât acel loc, a fost un loc al morţii.
Nu vreau eu să insist asupra acestuia.
Şi iată ce mai spunea Antonescu la Conferinţa cu prefecţii din ţară, în octombrie 11,
1941. Spune el aşa, mareşalul, privind intenţia sa de a face din neamul românesc
un grup omogen. Citez: „Tot ce este străin, încet, încet trebuie să plece. Domnilor,
ştiţi că una din luptele pe care m-am angajat s-o duc este să prefac acest neam.
Voi face din neamul românesc un grup omogen, tot ce este străin, încet, încet
trebuie să plece.” Nu vreau să insist mai mult.
În plus, porneşte un atac masiv la adresa evreilor şi are o expresie într-o telegramă
de pe front în care spune clar: „Nu economicul primează, ci lupta împotriva
evreilor. Satana este evreul.” Deci nu mai putem spune, după opinia mea – şi iată
documente, declaraţii proprii – că Antonescu a fost salvatorul evreilor.
Daţi-mi voie să merg puţin mai departe. În realizarea acestor obiective ale politicii
sale, Holocaustul din România are o configuraţie specială de la început; şi aici vin
în contradicţie cu cei care susţin că n-a fost Holocaust în România. Păi, dacă nu
aţi murit toţi, ce Holocaust a fost? E drept, există o definiţie a Holocaustului că
înseamnă ardere totală.
Nu uitaţi că în Europa au murit, din motive rasiale, antisemite, antievreieşti, 6
milioane de oameni. Noi, de Ziua Holocaustului, îi comemorăm nu numai pe cei
din România sau sub regimul autorităţilor române, care au murit, ci şi pe fraţii
noştri din Europa, care fac acest număr impresionant de 6 milioane.
Deci, în mod cert a fost Holocaust; şi aşa cum este definit în Legea nr. 107 de
combatere a antisemitismului, negaţionismului, rasismului, xenofobiei, adoptată
de noi, de membrii Parlamentului României, se spune clar: Holocaustul a fost
un ansamblu de măsuri de eliminare treptată şi brutală a populaţiei evreieşti
din toate părţile. Antonescu spune: să-i scoatem din comerţ, să-i scoatem din
profesiuni liberale ş.a.m.d. Nu vreau să merg mai departe, vreau doar atât, să vă
fac o mărturisire aici şi acum.
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Eu sunt un om la aproape 80 de ani. Când a început Holocaustul în România,
aveam 6-7 ani. Am trăit, aşadar, aproape 7-8 ani în Holocaust. Sigur, mă vedeţi
acum, sunt trainic, dar şi... şi-mi daţi voie să-mi îndrept un gând pios şi de doliu faţă
de memoria fostului preşedinte al Camerei Deputaţilor, domnul Ion Diaconescu,
care, după 17 ani de detenţie, a trăit totuşi 93 de ani sau 94.
Deci nu faceţi o asociere între suferinţă şi puterea omului de a suferi şi a îndura şi
viaţa lui ulterioară. Dar, în mod cert, acest Holocaust ne-a marcat pe toţi, şi tineri
şi bătrâni, care, în subconştientul nostru, este prezent întotdeauna. Am suferit şi
am suferit.
Repet, gândiţi-vă! Un copil de 8-9 ani se duce să ia pâinea pentru familia lui de
la prăvălia unde am fost arondaţi pe tichet, pe cartelă; pentru un copil neevreu
se dădeau, să spunem, 700 de grame, iar pentru un evreu numai 200 de grame.
Gândiţi-vă ce discriminare! Cum să trăieşti cu 200 de grame, faţă de 700 de
grame de pâine. Mă opresc aici în această problemă.
Acum vreau să spun că, în România, antisemitismul – care, de fapt, a stat la
originea acestui Holocaust şi faţă de care nu avem voie să fim indiferenţi –
promovat cu o tentă naţionalistă, cu o motivaţie naţionalistă sau de alt gen,
acest antisemitism, legal, în România, nu mai există. Este prin lege interzisă orice
manifestare antisemită.
Din acest punct de vedere, trebuie să mulţumesc Parlamentului României,
autorităţilor române care, asumându-şi Holocaustul începând cu 2004, au instituit
această zi naţională de comemorare, dar au luat şi măsuri legislative: Legea nr.
107 este cea care nu permite, care pedepseşte manifestări antisemite şi opinii
rasiste, xenofobe.
Sigur că situaţia noastră, a evreilor, ca şi a celorlalte minorităţi naţionale este cu
totul alta acum, decât în trecut. Suntem cetăţeni liberi, români cu depline drepturi
şi îndatoriri. E normal şi o facem aşa cum se cuvine.
În acelaşi timp, trebuie să vă spun, ca un punct de vedere al colegului meu din
partea Partidei Romilor, domnul Nicolae Păun, ei nu sunt, el personal şi cred că
şi colegii lui, nu sunt satisfăcuţi de modul în care autorităţile române au tratat şi
tratează problema rromilor în România şi a celor care au luat drumul străinătăţii.
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Deci, din partea lui fac acest apel şi poate că, poate că împreună şi cu
dumneavoastră, reprezentanţi ai altor partide parlamentare, să vedem ce putem
face mai mult pentru revenirea la o normalitate a populaţiei roma.
În sfârşit, trebuie să spun că educaţia este una dintre cele mai bune metode
şi soluţii pentru ca oamenii să nu mai permită revenirea la ceea a fost. În ţara
noastră există programe de educaţie în şcoli, la diferite niveluri, cu foarte bune
rezultate.
Şi vreau să mai menţionez un lucru: asistăm în ultima vreme la apariţia unor cărţi,
articole, studii scrise, realizate de autori neevrei, care pun în evidenţă suferinţa.
Şi daţi-mi voie, nu ştiu dacă este aici colegul meu, domnul Horj, de la Partidul
Naţional Liberal. A făcut un gest formidabil. A identificat într-o pădure din Ardeal,
Bucovina, nu ştiu exact, la limită, un loc în care au fost împuşcaţi zeci de evrei
de trupele maghiare şi au fost lăsaţi acolo fără a fi îngropaţi, pradă animalelor
sălbatice. Ei bine, domnul deputat Horj a îndeplinit o misiune de onoare, de
frăţietate, de solidaritate umană; şi acel loc l-a marcat şi-l marchează într-un mod
special.
Aş mai spune că în ţară au avut şi au loc reuniuni de comemorare a victimelor
Holocaustului, ceea ce constituie semne bune că în România lucrurile merg pe un
făgaş bun. Să ne dorim acest lucru.
Şi aş dori să închei spunând că am obţinut şi am primit sprijin din partea
Parlamentului. Rog în continuare Parlamentul României să se apropie de
problemele acestor năpăstuiţi ai sorţii care au mai rămas în viaţă. Mă refer nu
numai la evrei, ci şi la toţi ceilalţi care au suferit şi de pe urma Pactului RibbentropMolotov, dezrădăcinaţi, puşi pe drumuri. Astăzi, societatea noastră nu are voie să
nu-şi asume o răspundere şi să realizeze ceea ce e normal.
Aş dori, cu permisiunea dumneavoastră, în mod cert, că am vorbit cam mult, să vă
mulţumesc foarte mult pentru atenţie şi să vă rog să fiţi de acord să rememorăm
suferinţele acelei perioade, să ne dorim ca aşa ceva să nu se mai întâmple de-a
pururea nici aici şi niciunde. Este o dorinţă, e normală, este un obiectiv al umanităţii.
Societatea umană nu are nevoie de crime, de genocid şi de holocausturi.
Aşa să ne ajute Dumnezeu, să ducem la îndeplinire această dorinţă, într-adevăr
memoria celor pieriţi în Holocaust să rămână veşnică sub ocrotirea bunului
Dumnezeu!
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V-aş ruga, în final, să-mi permiteţi să vă propun un moment de reculegere.
Astăzi, din păcate, e al doilea în Camera Deputaţilor, în amintirea suferinţei acelor
oameni nevinovaţi şi care şi-au pierdut viaţa în condiţii dramatice, în Holocaustul
din România.
Vă mulţumesc foarte mult pentru atenţie.
(Se păstrează un moment de reculegere.)
Vă mulţumesc încă o dată şi pentru atenţie.
(Aplauze.)
Doamna Roberta Alma Anastase
Şi eu vă mulţumesc pentru intervenţia dumneavoastră, domnule deputat Aurel
Vainer. Domnul deputat este şi preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din
România.
În continuare, aş vrea să-l invit la microfon pe directorul general al Institutului
Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, domnul
Alexandru Florian. Vă rog!
Domnul Alexandru Florian
Director general al Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului
din România „Elie Wiesel”
Doamnă preşedinte a Camerei Deputaţilor,
Doamnelor şi domnilor deputaţi,
În urmă cu 70 de ani, în luna septembrie, conducătorul Ion Antonescu scria într-o
telegramă adresată vicepremierului: „Toţi evreii să fie readuşi în lagăre, preferabil
în cele din Basarabia, fiindcă de acolo îi voi împinge în Transnistria.
Trebuie să se înţeleagă de toţi că nu este lupta cu slavii, ci cu evreii. Este o luptă
pe viaţă şi pe moarte. Ori învingem noi şi lumea se va purifica, ori înving ei şi
devenim sclavii lor.”
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În condiţiile celui de-al doilea război mondial, de la vorbă la fapte nu a fost decât
un pas. Un pas pe care conducătorii de atunci ai României l-au făcut încă din
1940.
August 1940, pogromurile de la Dorohoi şi Galaţi; ianuarie 1941, pogromul de la
Bucureşti; iunie 1941, pogromul de la Iaşi; octombrie 1941, a început deportarea şi
exterminarea evreilor din România în Transnistria; iar în mai 1942, 25.000 de rromi
din România au fost deportaţi în Transnistria, 11.000 dintre ei nu s-au mai întors.
Zeci de mii de victime, civili aruncaţi la marginea societăţii şi ucişi pe criterii etnice
şi rasiale.
Astăzi, la 70 de ani de la Holocaust, Guvernul României, prin Institutul Naţional
pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, aduce un omagiu
memoriei acestor victime, îi asigură pe urmaşii acestora şi pe supravieţuitori de
faptul că procesul de consolidare a democraţiei are ca o componentă importantă
promovarea memoriei, însuşirea valorilor toleranţei, coabitării şi înţelegerii celuilalt,
combaterea antisemitismului, rasismului şi a negării Holocaustului.
Proiectele educaţionale culturale şi de cercetare ale Institutului au ca obiectiv
aprofundarea şi asumarea istoriei recente a României, în coordonatele adevărului
istoric, susţinut de documente, mărturii şi lucrări de istoriografie.
O ilustrare a acestei strategii de educaţie şi cultură publică este Memorialul
Holocaustului, inaugurat de preşedintele României în octombrie 2009, în prezenţa
reprezentanţilor Guvernului României şi ai Parlamentului. Acest Memorial
reprezintă astăzi un spaţiu al memoriei publice, cu puternice valenţe educaţionale
şi semnificaţii umane.
Memorialul este un spaţiu al reculegerii, ridicat din iniţiativa Guvernului, pentru a
ne aminti că astfel de fapte nu trebuie să se mai repete.
Fie ca memoria victimelor din perioada Holocaustului să devină un suport în
construcţia conştiinţei civice a generaţiilor prezente şi viitoare.
Vă mulţumesc.
(Aplauze)
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Doamna Roberta Alma Anastase
Vă mulţumesc şi eu pentru intervenţia dumneavoastră.
Aş vrea să-l invit acum la microfon, pentru o intervenţie, pe Excelenţa sa, domnul
Dan Ben-Eliezer, ambasadorul Statului Israel în România.
Excelenţa sa, Dan Ben-Eliezer
Ambasador al Statului Israel în România
Mulţumesc, doamnă preşedinte.
Pentru mine este o mare onoare să vin astăzi în Camera Deputaţilor şi să particip
la această sesiune legată de Ziua comemorativă a victimelor Holocaustului din
România. Bărbaţi, femei, copii care au fost ucişi cu brutalitate, doar pentru că
erau evrei. Holocaustul, pentru noi, este un capitol întunecat, cel mai întunecat,
nu doar pentru naţiunea evreiască, ci pentru întreaga Europă şi pentru istoria
umanităţii.
Ieri am participat la o ceremonie de comemorare la care şi alţi colegi ambasadori
au participat. Am comemorat victimele Holocaustului din România, cei 6 milioane
care au pierit în Europa, din care un milion şi jumătate de copii. Mesajul pe
care l-am înţeles este clar, că noi, evreii Statului Israel, ne propunem să luptăm
împotriva antisemitismului, rasismului şi împotriva negării Holocaustului, astfel
încât să ne asigurăm că Holocaustul nu se va mai întâmpla altă dată din nou.
Şi ieri am exprimat şi repet aprecierea Guvernului meu faţă de Guvernul şi de
Parlamentul României, care au făcut şi au luat măsuri importante în acest sens.
Acest lucru trebuie să fie continuat şi întărit. Cei din generaţia mea ştiu, cunosc
trecutul, trecutul tragic şi generaţia paralelă din România; dar trebuie să continuăm
şi să întărim lupta, astfel încât şi tinerii, generaţia tânără din Israel, din România,
din alte ţări, să ştie ce s-a întâmplat.
Acest lucru nu poate fi realizat decât prin întărirea legilor, texte care să corecteze,
astfel încât sistemul educaţional să facă acest lucru prin proiecte culturale, prin
Guvern, ONG-uri sau iniţiative private. Astfel încât să ne asigurăm că viitoarele
generaţii din România, din Israel şi din alte ţări, să fie atente unele faţă de altele.
Să ne asigurăm că lumea, în viitor, să fie o lume mai bună, pentru ca asemenea
tragedii să nu se mai întâmple.
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Ţin să-mi exprim din nou aprecierea şi mulţumesc pentru această zi şi sesiune
foarte importantă în Parlamentul României.
Vă mulţumesc.
(Aplauze)
Doamna Roberta Alma Anastase
Şi eu vă mulţumesc, domnule ambasador.
Daţi-mi voie ca, în continuare, să-l invit la microfon pe domnul Liviu Beris,
preşedintele Asociaţiei Evreilor din România, Victime ale Holocaustului.
Domnul Liviu Beris
Preşedinte al Asociaţiei Evreilor din România, Victime ale Holocaustului
Doamnă preşedinte,
Doamnelor şi domnilor deputaţi,
Onorată asistenţă,
Voi începe într-un mod mai puţin obişnuit, cu rugămintea de a vă gândi o
clipă dacă vreunul dintre dumneavoastră şi-a ales părinţii din care să se nască.
Bineînţeles că nimeni şi vă mărturisesc că nici eu. Şi, cu toate acestea, la vârsta
de 13 ani am fost condamnat la moarte, nu pentru ce am făcut, nu pentru ce am
spus, ci doar pentru că m-am născut din părinţi evrei.
Acum 70 de ani, după execuţii sumare, executate de trupele care au intrat în
târguşorul Herţa, fără niciun fel de cercetări, fără niciun fel de judecată, restul
evreilor de acolo am fost deportaţi, începând chiar din luna august, duşi pe jos
în căldurile cele mai mari, fără să ni se asigure nici urmă de hrană şi fără să ni
se asigure condiţii măcar de adăpare, care se asigurau animalelor. Şi de aceea
şi acum îmi vin în minte luptele, busculadele de la fântâna cu o cumpănă şi o
găleată şi înaintarea greoaie spre jgheabul în care erau adăpate animalele şi în
care ne luptam să ajungem pentru o gură cu apă.
Vă daţi seama ce a însemnat aceasta sub aspectul degradării umane, când n-aveai
nici măcar să bei apă, ce să mai spui de spălare, de igienă. Vă mărturisesc că
şi acum resimt cu ochii copilului de atunci transformarea noastră în nişte vite
murdare, în câteva zile. De la stadiul de om la stadiul de animal, au fost suficiente
câteva zile de drum.
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Aş dori să vă spun că am văzut foarte multe la viaţa mea şi mai ales în copilăria
mea. Am văzut oameni împuşcaţi doar pentru că au rămas în urma convoiului;
şi, ce a fost mai grav, din lanurile de porumb oameni care au ieşit şi dezbrăcau
cadavrele. Am văzut ce ajunge şi ce poate să facă un om altui om. Şi este motivul
pentru care acum sunt în faţa dumneavoastră, nu pentru a aduce vreo acuzaţie
cuiva, ci doar pentru a atrage atenţia că tot ce este rău în om poate răbufni în
anumite condiţii şi ne poate transforma pe unii în călăi, pe alţii în victime şi pe
alţii în spectatori indiferenţi.
Ştiţi foarte bine, ca urmare a două totalitarisme, totalitarismul de tip fascist şi
totalitarismul de tip comunist, până la urmă, practic, România a rămas fără evrei.
Şi acum stau şi mă gândesc. Mă gândeam şi atunci când eram încă copil, cum
Dumnezeu au reuşit membri ai mişcării legionare, membri ai partidului cuzist să
se convingă pe ei şi să-i convingă şi pe alţii că toate problemele României, tot
ce este rău în România este datorat evreilor. Au reuşit, de fapt, până la urmă,
cele două totalitarisme, prin metode diferite, să cureţe România de evrei. Practic,
astăzi, ce mai sunt? La sfârşitul lui ′89 mai erau vreo 20.000 de evrei în România,
astăzi dacă mai sunt 14.000.
S-a văzut împlinit visul. Visul celor din Legiune, România fără evrei. Şi vă pun
întrebarea dumneavoastră, mi-am pus-o şi mie: oare a dispărut din România,
atunci când au dispărut evreii, a dispărut corupţia? A dispărut hoţia? A dispărut
beţia? Au dispărut toate viciile etern umane care, din păcate, sunt prezente şi
astăzi? N-au dispărut, domnii mei! Nu au dispărut şi este greu să dispară. Şi
atunci, cum au fost evreii de vină? Sunt alte cauze. Trebuie să luptăm cu alte
metode decât cele ale partidelor de tip naţionalist.
Şi aş mai vreau să vă spun ceva. Ceea ce începe, în general, cu evreii, să ştiţi că
va continua cu persecuţiile împotriva a tot ceea ce înseamnă alt mod de gândire,
alt mod de comportament. S-a dovedit acest lucru până şi în al doilea război
mondial. Pentru că au pierit în Holocaust 6 milioane de evrei, dar, pe total, în
războiul mondial au pierit 50 de milioane de oameni.
Iată de ce, până la urmă, doresc să vă spun că, în mod cert, a cunoaşte Holocaustul,
a celebra această tragedie nu înseamnă numai a celebra memoria celor care au
pierit nevinovaţi, ci, în acelaşi timp, înseamnă a preveni repetarea unor astfel de
evenimente.
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În ultimă instanţă, dreptul fundamental al omului prevede şi dreptul fundamental
la ignoranţă; dar ignoranţa poate să coste foarte scump. Este motivul pentru
care celebrăm aceste evenimente şi cu scopul comemorativ, dar şi cu scopul de
a preveni. A preveni nu numai ca acest lucru să nu se repete cu evreii, dar să nu
se repete cu nimeni, pentru că el înseamnă adevărate hemoragii de sânge uman.
Şi, în ultimă instanţă, dumneavoastră ştiţi foarte bine, cunoaşterea este singurul
mod în care putem face prevenirea.
Voi încheia doar cu un simplu citat, un citat al unui proverb african: „Viii închid
ochii morţilor, iar morţii îi deschid pe ai viilor”.
Fie ca ochii victimelor Holocaustului să ne menţină tuturor ochii deschişi, pentru
ca generaţiile care vin să nu aibă niciodată un viitor precum a fost trecutul nostru.
Vă mulţumesc pentru atenţie.
(Aplauze)
Doamna Roberta Alma Anastase
Vă mulţumesc şi eu.
Îl invit la microfon, în continuare, pe domnul Zeev Schwartz, preşedintele
Organizaţiei Evreilor Originari din România.
Domnul Zeev Schwartz
Preşedinte al Organizaţiei Evreilor Originari din România
Excelenţelor,
Stimată doamnă preşedinte,
Doamnelor şi domnilor,
Stimaţi deputaţi şi deputate,
Bună ziua! Şi vă mulţumesc pentru onoarea pe care mi-aţi acordat-o de a mă
adresa de la această tribună.
Această zi deosebită nu e numai pentru evreii români, ci şi pentru fiii neamului lui
Israel, deoarece o comemorare a Holocaustului, indiferent în ce colţ de lume are
loc, este o luminiţă aprinsă în memoria victimelor nevinovate.
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Mă aflu astăzi în faţa dumneavoastră nu numai în calitatea de preşedinte al
Organizaţiei Evreilor Originari din România, care trăiesc în Israel, ci şi ca un
supravieţuitor al Holocaustului. Mareşalul Antonescu a dat ordin să se cureţe
pământul românesc de „jidani”.
După aceea, a urmat rebeliunea de la Bucureşti, când legionarii au măcelărit
bărbaţi, femei, copii, toţi nevinovaţi, şi trupurile neînsufleţite au fost atârnate în
abator ca vitele, de cârlige, scriind pe trupurile lor „carne cuşer”.
Masacrele de la Iaşi, trenurile morţii şi deportarea a 180.000 de evrei în Transnistria
au continuat. 120.000 de evrei au rămas acolo, răpuşi de boli, frig, foame, bătăi
şi de gloanţele soldaţilor români. Unul dintre cei 60.000 care s-au întors vorbeşte
acum în faţa dumneavoastră, lăsând în urmă tată şi frate împuşcaţi în faţa mea de
către soldaţi români; şi aveam atunci vârsta de 6 ani.
Cei care au cerut să ne extermine pe toţi nu au reuşit, în ciuda suferinţelor
de neimaginat pentru neamul lui Israel, iar noi suntem martorii acelor vremuri
cumplite şi avem datoria să amintim lumii ce a fost şi să facem totul pentru ca
aceste crime oribile să nu se mai repete.
Grupul originar din România, pe care-l reprezint, a scris o pagină de glorie în
istoria Israelului, ţară renăscută din cenuşa crematoriilor. Putem fi găsiţi peste tot,
în armată, în poliţie, în spitale, în universităţi, în viaţa culturală, în agricultură şi
unde nu? Peste tot.
Noi, cei care am supravieţuit iadului transnistrean, ne ducem viaţa mai departe cu
sufletul inundat de sânge, vă privim în ochi şi vă întrebăm: ce faceţi dumneavoastră
pentru ca această grozăvie să nu se mai întoarcă niciodată? Noi apreciem aşa cum
se cuvine recunoaşterea Holocaustului românesc şi decretarea Zilei Holocaustului
de către Guvernul român, înlăturând astfel vălul mistificărilor şi al denaturărilor.
Noi iubim poporul român harnic şi muncitor, dar nu putem trece cu vederea
profanarea cimitirelor evreieşti, articolele care apar în unele publicaţii româneşti,
unele cărţi care se vând la chioşcuri, cu un puternic caracter antisemit.
Sunt unii care şi astăzi neagă Holocaustul şi încearcă să convingă lumea că este
o afacere inventată de evrei pentru a obţine satisfacţii materiale. Vă jur cu mâna
pe inimă că niciunul dintre noi nu se gândeşte la satisfacţii materiale. Nicio sumă
din lume nu poate şterge traumele şi coşmarurile prin care am trecut noi, evreii.
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În numele morţilor noştri şi al cadavrelor vii, care eram noi, ca supravieţuitori ai
cumplitei Transnistria, vă rog, vă rog, nu uitaţi de răbufnirile acestea antisemite!
Vă transmit mesajul celor pe care-i reprezint. Este o mare mulţumire pentru noi
când memoria morţilor noştri este onorată şi respectată în ţara în care noi ne-am
născut, am crescut şi învăţat, pe care nu am uitat-o, o iubim şi acum mai mult ca
oricând.
Ne mândrim cu limba, cultura şi realizările dumneavoastră şi noi ne educăm copiii
şi nepoţii în acest sens. Vă rog să mă credeţi.
Doamnelor şi domnilor, vă mulţumesc pentru această atenţie acordată.
Vă rog încă o dată: nu uitaţi genocidul care s-a comis şi faceţi totul ca să nu se
mai repete. Numai aşa putem avea garanţia că ceea ce a fost nu se va mai repeta
pentru că nu trebuie să se repete!
În încheiere, vă rog să-mi permiteţi să rostesc o rugăciune de pace a poporului
evreu.
(Aplauze)
Doamna Roberta Alma Anastase
Vă mulţumesc şi eu.
Îl invit acum la microfon pe preşedintele Grupului parlamentar de prietenie
România-Israel, domnul Gabriel Vlase.
Domnul Petru Gabriel Vlase, deputat PSD
Preşedinte al Grupului parlamentar de prietenie România-Israel
Doamnelor şi domnilor,
Mă adresez dumneavoastră, în dubla mea calitate, de coleg al dumneavoastră,
dar şi de preşedinte al Grupului de prietenie România-Israel, constituit la nivelul
celor două parlamente, pentru că aş vrea să subliniez câteva aspecte pe care Ziua
Holocaustului le readuce în atenţia publică.
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În această zi, trebuie să evidenţiem un lucru bine cunoscut, şi anume că viaţa
oricărui om este sfântă şi că decesul unei singure persoane constituie o tragedie.
Cu atât mai mult, uciderea a mii de evrei în Holocaustul din România nu poate fi
trecută nici cu vederea, nici scuzată la judecata obiectivă a istoriei.
Pe de altă parte, amintirea evreilor, şi nu numai a lor, ci şi a altor etnii trăitoare în
România anilor 1940 şi care au avut de îndurat suferinţe atroce, nu trebuie – sub
nicio formă – să degenereze într-o culpabilizare a poporului român.
Să nu-i uităm nici pe evreii omorâţi numai pentru că erau evrei, dar să nu-i uităm
nici pe românii care şi-au riscat libertatea şi chiar viaţa ajutând familii de evrei din
România, români care, pentru aceste fapte profund umane, au fost cinstiţi cu titlul
de „Drepţi între Popoare”, de către Institutul Yad Vashem din Israel, specializat în
cercetarea Holocaustului.
Numai dacă relaţiile româno-israeliene se întemeiază pe obiectivitate şi pe
cunoaşterea adevărurilor istorice, ele vor putea să ajungă la nivelul unei reale
prietenii pe care ne străduim să o consolidăm între parlamentele noastre şi între
cetăţenii noştri.
Momente triste din istoria evreilor din România, cum sunt deportările în Transnistria,
pogromurile din Bucureşti, Iaşi şi Dorohoi, nu trebuie cu niciun chip uitate sau
puse pe seama acţiunii unor grupuri izolate de extremişti. Moartea unui sfert de
milion de evrei, din rândul cărora nu au lipsit nici femeile, bătrânii şi copiii, ridică
degetul acuzator al istoriei către cei care şi-au asumat în acei ani conducerea ţării.
Ceea ce aş vrea însă să evidenţiez în această luare de cuvânt este că datoria noastră
de astăzi, după ce s-au scurs 7 decenii de la aceste tragedii, este că Holocaustul,
prin imensa suferinţă cauzată, nu este numai o apocalipsă care priveşte trecutul.
Holocaustul priveşte în egală măsură prezentul şi viitorul. El ne arată unde poate
ajunge omenirea atunci când politicienii cad în orbirea absolutismului, iar oamenii
pe care ei îi conduc îşi întorc capul de la suferinţele semenilor lor şi cred că, dacă
se acoperă, nu se întâmplă nimic rău în societatea în care trăiesc.
Holocaustul, doamnelor şi domnilor, nu a fost numai o pierdere a raţiunii
politicienilor din ţări cum a fost Germania hitleristă, el a fost făcut posibil şi de lideri
ai unor naţiuni democratice, care au crezut că pot întoarce spatele totalitarismului
şi că pot conduce popoarele lor, fără a combate fascismul.
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Obligaţia noastră, a politicienilor de azi, este să nu-i lăsăm pe compatrioţii noştri
să uite că somnul raţiunii naşte monştri. Holocaustul trebuie ţinut minte, zi de zi,
pentru ca el să nu se mai repete, să nu se mai poată repeta niciodată.
În final, în această zi în care comemorăm pe cei 250.000 de evrei români căzuţi
în Holocaust, vreau să vă promit că Grupul nostru de prietenie şi toţi colegii
noştri din Parlamentul României vor face tot ceea ce le stă în putere pentru ca
Holocaustul să nu fie uitat şi să nu se mai poată repeta, iar prietenia românoisraeliană să devină un sentiment mai adânc şi mai sincer.
Vă mulţumesc.
(Aplauze)
Doamna Roberta Alma Anastase
Intrăm acum în partea care vizează intervenţiile parlamentarilor, reprezentanţi ai
grupurilor parlamentare.
O să vă rog să încercăm să limităm intervenţiile la 2-3 minute.
O să încep cu Grupul parlamentar al PDL. Domnul deputat Sever Voinescu.
Domnul Sever Voinescu-Cotoi, deputat PDL
Vă mulţumesc, doamnă preşedinte.
Excelenţa voastră, domnule ambasador,
Doamnelor şi domnilor colegi,
Ziua aceasta nu este doar ziua comemorării unor victime, este adevărat, 6
milioane. Este şi ziua în care reflectăm şi ne gândim la cât de mult rău putem noi,
oamenii, produce.
Am fost foarte impresionat să aud toate mărturiile vorbitorilor în această zi,
începând cu cea a domnului Vainer, şi am fost cu atât mai impresionat, cu cât, din
interiorul suferinţelor extraordinare prin care aceşti oameni admirabili au trecut,
au putut să ne spună astăzi ceva esenţial, şi anume că există o legătură profundă
între Holocaust şi gulag, şi anume că crima ridicată la rang de politică de stat,
crima care, prin dimensiunile ei, surpă omenescul, este dincolo de politică.
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Dar, totuşi, în această zi ne gândim, mai ales, la Holocaust. În vremea aceea,
în vremea Holocaustului, oamenii au reacţionat diferit în raport cu ceea ce se
întâmpla pe străzile oraşelor lor. Unii, din păcate, au intrat în siajul regimurilor şi
au fost agresivi, au colaborat, au susţinut crima. Alţii, poate cei mai mulţi, au fost
indiferenţi, şi în felul acesta s-au făcut şi ei cumva părtaşi la crimă.
Dar alţii, puţini, însă suficient de mulţi pentru a salva demnitatea umană, au avut
curajul să fie oameni în cel mai înalt sens al cuvântului şi să îşi rişte viaţa pentru a
salva vieţi. Aceştia sunt „Drepţii între Popoare”.
În 1953, Knessetul,Parlamentul israelian, a decis să acorde oamenilor care şi-au
riscat vieţile în ţările lor, pentru a salva evrei prigoniţi, această onoare, acest titlu
onorific, pentru că aceşti oameni au existat. Şi aş vrea să vă citesc, doamnelor şi
domnilor, dintr-o carte, zguduitoare mărturie despre Holocaust a unuia dintre cei
mai mari scriitori ai secolului al XX-lea: Primo Levi.
Primo Levi a trecut prin Holocaust şi ne povesteşte în această carte, printre altele,
despre salvatorul său, un italian, Lorenzo Perone.
Iată ce scrie Primo Levi: „Cred că datorită lui Lorenzo sunt astăzi viu; şi nu atât
datorită ajutorului lui material, cât datorită faptului că mi-aminteam mereu că
este prezent, că există o lume dreaptă în afara lumii noastre, că cineva sau ceva
este pur şi întreg şi că merită să supravieţuieşti”. Pentru aceşti oameni „puri şi
întregi”, pentru care, iată, merită să supravieţuieşti, a apărut această distincţie:
„Drepţi între Popoare”.
În 2010, la Yad Vashem erau contabilizaţi 23.788 de „Drepţi între Popoare”. 60
dintre ei sunt români. Am constatat, citind lista acestor oameni că, cu cât regimurile
erau mai represive, în antisemitismul lor sălbatic, cu atât mai mulţi erau cei care
astăzi sunt „Drepţi între Popoare” din acele naţiuni. Este impresionant să constaţi
asta, ca o reacţie a umanităţii în faţa represiunii.
Sunt poveştile impresionante ale unor oameni, precum Traian Popovici, fiu de
preot – fost primar în Cernăuţi – care a salvat 20.000, mai bine de 20.000 de
evrei. Sau povestea prinţului Constantin Caragea – consulul României la Berlin,
până în 1941, şi apoi şeful Direcţiei consulare din Ministerul Afacerilor Externe –
care a salvat 50.000 de evrei. Sunt poveşti care arată că, până la urmă, măreţia
binelui învinge ceea ce Hannah Arendt, privind procesul criminalului Eichmann, a
numit „banalitatea răului”.
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Dar această zi nu e doar, cum spuneam, o zi a comemorării, ea are şi o relevanţă
politică actuală. Trebuie să ştim clar că trebuie să ne opunem celor care neagă
Holocaustul, pentru că cei care neagă Holocaustul – şi o spun deschis – îl vor
repeta.
În fine, cred că şi astăzi merită să mai reflectăm, încă o dată, la destinul marelui
popor evreu şi la încercările teribile prin care a trecut Statul Israel şi, mai ales, la
provocarea prin care Statul Israel trece în aceste zile. Şi cred că trebuie să le fim
alături.
Vă mulţumesc.
(Aplauze)
Doamna Roberta Alma Anastase
Şi eu vă mulţumesc.
Din partea Grupului parlamentar al PSD, doamna deputat Sonia Drăghici.
Doamna Sonia-Maria Drăghici, deputat PSD
Vă mulţumesc, doamnă preşedinte.
Excelenţele voastre,
Onorată asistenţă,
Dragi invitaţi,
Stimaţi colegi parlamentari,
Ne aflăm din nou astăzi la un moment de comemorare. Ca în fiecare an, mă simt
obligată, şi suntem cu toţii obligaţi să dăm frâu liber cuvintelor care încearcă să
aducă alinare unei răni a istoriei, mult prea apropiată, ca să nu fie sângerândă,
şi nu destul de îndepărtată, ca să nu fie dureroasă. Holocaustul este nu numai o
tragedie din istoria umanităţii, ci şi o expresie a nimicniciei umanităţii.
Toate explicaţiile istorice, contextul economic, datele din literatura de specialitate,
derularea evenimentelor epocii, cunoaşterea şi aprofundarea racilelor firii umane
nu mă pot face să înţeleg cum a putut genera intoleranţa umană o monstruozitate
de nereparat, cum consider că a fost Holocaustul.
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Unii cercetători privesc antisemitismul ca pe o prejudecată religioasă, alţii îl văd
ca pe o ură îndreptată împotriva unei minorităţi. În concepţia antisemită veche,
evreii erau reprezentanţii unei forţe misterioase, diabolice, cu un rol sinistru în
istoria omenirii.
Antisemitismul, apărut încă din Babilon şi Persia, a îmbrăcat în epocile istorice
diferite forme religioase şi politice, de la izolare şi aversiune faţă de evrei, până la
măsuri administrative şi legislative dure, promovate de unii conducători, atingând
formele aberante de organizare de pogromuri, în diferitele epoci, până la cel
fascist.
În Evul Mediu, creştinii antisemiţi predicau interzicerea contactului cu evreii; şi
mulţi declarau că evreii sunt aliaţii diavolului. Unii credeau că evreii nu au esenţă
umană şi că folosesc magia pentru a părea la fel cu ceilalţi. Toate aceste credinţe
s-au amestecat cu superstiţii legate de vrăjitorie, puterea magică a sângelui,
ajungându-se la acea falsă acuzaţie, numită eticheta de sânge, în care se spunea
că evreii folosesc sângele copiilor creştini în ritualurile lor.
Astfel de idei, de demult, au acţionat în mintea multor oameni din Europa, cărora
le era teamă de ceea ce le era străin cunoaşterii lor, dar şi în contextul tensiunilor
economice şi sociale. Ca rezultat, violenţa antisemită s-a repetat şi s-a manifestat
în repetate rânduri.
Oricum, Holocaustul, cu deportările din toate ţările ocupate sau aliate Germaniei
fasciste, inclusiv din România, au condus până la sfârşitul războiului la milioane
de morţi – evrei, slavi, ţigani, homosexuali, alte categorii, minorităţi religioase,
considerate ţinte ale naziştilor – care au murit în Holocaust.
Numărul evreilor morţi depăşea 5 milioane, după unele cifre chiar 6 milioane. Dar
monstruozitatea Holocaustului nu constă doar în numărul victimelor; iar martiriul
evreilor nu trebuie să se piardă în martiriul umanităţii, în general. Suntem în miezul
unui proces de confruntare cu trecutul şi de asumare a acestuia, pentru a nu mai
permite apariţia în istorie a unor alte forme de manifestare a intoleranţei umane.
Trebuie să milităm ferm pentru condamnarea şi stigmatizarea tuturor manifestărilor
de terorism, rasism şi discriminare umană. Spectrul trecutului întunecat şi al
prezentului conflictual ne pândeşte permanent. Somnul raţiunii va putea oricând
naşte alţi monştri.

90

Parlamentul Rom âniei

Camera Deputaţilor

Am învăţat de la tatăl meu, un creştin ortodox crescut într-o familie de evrei
maghiari, din Ardeal, că valorile materiale create de evrei, în toate domeniile de
activitate, dar mai ales cele morale şi intelectuale, sunt valoroase. Trecutul istoric
al marilor oraşe din România este strâns legat de aportul comunităţilor evreieşti
în viaţa publică, pentru care le datorăm respect şi recunoştinţă. Prinosul nostru de
recunoştinţă, alături de comemorarea martirilor, trebuie însă dublat de asumarea
responsabilă a trecutului, precum şi de o luptă permanentă pentru formarea
conştiinţei generaţiilor viitoare împotriva xenofobiei, discriminării şi intoleranţei.
Alături de educaţia în familie şi de cea instituţională, statul român, împreună cu
instituţiile sale, trebuie să fie garantul progresului social şi intelectual al societăţii,
care să nu mai permită vreodată istoriei să se repete tragic. Ca medic, profesor
universitar şi deputat de Oradea, mă simt responsabilă pentru această contribuţie
la dezvoltarea şi evoluţia vieţii sociale din România şi, aşa cum am promis tatălui
meu, voi milita activ împotriva discriminării şi intoleranţei umane, cu toate formele
ei de manifestare. Sunt sigură că Dumnezeu mă va ajuta, aşa cum doresc să ne
binecuvânteze pe toţi!
Vă mulţumesc.
(Aplauze)
Doamna Roberta Alma Anastase
Şi eu vă mulţumesc.
Îi dau cuvântul în continuare domnului Călin Popescu-Tăriceanu, liderul Grupului
parlamentar al Partidului Naţional Liberal.
Domnul Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu
Lider al Grupului Parlamentar PNL
Doamnă preşedinte,
Doamnelor şi domnilor parlamentari,
Onoraţi invitaţi,
Excelenţele voastre, membri ai Corpului Diplomatic,
În fiecare an, la 9 octombrie, România comemorează Ziua Holocaustului, moment
de aducere aminte şi de meditaţie asupra unora dintre cele mai triste şi mai grele
momente ale istoriei ţării noastre.
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Aceasta este ziua în care, acum 70 de ani, autorităţile române au început
deportarea forţată în Transnistria a cetăţenilor români evrei, mai întâi a celor din
Bucovina şi Basarabia, pentru a se ajunge mai apoi şi la cei din restul României.
Începând cu anul următor, alături de evrei, membri ai minorităţii rome au fost
supuşi unui regim similar.
Adevărul istoric este că aceşti oameni au fost puşi în faţa unui regim brutal
de detenţie, conceput chiar cu scopul exterminării lor. De aceea, majoritatea
covârşitoare a celor deportaţi nu a mai revenit niciodată acasă.
Începând cu anul 2004, România a stabilit ca data de 9 octombrie să fie în fiecare
an dedicată amintirii acestor cumplite evenimente. Cercetările istorice, inclusiv cele
ale Comisiei Internaţionale pentru Studierea Holocaustului din România, condusă
de Elie Wiesel, au permis ca ţara noastră să facă paşi importanţi pe drumul către
o dezbatere publică deschisă cu privire la evenimentele de acum 70 de ani.
Mă bucur să-mi amintesc că, în calitatea de prim-ministru al României, am putut
să contribui la constituirea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului
din România „Elie Wiesel”, inaugurat la prima comemorare a Zilei Holocaustului,
în octombrie 2005.
De asemenea, cred că este foarte important faptul că acum 2 ani, în octombrie
2009, la Bucureşti, a fost inaugurat Memorialul Holocaustului, moment care
ne reaminteşte, permanent, de numeroasele victime ale evenimentelor din
Transnistria. Dar stabilirea adevărului istoric este numai un prim pas. Scopul
pentru care comemorăm evenimentele cumplite de acum 70 de ani este pentru
a ne asigura că aşa ceva nu va mai fi niciodată posibil, nicăieri în lume.
În România, ca şi în alte părţi ale Europei, ceea ce s-a întâmplat în anul 1941 şi în
anii următori a fost rezultatul unor ani de zile în care instigarea la ură a ţinut loc de
discurs politic, iar crima a devenit metoda privilegiată de acţiune politică. Oameni
lipsiţi de morală au profitat de dezorientarea cauzată de criza economică, de
confuzia valorilor, de lipsa de repere morale, de frica de diversitate, pentru a da
Europa pradă experimentelor totalitare.
În unele state, propaganda ultranaţionalistă şi xenofobă, în altele propaganda
comunistă au căutat şi au reuşit să-i facă pe oameni să se ucidă unii pe alţii, au
căutat să guverneze stârnind ura colectivă împotriva unor duşmani imaginari.
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După cum ştim cu toţii, ţara noastră, în ciuda unor tradiţii democratice destul de
vechi, a căzut pradă tuturor experimentelor totalitare, începând cu sfârşitul anilor
1930. Regimurile totalitare criminale s-au succedat şi au marcat istoria noastră
până în anul 1989.
Acum ştim adevărul despre tot ceea ce s-a întâmplat începând cu 1941, ştim
numărul aproximativ al victimelor, dar acest lucru nu este suficient pentru a ne
putea reprezenta grozăvia acelor evenimente. Fiecare om are o poveste a sa, în
spatele destinului fiecăruia este o imensă tragedie şi, din păcate, ştiinţa istoriei nu
poate mereu să redea nenumăratele tragedii individuale.
Am aflat cu emoţie, acum circa un an, despre descoperirile din pădurea de la
Vulturi, din apropiere de Iaşi, realizate de o echipă de oameni de ştiinţă, coordonaţi
de Institutul „Elie Wiesel”.
Cred că astfel de descoperiri vorbesc cel mai bine despre ceea ce s-a întâmplat
atunci. Ele ne ajută să trecem de la informaţiile istorice de ansamblu la inevitabilul
sentiment de adâncă tristeţe, care ne cuprinde când înţelegem condiţia victimei
prinsă în mecanismul unui regim public totalitar.
Cred că este o datorie a tuturor celor implicaţi în cercetarea istorică să se
concentreze pentru a restabili adevărul cu privire la destinele tuturor cetăţenilor
români care au fost asasinaţi şi înmormântaţi în secret, în tot felul de păduri, văi
sau alte locuri izolate. Aceasta este istoria noastră, iar aceasta este singura cale
pentru ca noi şi copiii noştri să înţelegem ceea ce s-a întâmplat.
Doamnelor şi domnilor, nu doar ţara noastră, ci o mare parte a Europei a
cunoscut grozăviile regimurilor politice totalitare în secolul al XX-lea. Mulţi dintre
noi am cunoscut în mod direct regimul comunist şi am văzut crimele de care a
fost capabil în anul 1989, pentru a încerca să conserve puterea politică, în ciuda
voinţei populare.
După al doilea război mondial, ţările Europei de Vest au înţeles să pornească pe
un alt drum, cel al colaborării şi al democraţiei. După 1989, popoarele din Europa
Centrală şi de Est au pornit pe acelaşi drum. Şi Europa a fost reunită. Cred că,
indiferent care ar fi greutăţile viitorului, Europa pe care o visăm nu poate fi decât
una a statelor democratice şi a oamenilor liberi.
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De aceea, noi, toţi, trebuie să închidem uşa în faţa urii de orice fel, în faţa
rasismului, în faţa xenofobiei, a ultranaţionalismului, în faţa oricărui atentat la
libertatea fiecărui om. Vom arăta, astfel, că suntem pe drumul cel bun şi ne vom
arăta demni de memoria victimelor Holocaustului.
Vă mulţumesc.
(Aplauze)
Doamna Roberta Alma Anastase
Şi eu vă mulţumesc.
Am să-l invit, în continuare, la microfon, pe domnul deputat Kötő Iosif, care
vorbeşte în numele Grupului parlamentar al UDMR.
Domnul Kötő Iosif, deputat UDMR
Excelenţele voastre,
Onorată asistenţă,
Astăzi, în Parlamentul României, comemorăm victimele unei istorii întunecate a
secolului al XX-lea, victime condamnate pentru singura vină de a se fi născut evrei
sau rromi.
Rememorarea tragicelor evenimente de deportare a evreilor în Transnistria şi în
lagărele de exterminare a celor din Ardealul de Nord constituie momente care nu
pot fi înţelese, momente în care oamenii au uitat să fie oameni.
Tragedia celor 150 de evrei, deportaţi din Ardealul de Nord, sau tragedia
familiilor din Iaşi, Dorohoi, Herţa, Săveni, Dărăbani, Rădăuţi, mutate peste noapte
în Transnistria, fără cele mai elementare lucruri necesare vieţii (apă şi hrană),
îmbarcarea în vagoane de marfă şi transportul până la locurile de tristă amintire
din Moghilev, Ujgorod, precum şi în alte localităţi, a lăsat traume puternice în
sufletele celor care şi-au pierdut părinţii, copiii şi rudele în aceste cumplite uragane
ale morţii.
Din ceea ce mult mai târziu au acceptat să-şi amintească supravieţuitorii acestui
dezastru uman, şi mai ales să scrie, pentru ca noi să nu uităm, am înţeles ce
înseamnă să piară peste 6 milioane de evrei din Europa, în Holocaust.
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Comemorarea de astăzi o considerăm nu numai o pioasă aducere aminte a
celor care nu mai sunt printre noi, dar ne aminteşte şi de răspunderea generaţiei
contemporane.
Să instaurăm spiritul toleranţei, ca istoria să nu se repete. În acest sens, este
un fapt grăitor că, în curricula şcolară din România, între obiectele opţionale se
numără şi istoria comunităţii evreieşti, elevii chiar dispunând şi de manuale.
Desigur, în războaie, soldaţii sunt pregătiţi să lupte şi să moară, dar din păcate
acest război a însemnat ordonarea distrugerii unei întregi etnii, în numele unei
teorii aberante, a –rasei superioare – ariană”.
Ceea ce se întâmplă astăzi în lume – revigorarea în multe ţări europene a mişcărilor
rasiste, xenofobe, antisemite, înlesnirea mişcărilor de tip neofascist – trebuie să
fie în atenţia noastră, a tuturor, pentru ca tragedia şi atrocităţile celui de-al doilea
război mondial să nu se mai repete.
Considerăm că prevenirea mişcărilor şi mai ales aplicarea legislaţiei în vigoare
cu privire la pedepsirea oricăror mişcări antisemite, rasiste sau xenofobe trebuie
aplicată cu fermitate.
Închei prin a-l cita pe Elie Wiesel, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, născut la
Sighet, supravieţuitor, care spunea: „De ce să ne întrebăm unde a fost Dumnezeu?
Să ne întrebăm mai bine unde au fost oamenii?!”
Vă mulţumesc pentru înţelegere.
(Aplauze)
Doamna Roberta Alma Anastase
Vă mulţumesc şi eu.
Permiteţi-mi să-l invit acum la microfon pe liderul Grupului parlamentar al
minorităţilor naţionale, domnul deputat Varujan Pambuccian.
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Domnul Varujan Pambuccian, deputat
Lider al Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale
Vă mulţumesc, doamnă preşedinte.
Stimaţi colegi,
Se întreba un antevorbitor de ce?
De ce oameni care nu au avut nicio vină au fost ucişi?
Şi cred că este cea mai bună întrebare pe care ne-o putem pune. Pentru că
noi vorbim de lucruri care s-au petrecut în trecut, dar care se pot petrece în
viitor oricând. Sunt momente în istorie în care oamenii, grupuri de oameni, chiar
popoare nu-şi mai găsesc drumul.
Nu-şi mai găsesc drumul din varii motive, nu-şi mai găsesc drumul pentru că
economiile lor sunt prăbuşite, nu-şi mai găsesc drumul pentru că sistemele
politice în care trăiesc se prăbuşesc. Şi, în momente de genul ăsta, ca şi în cazul
oamenilor, ca indivizi, popoarele pot ajunge să gândească iraţional. Când o
majoritate devine iraţională, asemenea lucruri se pot întâmpla.
Faptul că lucrurile acestea s-au întâmplat, au pornit într-o zonă extrem de civilizată
a lumii, este cu atât mai mult o dovadă a faptului că ceea ce trebuie prevenit este
căderea în iraţional. Şi lucrul ăsta este foarte greu.
Eu însumi sunt urmaşul unei familii care a scăpat dintr-un genocid şi ştiu că bunicii
mei, buni cetăţeni ai ţării în care s-a întâmplat lucrul ăsta, se întrebau şi s-au
întrebat, până la sfârşitul vieţii lor, de ce, cu ce au greşit?
Din păcate, lumea în care trăim se schimbă foarte repede şi se schimbă într-o
direcţie care începe să semene din ce în ce mai mult cu lumea anilor ’30.
Din păcate, un lucru la care asistăm astăzi este începutul prăbuşirii paradigmei
politico-economice în care am trăit până acum. Şi lucruri de genul ăsta se pot
întâmpla mult mai curând decât credem.
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Eu cred că cea mai importantă datorie pe care o avem astăzi cu toţii este să
păstrăm lumea în care trăim în matca ei raţională, este să nu cedăm în niciun fel,
în niciun moment, la orice lucru care ar putea să pună în pericol libertatea, pentru
că iraţionalul apare atunci când oamenii îşi cedează libertatea pentru traiul de zi
cu zi.
Este un moment foarte greu, pentru că este un moment în care ne aducem
aminte, dar ne gândim că se poate întâmpla din nou.
Două lecţii am învăţat din tot ceea ce s-a întâmplat. Şi aceste două lecţii poate sunt
lucrul cel mai important, dar pe care victimele ni l-au făcut nouă, generaţiilor care
am venit după: că libertatea nu poate fi învinsă, pentru că oricând, pe planetă, va
exista un loc în care ea se va păstra şi că din acel loc ea va iradia din nou în specia
noastră şi că, de regulă, cei care comit crime nu scapă nepedepsiţi.
Este o moştenire nu doar a poporului evreu, este o moştenire a întregii umanităţi
şi cred că este datoria noastră s-o transmitem din generaţie în generaţie, mai
departe, pentru a ne păstra oameni liberi şi raţionali.
Vă mulţumesc.
(Aplauze)
Doamna Roberta Alma Anastase
Vă mulţumesc şi eu.
Am încheiat intervenţiile din partea grupurilor parlamentare.
În încheierea sesiunii noastre, şedinţei noastre solemne, daţi-mi voie să-l invit
pe domnul deputat Aurel Vainer, pentru a citi o declaraţie privind comemorarea
Zilei Holocaustului, pe care, după aceea, cu observaţiile dumneavoastră, o vom
supune la vot.
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Parlamentul României, Camer a Deputaţilor

Declar aţie privind comemor area
Zilei Holocaustului
(12 octombrie 2011)
Membrii Camerei Deputaţilor, reprezentându-i pe toţi cetăţenii României, îşi
exprimă convingerea că asumarea în întregime a trecutului, în mod onest şi lucid,
reprezintă un element fundamental al responsabilităţii noastre, pentru prezent şi
viitor.
Recuperarea memoriei istorice, ca parte integrantă a procesului de construcţie
democratică nouă a României, reprezintă o dovadă certă a ataşamentului la valorile
democraţiei europene, dedicate respectării drepturilor omului şi diversităţii.
În acest cadru de referinţă, ne exprimăm convingerea că este de datoria noastră
să ne aducem aminte de suferinţele victimelor crimelor împotriva umanităţii,
împotriva evreilor şi a rromilor, săvârşite în anii celui de al doilea război mondial,
în Europa şi în România.
Deputaţii din Parlamentul României, reuniţi pentru a comemora Ziua Holocaustului
în România, au marcat din nou faptul că actul de comemorare a tragediei
Holocaustului înseamnă omagierea memoriei victimelor, membri ai comunităţii
evreieşti şi ai comunităţii rome, şi, deopotrivă, expresia unei înalte conştiinţe şi
responsabilităţi.
Este recunoscut faptul că ororile Holocaustului au rădăcini profunde în manifestarea
sistematică a şovinismului, rasismului, xenofobiei şi antisemitismului, promovate
de-a lungul anilor de forţele răului, existente în societate, cu efecte dintre cele
mai nocive asupra relaţiilor interumane.
În raport de elementele fundamentale privind cunoaşterea, atitudinea şi
comportamentul individual, social şi politic faţă de această filă dureroasă de
istorie a României şi a ţărilor Europei, în general, Camera Deputaţilor:
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•
reafirmă hotărârea de a acţiona, în mod conjugat şi neabătut, pe căile şi cu
mijloacele cunoscute ale vieţii parlamentare, pentru ca asemenea tragedii să nu
se mai repete nicicând şi niciunde;
•
reafirmă apartenenţa organică a naţiunii române la spaţiul generos al
valorilor unei civilizaţii bazate pe egalitate şi respectul dreptului la diferenţă,
toleranţă şi pluralism cultural, etnic şi religios;
•
reafirmă angajamentul său pentru susţinerea, în continuare, în plan legislativ
şi instituţional, a acţiunilor de combatere a oricăror manifestări de antisemitism şi
xenofobie, de discriminare rasială şi de intoleranţă;
•
susţine importanţa deosebită pe care procesul educativ îl deţine pentru
o corectă informare, sensibilizare şi responsabilizare a cetăţenilor, în special a
tinerei generaţii. Societatea, ca întreg, trebuie să fie informată de efectele tragice
ale urii rasiale, atunci când aceasta devine politică de stat sau ţintă strategică a
unor formaţiuni politice şi organizaţii din societatea civilă;
•
reafirmă sprijinul nostru, al deputaţilor din Parlamentul României, pentru
punerea în practică a tuturor măsurilor de înlăturare a nedreptăţilor comise de
autorităţile române privind statutul material şi de proprietate al celor care au
suferit în Holocaust, evrei, rromi, cetăţeni români din teritoriile preluate samavolnic
din graniţele de stat ale României antebelice;
•
solicită Guvernului României să acorde întreaga susţinere pentru continuarea
programelor de comemorare şi studiere a Holocaustului, realizate de Institutul
Naţional „Elie Wiesel”, dar şi alte programe academice de cercetare a istoriei
Holocaustului, drept mărturie a maturităţii şi responsabilităţii societăţii româneşti
de astăzi;
•
în fine, membrii Camerei Deputaţilor reafirmă dorinţa de implicare a lor,
a deputaţilor din Parlamentul României, la acţiuni şi programe iniţiate pe plan
internaţional cu privire la Holocaust, astfel încât să se identifice şi să se pună în
acţiune măsuri diverse care să contribuie la oprirea pentru totdeauna a crimelor
împotriva umanităţii, izvorâte mai ales din cultivarea în rândurile populaţiei a
rasismului, xenofobiei şi antisemitismului.
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Şedinţa Senatului
din 10 octombrie 2012.
Sesiune dedicată Zilei comemor ative
a victimelor Holocaustului din România
Şedinţa a început la ora 12,05.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul senator Petru Filip, vicepreşedinte
al Senatului, asistat de domnii senatori Valentin-Gigel Calcan şi Gheorghe David,
secretari ai Senatului.
Domnul Petru Filip
Doamnelor şi domnilor,
Vă rog să ocupaţi locurile în sala de plen a Senatului, în vederea începerii sesiunii
de astăzi a Senatului.
Vă rog să-mi permiteţi să declar deschisă şedinţa Senatului, dedicată Zilei
comemorative a victimelor Holocaustului din România, organizată de Senatul
României împreună cu Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, cu ocazia
zilei de 9 octombrie, Ziua naţională a Holocaustului.
Este o zi deosebită, o zi specială, de aceea şi sesiunea noastră, a Senatului, este
specială, ţinând cont de faptul că, de data aceasta, în sala plenului sunt prezenţi
nu numai colegii senatori, pe care îi salut, prezenţi într-un număr aşa de mare, ca
respect pentru acest eveniment al istoriei noastre, şi nu numai, dar, de asemenea,
sunt prezenţi şi invitaţi alături de Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România,
dar şi din Israel sau Statele Unite ale Americii.
De asemenea, sunt reprezentanţi ai Guvernului României, care au fost şi la
manifestarea de la ora 10,00, de depunere de coroane la monumentul ridicat în
amintirea Holocaustului.
Pentru începutul acestei sesiuni, v-aş propune să păstrăm un moment de
reculegere în amintirea victimelor Holocaustului.
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(Se păstrează un moment de reculegere.)
Vă mulţumesc.
Doamnelor şi domnilor invitaţi,
Doamnelor şi domnilor colegi senatori,
Comemorarea Zilei naţionale a Holocaustului rămâne, fără îndoială, actul de
responsabilitate morală prin care aducem un pios omagiu victimelor oribilei
tragedii ce a început, în mod programat, în data de 9 octombrie 1941 pe teritoriul
românesc.
O facem în fiecare an, începând din anul 2004, când am hotărât, în mod oficial, să
ne asumăm şi să ne recuperăm propria istorie. Nu ne lăsăm pradă uitării şi avem
obligaţia de a rezista în faţa celui mai mare duşman al memoriei.
România a găsit în propria-i esenţă puterea de a privi în urmă, de a cerceta şi a
scoate la lumină adevărul. A avut puterea de a-şi asuma, în mod public, ororile pe
care statul român le-a întreprins asupra propriilor cetăţeni evrei şi rromi.
Este singura soluţie de a merge mai departe pe calea europeană a societăţilor
democratice, prin asumarea trecutului şi cinstirea memoriei victimelor. Avem
obligaţia să înţelegem istoria şi nu avem dreptul s-o mistificăm.
Atrocităţile pe care regimul antonescian le-a întreprins asupra populaţiei evreieşti
nu pot fi uitate. Singura cale de a împiedica faptul ca astfel de evenimente negre
să se mai întâmple este să celebrăm, să respectăm şi să promovăm valorile
toleranţei, ale libertăţii şi solidarităţii, ale omeniei şi dragostei faţă de semenii
noştri.
Trebuie să continuăm, prin propriile mijloace, ale cunoaşterii, şi prin educaţie,
în special, să împărtăşim copiilor noştri şi generaţiilor care vor urma adevărul,
să-i facem să înţeleagă că hidoşenia politicilor antisemite, rasiale, discriminatorii,
antiumane reprezintă partea urâtă a umanităţii şi că ea trebuie respinsă. Trebuie
să educăm în spiritul toleranţei, înţelegerii şi al comuniunii.
Celebrarea şi ocrotirea vieţii sunt mai importante decât orice. Viaţa este mai
importantă decât orice ideologie, orice diferenţă politică, orice dezbatere sau
controversă. Până la urmă, viaţa este totul.
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Domnul Aurel Vainer
Preşedinte al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România
Domnule preşedinte de şedinţă,
Stimaţi colegi parlamentari, senatori,
Îmi permit să vă spun colegi, că suntem sub aceeaşi cupolă a Parlamentului
României. Ieri am avut şedinţă comună în plen, le avem frecvent, aşa că mă simt
ca acasă şi la dumneavoastră.
Stimaţi invitaţi,
Stimaţi reprezentanţi ai populaţiei din diferite straturi sociale, care au dorit să
participe la reuniunea dumneavoastră, a Senatului României, care cinsteşte
memoria celor pieriţi în Holocaustul din România,
Îngăduiţi-mi, fără a vorbi mult, să prezint, într-o viziune de sinteză, ce s-a întâmplat.
Acum 71 de ani începea o etapă majoră, aproape finală, a Holocaustului din
România, patronat, ordonat, guvernat de regimul mareşalului Antonescu.
Este drept, Holocaustul a început atunci prin deportările în Transnistria, dar el
are o istorie anterioară. Încă din anul 1940, a început o legislaţie antievreiască,
discriminatorie, care a progresat constant în discriminare, ca să ajungă la acest
moment, al deportărilor în Transnistria, este drept, numai ale populaţiei din
Bucovina, rămasă la România după actul de rapt al Pactului Ribbentrop-Molotov.
De asemenea, au fost duşi în Transnistria şi evreii din judeţul Dorohoi, care nu
avea nimic din Bucovina. Ei sunt dintr-un judeţ al Moldovei de Nord, dar au fost
duşi şi ei în Transnistria.
Ce-a fost acolo, veţi mai auzi poate aici şi aţi auzit din multe, multe locuri, dar a
fost suferinţă umană la cotele cele mai înalte; de suferinţă, bineînţeles. Suferinţă,
suferinţă, suferinţă… Durere pentru cei care au rămas în viaţă.
Eu îmi amintesc de un coleg de-al meu de la Institutul Naţional de Statistică, un
inginer agronom, format în anii noştri, în anii dinainte, şi a rămas singurul din
familie. Au supravieţuit el şi un frăţior care, până la urmă, şi-a dat şi el duhul
acolo, iar el a venit singur pe lume înapoi, în România. A trăit şi a muncit în
România, aducându-şi contribuţii la diverse dezvoltări economice, sociale, din
agricultură, mai cu seamă.
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Deci Transnistria este locul de pierzanie, dar pierzanie nu dorită de cineva, ci
dictată, pentru simplul motiv de a te fi născut evreu şi de a trăi în anumite teritorii
pentru care s-a luat această decizie.
De fapt, începerea deportărilor a avut totuşi şi nişte evenimente, incidente,
manifestări prealabile foarte grave. A fost pogromul de la Dorohoi, din septembrie
1940, atunci când s-au retras trupele române din Herţa, foarte aproape de
Dorohoi; după aceea a urmat pogromul de la Bucureşti, în ianuarie 1941 – 122 de
victime în timpul rebeliunii legionare –, şi a urmat groaznicul pogrom de la Iaşi,
din iunie 1941, unde au murit între 13.000 şi 15.000 de evrei, unii împuşcaţi în Iaşi,
alţii, care au luat calea morţii prin celebrele – poate aţi auzit şi dumneavoastră –
trenuri ale morţii, din care au scăpat cu viaţă foarte puţini.
Recent, în jurul Iaşiului, în pădurea Vulturi, s-a descoperit, datorită cercetărilor
efectuate de un cercetător român neaoş, Cioflâncă se numeşte – a condus echipa
împreună cu Institutul „Wiesel” –, s-a descoperit o groapă comună unde erau
cadavrele, dacă-mi amintesc bine, a 57 de persoane, printre care – am fost şi am
văzut cu ochii mei, sigur, groapa dezgropată – am văzut o femeie cu un prunc –
un copil, nu prunc, poate că e exagerat – la gâtul ei, împuşcaţi, omorâţi şi trântiţi
în acea groapă comună.
Au urmat după aceea, cum vă spuneam, deportarea şi multe altele, dar ceea ce este
esenţial de reţinut – Holocaustul nu este numai glonţul, nu este numai ştreangul,
nu este numai uciderea prin cele mai variate metode, ci a fost un ansamblu de
măsuri de discriminare până la scoaterea totală din societate a evreilor.
Aş aminti doar un fapt care se uită, dar care este foarte important: procesul de
românizare, început încă din anul 1940. Îmi amintesc, eram copil de opt ani –
eu m-am născut şi am trăit în Ştefăneşti de Botoşani, pe malul Prutului –, într-o
dimineaţă, un minicomando, am spune astăzi, format din trei persoane, din care
două cu uniforme legionare şi cu diagonală, ne-a luat tot ce a avut familia noastră
ca proprietăţi în mediul rural. Prima fază de românizare a fost mediul rural.
Nu vă spun alte elemente de trăire de Holocaust, personal, de către mine, şi mă
vedeţi totuşi, la 80 de ani, sunt un om aşa cum îl vedeţi, cu un trecut, cu o istorie,
care a memorat totul, care n-a făcut din asta ultima decizie a lui, că nu mai avea
nimic de făcut cu România. Dimpotrivă, ani şi ani trăim aici, muncim şi ne aducem
contribuţia, fără a uita sacrificiile imense care au fost atunci, pentru acest simplu
motiv de a fi evreu, de a te fi născut evreu.
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Fără a prelungi, apreciez din nou curajul conducerii României din anul 2004, care
a luat decizia de a crea Comisia „Wiesel” pentru cercetarea Holocaustului.
S-au adus aceste date de sute de mii de morţi, inclusiv din Transilvania de Nord,
ocupată de Ungaria în timpul regimului salaszist, unde 135.000 de evrei au fost
luaţi şi duşi direct la lagărele morţii din Germania şi Polonia.
Bine, s-a terminat şi această mare şi foarte întunecată pagină din istoria evreilor şi
istoria României, scrisă însă nu cu cerneală neagră, ci cu sângele roşu al evreilor
care au fost omorâţi. Noi am reintrat la viaţă. Este drept, la terminarea războiului
în România, a ieşit România cu un bilanţ în care circa jumătate din populaţia
evreiască de dinainte, 850.000 în 1940, înainte de schimbarea geografiei României,
a rămas în viaţă. Am muncit în România mulţi dintre noi, alţii, pe rând, încet-încet,
s-au orientat spre Statul Israel, unde au adus şi aduc contribuţii valoroase.
Eu aş dori să spun – ca să mă apropii de sfârşit – că apreciez foarte mult
francheţea cu care discutăm această tragedie din anii războiului. Am tras concluzii
şi trebuie să mulţumesc Parlamentului României, Guvernului României de atunci,
care, în 2002, au adoptat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002, prin
care se sancţionează antisemitismul, xenofobia, rasismul, propagarea cultului
personalităţii, care au adus daune păcii şi umanităţii. Această ordonanţă a devenit
lege în 2006. S-a aplicat în foarte, foarte puţine cazuri.
Şi ceea ce e mai important – şi cred că aici avem cu toţii de lucrat – este, în primul
rând, să perfecţionăm această legislaţie a combaterii fenomenelor despre care
spuneam, dar, în acelaşi timp, trebuie să inducem în populaţia României ideea că
Holocaustul a fost o tragedie umană care n-are voie, în niciun caz, să se repete,
niciunde şi nicicând.
Mă opresc aici, mulţumindu-vă că m-aţi ascultat, cu asigurarea că mica populaţie
evreiască din România de astăzi, în jur de câteva mii, faţă de 800.000, cum spuneam,
este fidelă României în tot ce are ea bun, îşi aduce contribuţia la construcţia unei
Românii noi, moderne, prospere, a unui stat de drept bine încadrat în obiectivele
şi în acţiunea Uniunii Europene şi a statelor democratice din lume.
Vă mulţumesc foarte mult pentru atenţie.
(Aplauze)
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Domnul Petru Filip
Mulţumesc, domnule preşedinte.
Îl invit în continuare la microfon pe directorul general al Institutului Naţional pentru
Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, domnul Alexandru Florian.
Vă rog, domnule director.
Domnul Alexandru Florian
Director general al Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului
din România „Elie Wiesel”
Domnule vicepreşedinte al Senatului României,
Doamnelor şi domnilor senatori,
În urmă cu 71 de ani, la 9 octombrie 1941, din ordinul mareşalului Ion Antonescu,
conducătorul României de atunci, evreii din Bucovina de Nord, Bucovina de Sud,
teritoriu ce aparţinea vechiului regat, şi din Basarabia au fost strânşi într-un timp
extrem de scurt şi deportaţi în Transnistria. Cea mai mare parte dintre ei nu
s-a mai întors. S-a murit de frig, de foame, de boală. Autorităţile române i-au
abandonat în voia sorţii, într-un teritoriu unde nu au găsit nimic prietenos.
Acum 70 de ani, în mai 1942, regimul Ion Antonescu a deportat în Transnistria, pe
criterii rasiale, 25.000 de rromi. 11.000 dintre ei nu s-au mai întors. 9.000 dintre
aceştia erau copii, minori. După decenii de minimalizare sau de uitare a acestei
perioade din istoria României, în 2004, preşedintele României de atunci, Ion
Iliescu, şi-a asumat raportul şi concluziile finale ale raportului Comisiei „Wiesel”,
prin care s-a recunoscut, pentru prima dată în istoria României, oficial de către
statul român, responsabilitatea Guvernului Ion Antonescu pentru Holocaustul din
România.
A urmat o serie de schimbări instituţionale deosebit de importante. Una dintre
acestea este anul 2005, când Guvernul României înfiinţează Institutul Naţional
pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, institut care are ca
obiect de activitate cercetarea aprofundată a istoriei recente a României, perioada
1939-1944, şi, în acelaşi timp, promovarea în spaţiul public a memoriei victimelor
Holocaustului, cei peste 300.000 de evrei români şi ucraineni şi 11.000 de rromi
care au fost exterminaţi în acea perioadă.
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Permiteţi-mi, pe scurt, pentru a cunoaşte modul în care Institutul, din 2005 şi
până astăzi, şi-a asumat această responsabilitate, să vă descriu trei mari proiecte
sau programe de activitate pe care le desfăşurăm.
Avem un program educaţional de formare continuă pentru profesorii de istorie
din învăţământul preuniversitar, prin care le împrospătăm sau, mai bine spus, le
aducem cunoştinţe despre Holocaustul din România, pentru că încă prea puţin
se învaţă despre acesta, chiar şi în sistemul universitar. Este un curs de formare
continuă care este autorizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi
care conferă credite şi este recunoscut de minister şi de toţi profesorii care îl
absolvesc, îl parcurg.
Avem un program cultural, intitulat „Cum a fost posibil Holocaustul în România?”,
pe care îl desfăşurăm în parteneriat cu Muzeul Yad Vashem de la Ierusalim, din
Israel, şi cu sprijinul logistic al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România,
program prin care, de patru ani de zile, Institutul „Elie Wiesel” organizează tabere
de creaţie pentru tineri artişti plastici din România, pe tematica Holocaustului,
după care aceştia pictează lucrări care intră în patrimoniul Institutului nostru.
Ieri, am avut vernisajul acestei expoziţii, pentru ediţia din 2012, la sediul nostru.
Este o expoziţie pe care o vom ţine deschisă publicului timp de o lună de zile.
Institutul este foarte aproape de Parlamentul României, pe Strada Vigilenţei, din
Bulevardul Naţiunile Unite. Vă invit, când aveţi timp, să vizitaţi, să vizionaţi această
expoziţie.
Avem o preocupare deosebită pentru a promova memoria victimelor în spaţiul
public şi o facem în două maniere: pe de o parte, susţinem activităţi şi evenimente
în sensul de a arăta cele ce s-au petrecut în acea perioadă, pe de altă parte, pentru
că încă în spaţiul public românesc memoria sau istoria României este extrem
de controversat reprezentată, Institutul „Elie Wiesel” combate manifestările de
antisemitism, de negare a Holocaustului sau de rasism, precum şi toate acele
simboluri care se mai află încă astăzi pe clădiri, pe drumuri publice, în diverse
instituţii publice şi care amintesc de mişcarea fascistă din România, mişcarea
legionară.
Încercăm, prin mijloacele pe care le pune la dispoziţie statul democratic, să
restrângem cât mai mult din aceste simboluri care se află pe şoselele României, se
află în diverse spaţii sau pieţe publice sau în clădiri sau instituţii publice ale statului
care, uneori, găzduiesc manifestări ale unor asociaţii care astăzi se revendică de
la mişcarea legionară.
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În încheiere, vreau să vă asigur pe dumneavoastră şi pe invitaţii dumneavoastră,
evrei ai Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România sau evrei originari din
România şi care astăzi trăiesc în Israel, că, prin intermediul Institutului, statul
român este un factor activ în reconcilierea memoriilor şi aşază acolo unde îi este
locul, în panteonul istoriei, memoria victimelor din perioada Holocaustului, evrei
şi rromi.
Vă mulţumesc foarte mult.
Domnul Petru Filip
Mulţumim, domnule director.
O invit la microfon pe doamna Arezoo Hersel, reprezentant al ambasadorului
Statului Israel la Bucureşti.
Doamna Arezoo Hersel
Reprezentant al ambasadorului Statului Israel la Bucureşti
Mesajul Excelenţei sale, domnul Dan Ben-Eliezer, ambasadorul Statului Israel la
Bucureşti – versiunea în limba română:
Stimate domnule vicepreşedinte al Senatului,
Distinşi membri ai Senatului,
Stimat auditoriu,
Astăzi avem o zi solemnă de comemorare a celor 6 milioane de evrei nevinovaţi,
femei, bărbaţi şi copii, care au pierit în timpul Holocaustului. Mii de evrei români
au rămas fără drepturi, fără proprietăţi, fără viaţă. Ne-am adunat aici şi ca să
aducem un tribut pentru cei care i-au salvat pe supravieţuitori. Aceasta este
datoria noastră, a celor rămaşi în viaţă.
Holocaustul a zguduit chiar bazele civilizaţiei moderne, dar din cenuşa celor mai
cumplite fapte s-a născut Statul Israel, ca ţară a poporului evreiesc, şi acest stat
se angajează să-şi apere cetăţenii, să lupte împotriva discriminării, în indiferent ce
formă apare ea.
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Holocaustul este o lecţie universală, care rezonează profund în inimile noastre,
chiar şi după 67 de ani.
Antisemitismul încă se mai simte în timpurile acestea pe care le trăim şi, de
aceea, avem o îndatorire faţă de viitor, şi anume să identificăm, să combatem
şi să protestăm împotriva rasismului, xenofobiei şi antisemitismului, pentru ca
Holocaustul să nu se mai întâmple niciodată.
Aceasta este o bătălie dusă de Statul Israel şi de întreaga naţiune evreiască. Trebuie
să fie o bătălie dusă şi de guverne, şi de cetăţeni din întreaga lume.
România a parcurs etape importante în recunoaşterea Holocaustului, asumânduşi responsabilitatea societăţii româneşti faţă de istoria sa. În această privinţă, aş
dori să-mi exprim aprecierea pentru Guvernul român în adoptarea legislaţiei care
se referă la Holocaust şi pentru că a introdus studiul Holocaustului în şcoli.
Dar astăzi încă mai sunt oameni care, din ignoranţă sau poate din maliţiozitate,
neagă Holocaustul sau faptul că acesta a avut loc şi în România. De aceea, este
foarte important ca autorităţile române să se asigure că programele educaţionale
continuă să se dezvolte şi să fie considerate obligatorii.
Este convingerea mea aceasta, că ţările noastre, ambele, care au relaţii excelente
şi o cooperare foarte puternică în diverse sectoare, în continuare îşi vor reuni
forţele în educarea generaţiilor viitoare în ceea ce priveşte istoria noastră, în
spiritul toleranţei, al demnităţii umane şi al păcii.
Niciodată nu trebuie să-i uităm pe cei 6 milioane de evrei care au pierit. Niciodată
nu trebuie să uităm Holocaustul. Această neuitare înseamnă recunoaşterea vieţii
ca valoare supremă.
Domnul Petru Filip
În continuare, îl invit la microfon pe domnul Liviu Beris, preşedintele Asociaţiei
Evreilor din România, Victime ale Holocaustului.
Vă rog, domnule preşedinte.
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Domnul Liviu Beris
Preşedinte al Asociaţiei Evreilor din România, Victime ale Holocaustului
Domnule preşedinte de şedinţă,
Doamnelor şi domnilor senatori,
Onorată asistenţă,
Mulţi, chiar foarte mulţi se întreabă uneori ce este omul. Eu am avut prilejul, încă
din copilărie, să văd ce poate deveni omul.
A fost pomenită aici o localitate, Herţa, şi eu sunt din această localitate, localitate
în care era o populaţie de vreo 4.000 de locuitori, din care aproape 50% erau
evrei.
Ocupaţi pe neaşteptate de trupele sovietice în urma Ultimatumului din 26 iunie
1940, adresat de Uniunea Sovietică României, am trăit un an sub sovietici şi, după
22 iunie 1941, când a început războiul, Herţa fiind la graniţă, am ajuns să fim
eliberaţi de trupele române în ziua de 5 iulie, o zi pe care o consider ca o nouă
zi de naştere a mea.
De ce? Pentru simplul motiv că tatăl meu, care era pus pe listele de deportare
în Siberia, fiind ceva mai avut şi scăpând de această deportare, când a auzit că
trupele române sunt la marginea Herţei, m-a luat de mână şi mi-a spus: „Hai să
mergem în întâmpinarea alor noştri, am scăpat de deportarea în Siberia!”
Şi pe drum au mai fost, s-au adunat vreo 10 evrei şi vreo 20 de români. Era o zi
călduroasă, 5 iulie 1941. Ne-am apropiat de avangarda română şi – şi acum văd
căştile lucind în soare – un căpitan, cu privirea încruntată, în loc de „Bună ziua”,
ni s-a adresat cu următoarele cuvinte: „Care dintre voi sunt jidani să treacă la o
parte”, şi a indicat o margine de şanţ.
Ne-am dus, ne-a pus să ne descălţăm şi, nu ştiu, nu-mi mai amintesc ce s-a
întâmplat, decât că reţin o grupă de ostaşi cu armele îndreptate spre noi. Unul
din grupul de români, sesizând despre ce este vorba, s-a repezit în faţa armelor
încărcate, a început să-şi facă cruce şi să strige – nu-i reţin figura, dar îi reţin şi
acum vocea –: „Ce faceţi, domnule căpitan? Oamenii aceştia au suferit de-a valma
cu noi!” Şi, pentru că şi-au dat seama şi ceilalţi din grupul de români, au trecut în
faţa armelor, aşa încât căpitanul nu a mai putut să ordone „Foc!”.
Aşa am scăpat de execuţie pe 5 iulie 1941.
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Iată de ce aş vrea să vă spun că amintirile mele sunt deseori conversaţii cu mine
însumi – cel ce am fost atunci şi nu mai sunt acum – şi cu cei dispăruţi de lângă
mine.
Voi trece peste foarte multe amănunte, dar vă voi spune că, după vreo trei
săptămâni, pe ziua de 10 august, am fost adunaţi în piaţa orăşelului, cu ce am
putut duce cu noi, toţi evreii din Herţa – şi bătrâni la 90 de ani, şi copii de-abia
născuţi –, şi, cu ordinul de deportare, am fost duşi pe jos. Pe jos, în căldurile
acelea din august 1941, pe prafurile Basarabiei.
Şi acum veţi vedea ce poate deveni omul.
Era o căldură îngrozitoare şi când ne apropiam de o fântână… erau fântânile
acelea cu o cumpănă, în care ridicai câte o găleată de apă, şi lângă fiecare fântână
era un jgheab pentru vite.
Pe atunci, caii, boii erau mijloacele principale de transport, şi nu benzinăriile
care să asigure combustibilul. Apa era vărsată în aceste jgheaburi pentru vite.
Şi când coloana noastră de peste 1.500 de oameni se apropia pe acele călduri
de o fântână, cei care erau mai tineri şi mai în măsură să meargă mai repede se
apropiau de această fântână, dar noi, însetaţi – vă închipuiţi 1.500 de oameni la
un jgheab – mai rău decât animalele. Era o luptă pentru o gură de apă.
Ce să vă mai spun? Dacă apa era o problemă pentru a ajunge s-o bei, darămite
să te mai speli! În câteva zile eram plini, dacă vreţi, de o sudoare înnegrită de
praful care ne înconjura. Nespălaţi şi nimeni nu se îngrijea să ne dea o gură de
mâncare. De fapt, arestaţi, sub o pază severă, cu lovituri de paturi de armă, în
câteva zile ne-am transformat în nişte vite murdare.
De aceea am vrut să vă spun că încă din copilărie mi-am dat seama ce poate
deveni omul. Şi aceasta, nu determinat de altceva, ci de voinţa altor oameni.
De aceea aş dori să ştiţi că, atunci când v-am spus că am conversaţii cu cel care
am fost atunci, şi nu acum, m-am referit la faptul că, de fapt, fiecare dintre noi
este un unu la plural.
Şi sub aspect biologic ne transformăm în fiecare clipă. Ştiţi bine că, în răstimp de
cinci ani, niciun atom pe care-l avem acum nu-l mai regăsim peste cinci ani în noi.
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Şi acum vă privesc în această sală, în care sunt pentru prima oară, şi mă uit
numai la chipurile dumneavoastră, cât de diferite sunt. Gândiţi-vă însă cât de
diferiţi sunteţi dacă aţi lua în consideraţie miliardele de procese biochimice care
se petrec chiar acum în fiecare dintre noi, în momentul când eu vă vorbesc şi
dumneavoastră mă ascultaţi.
Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că suntem diferiţi. Şi cât de mare dreptate există
în afirmaţia din scrierile sfinte: „Dacă ucizi un om, e ca şi cum ai ucide o lume”.
Acesta este motivul pentru care unii poate nu conştientizează importanţa vieţii,
importanţa vieţii omului. Sunt mulţi care pun problema: „Holocaust, Holocaust
în România! Dar în România nu au existat camere de gazare!” Păi nu au existat
camere de gazare, dar s-a murit într-un mod specific, caracteristic Holocaustului
din România.
Şi, ca să ştiţi cum s-a murit şi cum este descrisă moartea aceasta în Holocaustul
românesc, vă rog să-mi permiteţi să vă citesc un raport al prefectului judeţului
Golta, din Transnistria, locotenent-colonel Isopescu:
„1941, noiembrie 13, Golta
Către Guvernământul Transnistriei
Am onoarea a raporta:
La luarea în primire a judeţului, am aflat mai multe colonii jidoveşti din cei adunaţi
prin târgurile de aici, iar marea majoritate din cei trimişi, de peste Nistru.”
Adică noi.
„În comuna Gvozdavca, din raionul Liubaşevca, comună românească, se adunaseră
vreo 15.000, iar în Krivoje Ozero şi Bogdanovka câte circa 1.500.
În cei din Gvozdavca a dat tifosul şi au murit vreo 8.000, cu toţi cei morţi de
foame.
Tot la Bogdanovka au fost trimişi şi cei de la Krivoje Ozero, unde au fost cazaţi
în grajdurile de porci ale Sovhozului. Până însă să sosească transportul de jidani
de la Gvozdavca, au fost trimişi din direcţia Odessei vreo 9.000 de jidani, aşa că
astăzi, din ce a fost acolo şi din ce a mai venit, sunt 11.000 de jidani plasaţi în
grajdurile Sovhozului, unde nu încăpeau 7.000 de porci. (…)
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Cum Sovhozul nu-i mai poate găzdui pe toţi, iar cei de afară omoară pe cei
din grajduri pentru a le lua locul, iar poliţia cu jandarmii nu prididesc a dirija
înmormântarea şi cum apa Bugului este folosită ca apă potabilă, în curând se va
întinde adevărata molimă în întreaga regiune. (…)
Pentru a nu contamina regiunea, vă rugăm insistent a da ordine urgente ca să nu
se mai trimită jidani în această regiune. (…)
Prefect, locotenent-colonel Isopescu”
Şi aş vrea să închei spunându-vă că, copil fiind, mă întrebam cum de reuşeau
cuziştii şi legionarii să se convingă pe ei înşişi şi să convingă şi pe alţii că cel mai
bun lucru este să-i urâm pe evrei, să propage antisemitismul, care a prins. Şi mă
întrebam de ce prinde atât de uşor.
Astăzi îmi dau seama de ce prinde. Prinde pentru că este o ideologie simplistă.
Pentru tot ce e rău în lume, pentru sărăcie, pentru tot ce era rău şi atunci, erau
de vină evreii. „Faceţi ca evreii să dispară şi totul se va rezolva!” Ce poate fi mai
simplu?
Am mai întrebat şi întreb şi acum: practic, au dispărut evreii din România, a
dispărut cumva corupţia din România, a dispărut hoţia, a dispărut lăcomia, au
dispărut toate acele vicii etern omeneşti, care datează din negura veacurilor?
Vă las pe dumneavoastră să vă răspundeţi, iar eu vă mulţumesc pentru atenţie.
(Aplauze)
Domnul Petru Filip
Îl invit la microfon pe domnul Zeev Schwartz, preşedintele Asociaţiei Evreilor
Originari din România.
Vă rog, domnule preşedinte.
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Domnul Zeev Schwartz
Preşedinte al HOR Israel – Asociaţia Evreilor Originari din România
Stimate domnule vicepreşedinte al Senatului,
Doamnelor şi domnilor senatori,
Onorată asistenţă,
În faţa dumneavoastră vorbeşte copilul de 6 ani care a fost deportat în Transnistria.
Bună ziua! Şi vă mulţumesc pentru onoarea pe care mi-aţi acordat-o de a
mă adresa de la această tribună onorabilă, în această zi deosebită, nu numai
pentru evreii români, ci pentru toţi fiii neamului Israel, deoarece o comemorare
a Holocaustului, indiferent în ce colţ de lume are loc, este o lumânare aprinsă în
memoria victimelor nevinovate, asasinate mişeleşte de nazişti şi de aliaţii lor.
Mă aflu azi în faţa dumneavoastră nu numai în calitatea mea de preşedinte al
Asociaţiei Evreilor Originari din România, care trăiesc în Israel, ci şi ca supravieţuitor
al Holocaustului.
Mă întorc cu gândul la pogromul din Dorohoi, când mareşalul Antonescu a ordonat
să se cureţe pământul românesc de „jidani“, după care a urmat rebeliunea de la
Bucureşti, când legionarii au măcelărit femei, bărbaţi, copii – şi asta nu e totul –,
toţi, bineînţeles, nevinovaţi, iar trupurile lor neînsufleţite au fost atârnate la abator
în cârlige, ca nişte vite, scriind pe ele „carne cuşer”, la masacrele de la Iaşi, la
trenul morţii şi la deportarea a 180.000 de evrei în Transnistria, printre care şi eu.
120.000 de evrei au rămas acolo străpunşi de boli, frig, foame, bătăi şi gloanţele
soldaţilor români.
Unul dintre cei 60.000, care s-au întors, vorbeşte acum în faţa dumneavoastră,
lăsând în urmă un tată şi un frate omorâţi, împuşcaţi şi aruncaţi în gropi comune.
Cei care au vrut să ne extermine pe toţi nu au reuşit. În ciuda suferinţelor de
neimaginat, neamul lui Israel trăieşte, iar noi suntem martorii acelor vremuri
cumplite şi avem datoria să amintim lumii ce a fost şi să facem totul ca aceste
crime oribile să nu se mai repete.
Tribul, originari din România, pe care eu îl reprezint, a înscris o pagină de glorie în
istoria Israelului, ţară reconstruită din cenuşa crematoriilor, iar acum suntem peste
tot, în armată, în poliţie, în spitale, în universităţi, în viaţa culturală, în agricultură
şi unde nu!
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Doamnelor şi domnilor,
În Israel trăiesc astăzi cei mai mulţi supravieţuitori ai Holocaustului, iar eu sunt
mesagerul celor aproape 350.000 de evrei originari din România. Noi, cei care
am supravieţuit pogromului, asasinatelor, iadului numit Transnistria, ne ducem
viaţa mai departe cu sufletul inundat de sânge, vă privim în ochi şi vă întrebăm:
ce faceţi ca aceste grozăvii să nu se mai repete niciodată?
Noi apreciem aşa cum se cuvine recunoaşterea Holocaustului românesc şi
decretarea Zilei Holocaustului de către Guvernul român, înlăturând astfel vălul
mistificărilor, denaturărilor şi iubim poporul român harnic şi muncitor. Noi nu
putem trece cu vederea profanarea cimitirelor, articolele care apar în unele
publicaţii româneşti, unele cărţi care se vând la chioşcuri cu puternic caracter
antisemit. Încă sunt unii care neagă Holocaustul şi încearcă să convingă lumea că
este o afacere inventată de evrei pentru a obţine sume materiale.
Vă jur cu mâna pe inimă că niciunul dintre noi nu se gândeşte la satisfacţia
materială şi nicio sumă din lume nu poate să şteargă traumele şi coşmarurile prin
care am trecut noi, evreii.
În numele morţilor noştri şi al cadavrelor vii care eram noi, supravieţuitorii
cumplitei Transnistrii, vă rog să nu uitaţi ce a fost şi să faceţi totul pentru a pune
capăt acestor răbufniri antisemite.
În calitatea mea de preşedinte al Asociaţiei Evreilor Originari din România, transmit
mesajul celor pe care îi reprezint. Este o mare mulţumire pentru noi că memoria
morţilor noştri este onorată şi respectată în ţara în care noi ne-am născut, am
crescut, învăţat şi pe care nu am uitat-o. O iubim şi acum, mai mult ca oricând.
Ne mândrim cu limba, cultura, realizările dumneavoastră şi ne educăm copiii şi
nepoţii în acest sens.
Doamnelor şi domnilor,
Vă mulţumesc pentru atenţia acordată şi vă rog încă o dată să nu uităm cele
despre care am vorbit. Numai aşa vom putea avea garanţia că ceea ce a fost nu
se va mai repeta niciodată.
În încheiere, vreau să rostesc o rugăciune de pace a poporului meu.
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„Fie lăudat ca cel care face pace în ceruri,
Să facă pace pentru noi
Şi pentru tot Israelul
Şi să spunem cu toţii: amin.”
Vă mulţumesc.
(Aplauze)
Domnul Petru Filip
În continuare voi da cuvântul reprezentanţilor grupurilor politice din Senat şi
am să încep prin a invita la microfon pe domnul senator Dan Şova, din partea
Grupului parlamentar al PSD. Se pregăteşte domnul senator Cristian Rădulescu,
din partea Grupului parlamentar al PDL.
Domnul Dan-Coman Şova, Senator PSD
Domnule preşedinte de şedinţă,
Stimaţi colegi parlamentari,
Stimaţi invitaţi,
Ziua Holocaustului este un moment de o încărcătură aparte pe care trebuie să
o marcăm cu un deosebit respect şi demonstrând în mod clar că îi ştim exact
semnificaţia. În aceste clipe, avem nevoie să depăşim diferenţele politice şi să ne
asumăm, ca popor, o atitudine marcată de compasiune şi înţelegere.
Este o filă neagră a istoriei umanităţii, poate cea mai neagră filă, pentru că a fost
prima dată şi sperăm că singura dată când un regim totalitar şi-a asumat în mod
oficial, instituţional, un plan minuţios şi amplu de eradicare a unui popor la nivel
global. O tragedie care a lăsat urme adânci şi care nu trebuie niciodată uitată.
Holocaustul a devenit o bornă de referinţă pentru istoria noastră, pentru istoria
umanităţii, în general, pentru că din acel moment cu toţii am fost atât vinovaţi,
cât şi victime.
Suntem datori în faţa memoriei celor care au pierit în această imensă tragedie
să căutăm toate mijloacele prin care să ne asigurăm că aşa ceva nu va mai fi
niciodată posibil, nicăieri în lume.
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Nu aş vrea să existe nicio urmă de îndoială cu privire la faptul că noi, ca români,
cunoaştem şi recunoaştem ce s-a întâmplat în trecut, cât de mare a fost tragedia
poporului evreu şi cât de mare a fost responsabilitatea celor care au permis ca
aşa ceva să se întâmple.
Pentru noi, ca popor, este foarte important să cunoaştem exact ce s-a întâmplat
în perioada celui de-al doilea război mondial. Nu este suficient să cunoaştem, ci
trebuie să şi recunoaştem faptul că România, ca stat, a contribuit într-o perioadă
a istoriei sale – absolut regretabilă – la această tragedie incredibilă. Ulterior, statul
comunist a contribuit din plin la ştergerea acestui episod din cărţile de istorie,
refuzând astfel mai multor generaţii – printre care mă număr şi eu – cunoaşterea
acestui capitol întunecat din trecutul nostru.
Personal, am trecut lunile anterioare printr-un episod pe care l-am regretat
profund şi care mi-a arătat cât de grave sunt ignoranţa, pasivitatea şi lipsa de
preocupare pentru o tragedie unică în istoria umanităţii.
Din această cauză m-am angajat alături de toţi colegii mei în realizarea, pe termen
mediu şi lung, a unor obiective de natură legislativă, care să înăsprească legislaţia
în materia antisemitismului şi a negării Holocaustului în România, dar care să
asigure şi studierea în şcoli şi facultăţi a istoriei legate de Holocaustul românesc.
Voi susţine alături de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu
suportul unor organizaţii evreieşti, al comunităţii evreieşti, al Centrului „Simon
Wiesenthal”, a Institutului Naţional pentru Cercetarea Holocaustului din România,
introducerea acestui subiect în curricula şcolară, pentru a fi predat în licee şi
facultăţi, pentru ca tinerii din România să fie puşi la curent cu realităţile istorice şi
obiective. Voi susţine în Guvernul României şi în Parlamentul României modificarea
Legii nr. 107/2006, conform propunerilor înaintate de organizaţiile comunităţii
evreieşti din România.
De asemenea, voi susţine crearea, cu ajutorul aceloraşi organizaţii, şi prin intermediul
Institutului Naţional pentru Cercetarea Holocaustului din România „Elie Wiesel”,
a unor cursuri permanente pentru a deveni parte din curricula Facultăţilor de
Drept, Jurnalism, Istorie, Poliţie, Institutului Naţional de Magistratură şi a altor
forme de învăţământ.
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Sunt, de asemenea, deplin hotărât să mă implic în mai multe proiecte prin care
să transmitem tinerelor generaţii lecţia de istorie despre contribuţia evreilor din
România la dezvoltarea societăţii noastre, lecţie pe care noi şi eu nu am putut să
o învăţăm atunci când am fost în şcoală şi care este absolut obligatorie pentru o
ţară civilizată, care respectă şi recunoaşte drepturile şi realizările poporului evreu.
Am încredere că, împreună, putem repara acest deficit al cunoaşterii, pentru
ca România să fie un spaţiu în care statul de drept să fie protejat şi în care
totalitarismul şi rasismul să nu aibă nicio şansă de a face alte victime decât cele a
căror memorie o onorăm astăzi.
Îmi permit să închei cu un citat plin de adevăr al lui Simon Wiesenthal, care
spunea:
„Pentru binele vostru, învăţaţi din tragedia noastră. Nu există nicio lege scrisă care
să prevadă că viitoarele victime vor fi tot evreii. Istoria evreimii, istoria omenirii
este istoria unor crime, iar istoria se poate repeta, de aceea informaţia este o
formă de apărare. Prin informaţie, putem construi, trebuie să construim o apărare
împotriva repetării istoriei.”
Vă mulţumesc.
(Aplauze)
Domnul Petru Filip
Are cuvântul, în continuare, domnul senator Cristian Rădulescu, şi va urma domnul
senator Varujan Vosganian, din partea Grupului parlamentar al PNL.
Domnul Cristian Rădulescu, Senator PDL
Excelenţele voastre,
Onoraţi invitaţi,
Stimaţi participanţi,
Pregătisem un discurs. Ideile şi cuvintele pe care le pregătisem eu au fost spuse
deja de cei dinainte, dovadă că nu poate fi altfel decât cum de fiecare dată le
exprimăm toţi cu ocazia unei astfel de comemorări.
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După mărturia impresionantă depusă în faţa noastră de domnul Beris, una dintre
milioanele de mărturii, nu voi mai ţine acest discurs, deoarece cred că zece
discursuri nu pot să facă cât o astfel de mărturie – şi există milioane. Şi, de aceea,
voi aduce în faţa dumneavoastră doar o cugetare care îmi vine în minte de fiecare
dată când suntem aici şi comemorăm Holocaustul, de fiecare dată când domnul
Vainer mă invită la astfel de manifestări, de fiecare dată când aud sau văd lucruri
care aduc aminte de Holocaust.
E un citat, o cugetare care nu-mi aparţine, cutremurătoare prin pesimismul pe
care îl conţine şi, din păcate, din marea parte de realism pe care o conţine şi care
zice cam aşa: Omenirea va ajunge să accepte soluţia raţională abia atunci când
toate celelalte metode iraţionale vor fi fost deja folosite.
Eu am convingerea că ajunge un singur Holocaust, ajunge cu prisosinţă, pentru
ca omenirea, în momentele ei de cumpănă, având în minte experienţa cumplită
a Holocaustului, să nu mai orbecăiască, să nu mai ezite şi să accepte să găsească
de la început soluţia raţională.
Vă mulţumesc.
(Aplauze)
Domnul Petru Filip
Are cuvântul, în continuare, domnul senator Varujan Vosganian. Va urma domnul
senator Laurenţiu Chirvăsuţă, din partea Grupului parlamentar progresist.
Domnul Varujan Vosganian, Senator PNL
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Stimaţi invitaţi,
Sunt convins că Holocaustul este cea mai dureroasă amintire pe care ne-a lăsat-o
un secol trist. Veacul al XX-lea a fost un veac al cuceririlor ştiinţifice, dar a fost,
în acelaşi timp, şi cel al unor mari tragedii. Secolul al XX-lea a adus în istoria
omenirii războaiele mondiale, lagărele de concentrare, gropile comune, apatrizii,
genocidul, ideologia folosită ca instrument al autorităţii.
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Secolul al XX-lea, cum spuneam, a fost un secol trist. El a îmbătrânit încă de la 14
ani, odată cu atentatul de la Sarajevo. Din păcate, nu atât de nefericit ca secolul
al XXI-lea, care s-a născut deja bătrân, încă din primul său an de viaţă. Felul în
care a debutat noul secol, cu atentatele, cu războaiele fratricide şi cu fanatismele
sale, arată că, din păcate, omenirea nu a învăţat ce trebuia din lecţia dureroasă
a secolului care a trecut.
În ce priveşte marile traume prin care a trecut omenirea, putem să ne raportăm
la ele în trei feluri: prin uitare, prin răzbunare sau prin iertare.
Uitarea înseamnă indiferenţă şi, adesea, neînţelegere. Pentru cei care uită, oricând
se poate întâmpla din nou.
Răzbunarea nu închide o rană, ci adaugă altele. O rană nu se vindecă niciodată
deschizând alte răni, iar lacrima din ochiul tău nu trebuie să te împiedice niciodată
să vezi lacrima din ochiul celuilalt.
Iertarea, în schimb, este un gest de mare responsabilitate. Spre deosebire de uitare,
iertarea nu se face pe cont propriu şi nu se face niciodată în abstract. Iertarea nu
este monolog, ea are nevoie de un interlocutor. Şi, iarăşi, spre deosebire de uitare,
iertarea înseamnă asumare. Ierţi numai atunci când ştii că aşa ceva nu se va mai
repeta. Nu ierţi pentru că eşti bun. Într-un anumit fel, iertarea este neiertătoare.
Modul în care opinia publică internaţională şi statele lumii, în copleşitoarea lor
majoritate, onorează memoria victimelor Holocaustului a fost unul exemplar
atât din perspectiva Dreptului internaţional, cât şi din cea a Dreptului intern, de
pedepsire a negaţionismului în ceea ce priveşte adevărul despre aceste crime,
altminteri, de neimaginat. România, inclusiv prin festivitatea de astăzi, nu face
excepţie, şi eu, ca cetăţean român, ca senator, sunt mândru de asta. Iar felul în
care poporul evreu şi-a regăsit vigoarea şi a contribuit la civilizaţia lumii întregi şi
în perioada postbelică este cu totul remarcabil.
Doresc, de asemenea, să aduc laudă comunităţii evreieşti din România pentru
întreaga sa contribuţie la dezvoltarea civilizaţiei româneşti.
M-am numărat printre cei care au vizitat Memorialul Yad Vashem de la Ierusalim.
Este un pelerinaj obligatoriu pentru a înţelege lecţiile istoriei.
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Astfel de lăcaşuri de evocare a marilor tragedii ale secolului al XX-lea se găsesc,
din păcate, în multe locuri ale lumii. Multe alte popoare au trăit astfel de tragedii,
mai ales din neînţelegere şi uitare. „Cine îşi mai aduce aminte de masacrarea
armenilor?” – întrebau conducătorii nazişti, justificând, astfel, soluţia finală,
îndreptată împotriva evreilor.
Jertfa celor 6 milioane de victime, pe cât de tragică, pe atât de lipsită de sens,
trebuie să fie pilduitoare pentru o omenire care îşi caută încă sensurile, astfel
încât astfel de tragedii să nu se mai repete niciodată.
Vă mulţumesc.
(Aplauze)
Domnul Petru Filip
Îl invit la microfon pe domnul senator Laurenţiu Chirvăsuţă, din partea Grupului
parlamentar progresist. Va urma, după domnia sa, domnul senator György Frunda,
din partea Grupului parlamentar al UDMR.
Domnul Laurenţiu Chirvăsuţă, Senator UNPR
Vă mulţumesc.
Distinşi oaspeţi,
Domnule preşedinte de şedinţă,
Doamnelor şi domnilor senatori,
Comemorăm astăzi pierderea atâtor vieţi omeneşti şi, de asemenea, îi sărbătorim
pe cei care au supravieţuit Holocaustului ce rămâne o pată mult prea întunecată
şi de neşters a istoriei noastre recente.
Este o ironie faptul că unul dintre cele mai cumplite acte de barbarism din istorie
începe într-una dintre cele mai dezvoltate societăţi din acele timpuri, când inovaţia
şi progresul au fost folosite pentru a ucide. Educaţia, care trebuia să lumineze, a
întunecat minţile. Birocraţia, care ar fi trebuit să susţină o viaţă modernă, a fost
folosită ca o maşinărie pentru a ucide în masă.
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În vreme ce unicitatea Holocaustului, din punct de vedere al scopului şi al
metodelor folosite, este uimitoare, realizăm faptul că acesta a fost orchestrat
de aceleaşi forţe care au alimentat cele mai mari atrocităţi de-a lungul istoriei –
justificări care înlocuiesc conştiinţa şi permit răutăţii să se răspândească, acceptul
celor care nu sunt nici atacatori, nici victime de a-şi asuma rolul de simpli privitori,
crezând în mitul că oamenii buni sunt singuri şi fără puterea de a alege.
Începând cu anul 2004, la data de 9 octombrie, România comemorează la
nivel naţional Ziua Holocaustului. Marcarea acestui moment reprezintă doar
unul dintre eforturile societăţii româneşti de a menţine vie memoria victimelor
Holocaustului şi de a preveni prin asumarea lucidă a rănilor trecutului, de a educa
tânăra generaţie în spiritul înţelegerii şi respectului faţă de celălalt, fără reeditarea
crimelor şi persecuţiilor animate de ură şi intoleranţă sau orice fel de atac la
adresa democraţiei.
România a dezvoltat în ultimii ani un sistem complex de instrumente legislative şi
instituţionale apte să prevină şi să sancţioneze antisemitismul, precum şi orice alte
manifestări de rasism, xenofobie, discriminare rasială şi intoleranţă
Lansarea raportului Comisiei Wiesel, înfiinţarea Institutului Naţional pentru
Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, introducerea cursurilor de
istorie a Holocaustului în programa şcolară pentru liceu şi elaborarea unui manual
pentru profesorii care predau aceste cursuri, participarea României la Task Force
for International Cooperation on Holocaust Education, precum şi inaugurarea
Memorialului victimelor Holocaustului, la 8 octombrie 2009, reprezintă câteva
dintre acţiunile concrete ale autorităţilor române în acest domeniu.
Dar, în timp ce astăzi suntem aici pentru a conştientiza capacitatea oamenilor de
a distruge, nu trebuie să uităm să aducem un tribut impulsului uman de a salva.
Din fericire, omul are capacitatea de a învăţa din greşelile sale şi nu este niciodată
prea târziu. Trebuie să regăsim în noi înşine principiile adânc înrădăcinate de
omenie şi echitate. Nimeni nu ar trebui să fie nevoit să-şi ascundă credinţa sau
identitatea culturală. Scopul este acelaşi: niciun om, nicio minoritate nu ar trebui
să trăiască în frică pe acest pământ.
Vă mulţumesc.
(Aplauze)
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Domnul Petru Filip
Are cuvântul, în continuare, domnul senator György Frunda. După Domnia Sa, va
urma domnul senator Mircea Geoană.
Domnul Frunda György, Senator UDMR
Distinşi invitaţi,
Domnule preşedinte de şedinţă,
Doamnelor şi domnilor senatori,
Guvernul României, prin Hotărârea Guvernului nr. 672 din 2004, a decis ca ziua
de 9 octombrie să fie declarată Zi naţională de comemorare a Holocaustului din
România, în memoria tragicelor evenimente care s-au abătut în anii ’40 asupra
populaţiei evreieşti din ţara noastră.
În asumarea acestei decizii politice, un rol deloc neglijabil l-a avut presiunea
externă, care s-a datorat atitudinii permisive faţă de conţinutul antisemit al
câtorva publicaţii româneşti de după 1990, care erau purtătoare de cuvânt ale
unor partide politice.
Luarea deciziei a fost finalul unor dezbateri în care s-au implicat, după 1990,
politicieni, partide politice, istorici, asociaţii neguvernamentale, cetăţeni din cele
mai diferite medii sociale, încercând să răspundă la întrebarea fundamentală: a
fost Holocaust în România? Şi răspunsul este: da, a fost.
Şi totuşi, răspunsul a fost greu de dat, pentru că pune într-o nouă lumină,
adevărată, sinceră, un moment al istoriei româneşti când principiile morale
creştine, europene au fost refuzate de regimul totalitar al lui Antonescu.
Pentru a evita repetarea tragediilor din anii ’40, cei de azi mai trebuie să răspundă
la o întrebare: când? Când a început totul? Şi cred că cel mai bun răspuns l-a dat
preşedintele Tribunalului de la Nürnberg, imediat după al doilea război mondial,
care a spus: „Când am făcut primul compromis cu răul”. Nu cred că există răspuns
mai bun, pentru că nu ai voie să faci compromis cu răul.
Faptele au existat, ele sunt evidente, dovedite şi consemnate în arhive solide, din
păcate, prea puţine arhive româneşti.
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Dacă astăzi autorităţile de stat, partidele politice, oamenii politici sau simplii
cetăţeni tăgăduiesc Holocaustul, ei singuri se autoexclud din ceea ce numim
lumea civilizată.
„Somnul raţiunii naşte monştri” – spunea Goya în 1826. „Somnul naţiunii naşte
monştri” – avertiza, încă în 1927, Julien Benda.
Fără să fi învăţat din trecutul tumultuos, în plin secol XX, lichidarea fiinţelor
omeneşti pe criterii rasiale sau religioase a îmbrăcat formele absurdului. Faptele
sunt fapte, ele nu pot fi negate, cu toate că s-a încercat acest lucru în numele
interesului naţional şi al patriotismului.
În marile biblioteci ale lumii, în muzeele destinate memoriei vii a secolului trecut,
se păstrează nume, obiecte, abajururi din piele umană, proiectele camerelor de
gazare şi ale crematoriilor, procesele-verbale întocmite de conştiincioşii funcţionari
ai crimei.
Au murit sute de mii de copii – copii ca ai dumneavoastră, ca ai noştri – , sute
de mii de femei, de mame, de neveste, de iubite, bătrâni din stânga şi dreapta
Carpaţilor, doar pentru că au fost evrei. O comunitate vizibilă, cu rol academic,
ştiinţific, economic, social, pentru care trebuie să-i mulţumim, a deranjat însă pe
conducătorii fascişti ai vremii. Indezirabilii au fost trecuţi la minorităţi: minorităţi
etnice, dacă nu etnice, religioase, dacă nu religioase, sexuale.
Permiteţi-mi să vă citez cuvintele lui Traian Popovici, fost primar al Cernăuţiului în
1941-1942, căruia, în 1989, statul Israel i-a decernat titlul de „Drept între popoare”,
distincţie acordată neevreilor care, cu riscul vieţii, familiei şi avutului lor, au salvat
evrei de genocidul Holocaustului.
Şi daţi-mi voie o apreciere personală. Sunt mândru că mătuşa mea, care trăieşte,
e profesoară universitară pensionată, Stroia Mágda, a primit acelaşi titlu, „Drept
între popoare”, pentru că în anii ’40, când încă trăia în Ardeal, în Cluj, a salvat viaţa
unor evrei.
Spunea Traian Popovici: „Incontestabil că măsura deportării evreilor în Transnistria
a fost şi rămâne un act necugetat de conducătorul statului, mareşalul Antonescu,
un act neomenos, brutal şi sălbatic, care a zguduit adânc fiinţa neamului nostru,
un act care a dezlănţuit cele mai urâte instincte în om: ura şi lăcomia.

123

Parlamentul Rom âniei

Senat

Deportarea, cu întreg cortegiul ei de suferinţe pentru proscrişi, cu îngenuncherea
sentimentelor de omeni, de milă, de echitate, cu abrutizarea întregului aparat
de militari şi funcţionari ordonaţi cu executarea lui, ne-a coborât în respectul
popoarelor civilizate şi ne-a înfierat în istorie cu dangaua barbarismului.”
Iar puţin mai încolo: „Brutele urcau treptele ascensiunii lor fanatice; nevinovaţii
coborau de ruşine capul în cenuşă. A fi neîndurat era un merit; a fi samaritean
era o înjosire. A protesta, a căuta să deschizi minţile celor întunecaţi de nebunie
însemna a te expune dispreţului public şi prigoanei celor tari. Şi totuşi neamul
românesc, în profunzimea lui, era şi este nevinovat de ceea ce s-a comis în numele
lui.”
Şi cred, sunt convins că fostul primar a avut dreptate. A spus-o un român cu bunsimţ şi mintea limpede, care a avut curajul criticii, atunci când opinia sa putea să-l
coste viaţa.
Vina acestei tragedii nu este a poporului român, tot aşa cum nu a fost a poporului
german, a poporului maghiar sau a altor popoare. Răspunderea este a fanaticilor,
a nebunilor, a dictatorilor care au condus naţiile atunci: a lui Hitler, a lui Antonescu,
a lui Salaszi şi a celor din jurul lor.
Azi, noi avem obligaţia să ne asumăm trecutul cu bunele şi relele lui, cu Holocaustul
care a fost şi pentru care trebuie să ne cerem iertare morţilor, urmaşilor lor,
comunităţilor evreieşti şi rome care au avut cele mai multe victime. Şi nu avem
voie să uităm. Dacă uiţi, poţi să repeţi greşelile trecutului.
Nu e suficient anual, o dată, să ne adunăm şi să comemorăm Holocaustul. Nu
este suficient să adoptăm legi care condamnă Holocaustul sau crime legate de
el. Eu cred că cel mai important lucru este educaţia copiilor. Trebuie să-i învăţăm
pe copiii noştri adevărul despre Holocaust. Să avem curajul să le spunem copiilor
României istoria adevărată a românilor şi a celorlalte popoare care trăim în această
ţară.
Trebuie să-i învăţăm toleranţa faţă de cel care are o altă naţionalitate sau altă
religie. Şi asta nu-i suficient: trebuie să-l respecte pe celălalt, care este de altă
naţionalitate, care are altă religie şi alte tradiţii, cu atât mai mult cu cât, în România
de azi, cei de altă limbă sau de altă religie suntem din ce în ce mai puţini. În
al doilea război mondial, ţara noastră avea peste 800.000 de evrei şi aproape
800.000 de nemţi.
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Astăzi, în România mai sunt 5.782 de evrei sau câţi au fost la referendum şi 59.700
de nemţi, sub 1% din câţi au fost. Iar noi, ungurii, în 20 de ani am pierdut 25% din
conaţionalii noştri: de la 1,6 milioane suntem 1,2 milioane. Pierderea comunităţilor
naţionale din România bineînţeles că este, în primul rând, pierderea noastră, dar
este şi pierderea dumneavoastră.
Trebuie să prevenim societatea românească să piară, să-şi piardă oamenii.
Vă mulţumesc că m-aţi ascultat.
(Aplauze)
Domnul Petru Filip
Are cuvântul în continuare domnul senator Mircea Geoană şi, dacă dintre colegii
senatori vor mai dori să se înscrie la cuvânt, v-aş ruga să o faceţi. Domnul senator
Ghişe şi alţi colegi, dacă mai sunt.
Vă rog, domnule senator.
Domnul Mircea-Dan Geoană, Senator PSD
Domnule preşedinte, Domnule preşedinte Vainer,
Stimaţi invitaţi,
Drage colege,
Dragi colegi,
Este multă emoţie în plenul Senatului României! Parcă de undeva, din trecut,
ne bântuie fantome, ne bântuie pete ale istoriei noastre naţionale. Şi dacă acest
moment obligatoriu de reflecţie, de introspecţie, de compasiune, de adevăr este
un gest pe care suntem datori să-l facem, suntem în egală măsură datori să
spunem că riscul repetării, poate în alte forme, a tragediilor trecutului european
şi românesc este aici. Şi am să încerc să vorbesc despre riscurile prezentului şi
viitorului privind cu sinceritate, cu un sentiment de vinovăţie, dar şi cu un sentiment
de pericol către viitorul apropiat.
Nu am crezut în urmă cu 20 de ani, nu credeam, poate, în urmă cu câţiva ani că
riscul de război şi instabilitate la nivel internaţional va fi astăzi aproape la fel de
intens ca şi în anii premergători celui de-al doilea război mondial.
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Nu puteam să anticipez sau să anticipăm că, în toată zona limitrofă Europei, din
Orientul Mijlociu, până în inima Asiei Centrale, din Afganistan în Caucaz, din Siria
în Iran, din Nordul Africii către Israel, o să existe, în acelaşi timp, atât de multe
focare de conflict şi potenţial de destabilizare.
Există ţări care, astăzi, vorbesc despre holocaust nuclear la adresa Statului Israel.
Există un risc de radicalism islamic cu accent de militarism antisemit. Există, în
acest moment, un risc pentru pacea şi stabilitatea noastră, cum nu a mai fost
din vremea care a condus la cea de-a doua mare conflagraţie, care a distrus
Europa şi care a creat această cumplită noapte a Holocaustului. Europa nu este la
adăpost de trezirea vechilor demoni. Mitul ţapului ispăşitor nu s-a terminat odată
cu antisemitismul, ci el continuă.
Mă doare să văd cum vechi şi noi minorităţi în Europa sunt, astăzi, pe post de ţap
ispăşitor. Mă doare să văd naţiuni civilizate şi prospere cum alungă nedemocratic
şi antieuropean cetăţeni români, pentru că sunt de etnie romă sau de orice altă
formă de minoritate.
Mă doare atunci când văd că, în ţări prospere din nordul Europei, se vorbeşte de
trimiterea acasă a celor care fac lucruri împotriva legii şi sunt azi în puşcărie şi vor
să ne dea bani ca să ne luăm oamenii acasă.
Mă doare atunci când, dintr-o mare capitală europeană, un minister de externe
recomandă ca o staţie de metrou dintr-o metropolă şi fostă capitală imperială
să nu poarte numele capitalei României, doar pentru că România face parte
dintr-un alt bloc şi alianţă politico-militară. Ce ar fi să începem să spunem că nu
este bine să dăm numele de Glinka, de Ceaikovschi sau de Cehov unor străzi
sau unor locuri. Acest lucru este antieuropean, este obtuz, este meschin şi este
contraproductiv.
Şi în România, demonii trecutului nu au dispărut. Atunci când sunt scandări rasiste
pe un stadion, este o invitaţie pentru repetarea momentelor greşite din trecut.
Atunci când vedem politicieni tineri reîmpachetând ideologiile care au condus
la aceste drame, vâna fascistoidă nu a dispărut din România, vâna naţionalcomunistă nu a dispărut din România!
Ele se reciclează şi sunt la fel de periculoase pentru stabilitatea noastră, mai ales
într-un context de ţară aflată într-un moment de cumpănă, slăbită, sărăcită, cu
instituţii şubrezite.
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Acesta cred că este, de fapt, mesajul care trebuie să plece astăzi de sub cupola
Senatului României. Că da, avem nevoie de patriotism, dar nu un patriotism
alimentat din deşeuri toxice ale ideologiilor care au permis această dramă.
Acesta este, de fapt, lucrul pe care trebuie să-l înţelegem cu toţii: istoria se repetă
în forme diferite. Încă 10 ani de criză economică în Europa vor stârni şi mai mulţi
demoni. Vor apărea noi populişti, vor apărea noi demagogi, vor apărea noi aşazişi prevestitori ai unei societăţi diferite, care se bazează pe ură, pe învrăjbire, pe
ţapul ispăşitor.
Da, domnule Frunda, România este mai săracă astăzi prin plecarea masivă a
comunităţii evreieşti din România, prin plecarea masivă a comunităţilor de saşi
şi de şvabi şi să ştiţi că este mai săracă şi prin faptul că milioane de români şi de
maghiari din România au ales calea pribegiei din motive legate de slaba noastră
performanţă politică, economică şi socială.
Vreau să folosesc acest moment aniversar ca să mă refer şi la ceea ce spunea şi
domnul ministru Şova, ce spuneau şi alţi colegi de-ai mei. Educaţia antitotalitară
este răspunsul la dilemele şi demonii care ne stau încă în faţă. Şi chiar dacă,
uneori, tentaţia de a citi istoria cu ochii pozitivi…, pe care fiecare naţiune o are,
există tentaţia de a crea o mitologie pozitivă şi este bine să avem o mitologie
pozitivă despre noi înşine, dar, atunci când au existat greşeli severe, trebuie să
avem tăria şi puterea să spunem că, într-adevăr, au fost şi momente mai puţin
frumoase, mai puţin luminoase.
Vă mulţumesc foarte mult.
Vreau să salut decizia conducerii Senatului României şi a Biroului permanent de a
găzdui acest moment de comemorare.
Şi aceia dintre noi care îşi vor găsi reproducerea politică în viitorul Senat, în viitorul
Parlament, sper să putem şi la anul să continuăm această tradiţie şi acest moment
obligatoriu de introspecţie, reflecţie şi compasiune.
Vă mulţumesc foarte mult.
(Aplauze)
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Domnul Petru Filip
Are cuvântul în continuare domnul senator Ioan Ghişe.
Domnul Ioan Ghişe, Senator PNL
Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă.
Onoraţi şi distinşi invitaţi,
Stimaţi colegi,
Vă vorbesc în calitate de cetăţean român care a vizitat prima dată Israelul în 1998,
reprezentând cetăţenii municipiului Braşov în calitate de primar, răspunzând
invitaţiei făcute de domnul Meir Nitzan, primar al oraşului Rishon Lezion, aflat la
10 km sud-vest de Tel Aviv, evreu de origine română, plecat din Bucureşti în 1946,
care a fost un general de frunte al armatei israeliene şi a fost primar în diferite
oraşe din Israel, acum în oraşul Lod, de mai bine de 25 de ani.
Relaţia Rishon Lezion - Braşov a iniţiat-o domnul Tiberiu Roth, preşedinte, mulţi
ani, al Asociaţiei Sioniste din România, şi care astăzi, acum, la Braşov, la sinagogă,
a organizat o ceremonie, o festivitate prilejuită de Ziua Holocaustului.
Ultima dată am vizitat Israelul, împreună cu domnul preşedinte Liviu Beris, în anul
2006, atunci când era Intifada în zona Gaza şi în Cisiordania şi războiul din sudul
Libanului.
În cele patru vizite făcute de-a lungul anilor în Israel, am ajuns să descopăr, să
cunosc şi, parţial, să simt nişte lucruri pe care, în câteva minute, aş vrea să vi le
împărtăşesc.
Cred că fiecare cetăţean român ar avea o şansă în plus în viaţă, dacă ar reuşi, şi
merită să facă acest lucru, să viziteze Israelul. Ar putea vedea cu ochii lui, la faţa
locului, cum una dintre minunile secolului XX, şi acum a secolului XXI, s-a înfăptuit
şi se înfăptuieşte. Cum, din nisip, în şase decenii, s-a născut una dintre cele mai
civilizate şi omeneşti societăţi din lume.
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Oricare cetăţean european, dar, în mod special, român, va putea să găsească în
Israel, vizitând spitale, şcoli, cămine de bătrâni, chiar unităţi militare, mergând
la graniţa cu Cisiordania sau cu Gaza, vizitând locurile sfinte, vizitând, în mod
special, Muzeul de la Yad Vashem, va putea să vadă, să simtă şi să înţeleagă mai
bine ce înseamnă un neam pe pământ, istoria lui milenară, ce înseamnă omenie,
spirit de întrajutorare, raţionalitate şi, mai ales, viziune.
Datorită condiţiilor istorice, militare, politice specifice, întreaga filozofie de
construcţie a statului Israel, cel puţin aşa cum am înţeles-o eu, este construită pe
idealul securităţii şi unităţii naţionale. În plus faţă de aceasta, oricare dintre noi,
românii, am putea vedea în Israel cum grija pentru cei aflaţi în suferinţă, dar mai
ales grija pentru generaţiile care vin, reprezintă prioritate naţională.
Am avut şansa, de asemenea, să vizitez Masada, locul în care, în anul 72, romanii
au înfrânt ultima redută de rezistenţă a evreilor. Acolo, când vine vremea, fiecare
tânără şi tânăr care trebuie să meargă la armată, cu arma la piept, cu mâna pe
Tora, jură că a doua oară Masada nu o să mai cadă.
Pentru noi, care trecem în tulburările acestor vremuri prin diferite stări de spirit,
mai ales dezorientări şi, nu de puţine ori, prin manipulări, merită să vizităm Israelul.
Comunitatea românească din Israel este foarte numeroasă, după cea de origine
rusă, românii, evrei de origine română, sunt cei mai mulţi, şi ne asigură tuturor
sprijin, ajutor şi explicaţii. Şi cred că ceea ce merită să învăţăm noi, românii, este
că, întâi de toate, avem nevoie de un ideal naţional explicitat, convenit şi urmat.
Evreii de pe glob – şi, în mod special, cetăţenii israelieni – oferă lumii un model
cum rar se poate vedea, pentru ceea ce înseamnă civilizaţie şi viziune.
Aşadar, închei cuvântul meu prin a recomanda tuturor cetăţenilor români care
pot – să încerce să poată – să viziteze Ţara Sfântă, locurile sfinte pentru noi,
creştinii, să vadă acolo, să simtă şi să înţeleagă. Şi am speranţa că o astfel de
abordare ne va îmbogăţi şi pe noi, va crea mulţumire şi israelienilor, dar mai ales
evreilor de origine română.
Închei, cu îngăduinţa distinşilor invitaţi, spunându-vă, cum spun dumnealor:
Shalom Israel! Kol HaKavod!
Mulţumesc pentru atenţie.
(Aplauze)
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Domnul Petru Filip
Domnul senator Radu-Alexandru Feldman.
Domnul Radu-Alexandru Feldman, Senator PDL
Mulţumesc foarte mult.
Distinşi invitaţi,
Dragi colegi,
Ieri, colegul meu, liderul grupului, domnul senator Cristian Rădulescu, m-a invitat
să spun astăzi câteva cuvinte la această zi comemorativă. Tot ieri am primit o
invitaţie din partea unui realizator de emisiune de la postul naţional de radio, care
m-a invitat la o emisiune dedicată zilei de astăzi, de comemorare a Holocaustului.
Le-am mulţumit amândurora şi am refuzat invitaţiile spunând că am sentimentul
că astăzi nu evreii trebuie să vorbească, astăzi, cei ale căror gânduri şi ale căror
sentimente trebuie să le auzim sunt cele ale majorităţii, ale românilor, şi rămân la
convingerea că aşa trebuia să se întâmple.
Dacă am ţinut totuşi să vin la microfon, pentru un minut, a fost ca să le mulţumesc
colegilor din Senatul României pentru gândurile, pentru aprecierile, pentru
mărturisirile, pentru profesiunile de credinţă pe care au găsit de cuviinţă să le facă
de la acest microfon, într-o zi atât de frumoasă şi într-o zi atât de tristă şi atât de
dureroasă pentru evreii care mai trăiesc astăzi în România.
Vă mulţumesc foarte mult.
(Aplauze)
Am ascultat cum se cuvine, cu toată atenţia, tot ce s-a spus şi am două lucruri
care cred că trebuie reţinute şi pe care simt nevoia să le precizez: tot ce s-a spus
este purul adevăr.
Un lucru aş vrea să-l reţineţi şi să-l înţelegeţi în toată grozăvia lui: Varujan amintea,
pe bună dreptate, de tragedia armenilor, Mircea ne atrăgea atenţia că astăzi
lumea stă pe un butoi de pulbere, pentru că n-am învăţat şi n-am înţeles nimic.
Dar, în toată istoria omenirii, Holocaustul reprezintă o unicitate.
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Vreau să mă înţelegeţi foarte bine. S-a spus, nu o dată, că evreii încearcă exploateze
toate tragediile celui de-al doilea război mondial, al secolului trecut. Sub nicio
formă. Ştiu şi ştim foarte bine calvarul, tragediile trăite de o lume întreagă, dar
niciodată, niciodată în istoria omenirii n-a mai existat un program global de
eliminare de pe suprafaţa pământului a unei etnii, a unui popor întreg.
Era o observaţie, un accent pe care consideram că e bine să vi-l supun atenţiei.
Al doilea lucru. Vin în continuarea cuvintelor rostite de domnul Beris, dacă m-aş
grăbi, dacă aş fi nepermis de superficial, aş spune: îl cunosc de mulţi ani, şi-l
cunosc bine.
Îl cunosc de mulţi ani. Niciodată n-am să pot să spun că-l cunosc bine, pentru că
niciodată nu va ajunge să împărtăşească nimănui tot ce-a trăit el, familia lui şi cei
alături de care a trăit această cumplită experienţă care a însemnat Transnistria.
Mi-a spus însă un lucru. Mi-a pus o întrebare: „Ce este omul?” Dar, întrebaţi-vă:
ce poate deveni omul? Şi întrebarea îi cuprinde în egală măsură pe călăi şi pe
victime.
György ne invoca, ca un punct de referinţă în gândire, când a început această
tragedie a secolului trecut, şi invoca opinia preşedintelui tribunalului de la
Nürnberg, când a făcut prima concesie. Aş merge – îndrăznesc să spun –, un pas
mai departe şi aş spune că răul începe în fiecare clipă în care căutăm răul în afara
noastră, înainte de a avea tăria, cinstea şi luciditatea să privim în sufletul nostru.
Ne va fi atunci mult mai uşor să luăm măsura cea mai inspirată, atitudinea cea mai
corectă şi gestul cel mai potrivit. Şi spun asta rămânând în cotidian, rămânând
într-un moment în care ştim foarte bine, dragi şi stimaţi colegi, că suntem spre
finalul unei legislaturi.
Ca oameni politici, cu toată consideraţia, cu toată preţuirea şi cu toată amiciţia
pe care vreau să cred că am reuşit să v-o arăt fiecăruia dintre dumneavoastră,
fiecare dintre noi şi această ţară, pe care vrem s-o slujim din adâncul sufletului,
am fi într-un mare câştig dacă, înainte de a ne pronunţa împotriva adversarului
politic, am avea tăria să privim în sufletele noastre.
Închei cu ceea ce am ţinut de la început să vă spun: vă sunt îndatorat şi vă
mulţumesc că astăzi aţi fost atât de prezenţi fizic şi sufleteşte la comemorarea
unui timp pe care nu avem voie să-l uităm.
Vă mulţumesc foarte mult.
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Domnul Petru Filip
Vă consult dacă mai sunt intervenţii din partea colegilor senatori? Dacă nu mai sunt,
am să-i dau cuvântul domnului preşedinte Vainer. Vă rog, domnule preşedinte.
Domnul Aurel Vainer, Deputat Minorităţi
Nu obişnuiesc să abuzez de timp. Totuşi cred că e de datoria mea ca, în afară de
mulţumirile pe care le-a adus colegul dumneavoastră, ca parlamentar, şi al nostru,
domnul Radu F. Alexandru, să vă adresez şi eu cele mai călduroase mulţumiri.
Am simţit efectiv o prezenţă fantastică în această sală. Aţi fost aici, n-aţi fost cu
gândurile aiurea, cum se întâmplă uneori în şedinţele Parlamentului. Şi aţi fost aici
pentru că topica discutată nu e obişnuită.
Aşadar, vă mulţumesc foarte mult. Vreau să mai adaug un singur lucrul. De regulă,
nu uit să mulţumesc românilor, „neevreilor” care, în acei ani, au dat dovezi de
mare demnitate şi solidaritate umană.
Aşadar, îi evoc pe ei. Dacă trăiesc, să le fie bine; dacă nu mai sunt, să le fie bine
în ceruri.
Iar dumneavoastră ce pot să vă doresc decât sănătate, fericire, bucurii şi să dea
Domnul să nu ne mai întâlnim cu răul în lume!
Vă mulţumesc foarte mult.
(Aplauze)
Domnul Petru Filip
Mulţumesc, domnule preşedinte.
Intervenţiile au luat sfârşit. A fost o veritabilă lecţie de istorie, de umanism, de
politică şi, într-adevăr, o astfel de manifestare, la un asemenea nivel, este un
exemplu al maturităţii româneşti vizavi de capacitatea şi acceptarea judecării
propriei judecăţi, a ceea ce s-a întâmplat în istoria pe care orice popor trebuie să
şi-o asume.
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Ca oameni politici, evident că avem o mare responsabilitate, pentru că tot ceea
ce s-a întâmplat în decursul istoriei, evident, a fost şi o componentă politică,
şi, în mod cert şi evident, dacă noi vom înţelege acest lucru şi ne vom aduce
contribuţia acolo unde ne revine aceasta, de a nu mai permite ca astfel de lucruri
să se întâmple, sigur că rolul nostru s-a îndeplinit sau se va îndeplini.
Vă rog să-mi permiteţi, în încheiere, să vă mulţumesc tuturor celor care şi-au adus
contribuţia la o asemenea sesiune extraordinară a Senatului României, invitaţilor,
Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, colegilor senatori care au fost
prezenţi astăzi, ca un exemplu al consideraţiei şi respectului pe care-l dau acestei
realităţi pe care am discutat-o astăzi.
Am convingerea că şi viitorul Senat va avea aceeaşi deschidere pe această temă
şi, sigur, pe foarte multe alte teme de politică actuală, multe dintre ele, astăzi,
enunţate aici şi cu care, sigur, se vor confrunta atât România, cât şi Israelul sau
ţările Uniunii Europene.
Vă mulţumesc foarte mult.
Declar încheiată sesiunea Senatului de astăzi.
Vă mulţumesc.
Şedinţa s-a încheiat la ora 14,00.
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Comemor area victimelor
de la Groapa Comună din Popricani
(Iaşi, 4 aprilie 2011)
Rabin Meir Schlesinger
Comitetul pentru Prezervarea Cimitirelor Evreieşti din Europa
Cu această ocazie sfântă îl reprezint pe rabinul Schlessinger şi Comitetul pentru
Prezervarea Cimitirelor Evreieşti din Europa. Este o mare uşurare, pentru evreii
din întreaga lume, faptul că martirii evrei din România sunt aduşi la locul lor de
odihnă eternă. Mulţumim pentru asistenţa asigurată de FCER, condusă de Rabinul
Şef Menachem Hacohen, domnului preşedinte Aurel Vainer şi domnului Silviu
Vexler care au lucrat cu devotament zi şi noapte.
Multe mulţumiri Excelenţei sale, domnului preşedinte al Republicii România,
domnului ministru al justiţiei, domnul Cătălin Predoiu, Conferinţei Rabinilor
Europeni precum şi Rabinilor Români din Ereţ Israel pentru înţelegerea de care au
dat dovadă şi pentru ajutorul binevenit.
Le cer iertare decedaţilor pentru suferinţa pe care o pricinuim oaselor sfinte. Pe de
altă parte, este datoria noastră religioasă şi morală de a ne exprima nemulţumirea
cauzată de lipsa de respect pentru legea evreiască, prin faptul că s-au deschis
mormintele evreilor martiri şi s-a deranjat locul lor de odihnă eternă.
Din nefericire, ei folosesc oasele sfinte pentru studiu, ceea ce este strict interzis
de legea evreiască. Ne aşteptăm ca autorităţile române să asigure siguranţa şi
păstrarea tuturor mormintelor sfinte evreieşti. Ţineţi minte, unii dintre cei mai
importanţi rabini au fost de origine română.
Sperăm să recunoască amintirea lor cu onoare şi demnitate. În viitor, trebuie luat
în considerare faptul că siguranţa şi protejarea locurilor de odihnă eternă este
unul dintre principiile religiei evreieşti. Dumnezeu să îi binecuvânteze pe toţi cei
care ne asistă în această chestiune!
Vă mulţumesc!
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Domnul Abraham Ghiltman
Preşedinte al Comunităţii Evreilor Iaşi
Stimate domnule prefect, stimate domnule preşedinte al Consiliului Judeţean,
stimate domnule viceprimar Olteanu, stimate domnule Florian, director al
Institutului pentru Cercetarea Holocaustului din România, şi stimaţi rabini, stimaţi
reprezentanţi ai cultelor religioase,
Stimaţi invitaţi, dragi coreligionari,
Ne aflăm astăzi în cimitirul din Iaşi, unde am venit să înhumăm rămăşiţele celor
care au fost în pădurea Vulturi din comuna Popricani şi care au fost ucişi mişeleşte,
torturaţi înainte de a fi ucişi şi a căror amintire a fost uitată până în prezent, când
au fost descoperite osemintele lor.
Vreau să amintesc că, în urmă cu câţiva ani, s-au mai făcut săpături în această
pădure, pe lângă satul Vulturi, comuna Popricani. Dar s-au făcut săpături în alt
loc. De această dată, reprezentanţii Institutului pentru Cercetarea Holocaustului
din România, împreună cu martorii care au fost acolo, atunci când s-a produs
masacrul, au mers exact la locul în care au fost îngropate aceste victime.
De aceea vreau să mulţumesc în mod deosebit Institutului pentru Cercetarea
Holocaustului din România, reprezentat în momentul de faţă, aici, prin domnul
director Florian, domnişoarei Elisabeth Ungureanu, care nu şi-a precupeţit
timpul pentru a realiza deshumarea acestor oseminte. Vreau să mulţumesc, de
asemenea, domnului profesor arheolog Bolcan care, împreună cu echipa lui de
doctoranzi, au lucrat cu profesionalism, dezvelind, astfel, în jur de 60 de oseminte
ale victimelor.
Menționez că nu au fost găsite decât foarte puține oseminte ale unui corp
întreg. În general, au fost găsite disparate. Porțiuni disparate, deoarece, în acel
loc, animalele sălbatice și-au făcut drum și fie au distrus, fie au luat și sfărâmat
oseminte. În felul acesta, nu au mai fost găsite oseminte întregi. Vreau să salut, de
asemenea, prezența în mijlocul nostru a doamnei directoare a Muzeului Moldova,
precum și a altora pe care vă rog să mă scuzați dacă nu îi voi pomeni.
Este un moment trist, când am realizat ce s-a întâmplat și în acel loc, în afară
de locurile cunoscute de noi, și anume: trenurile morții, în orașul Iași, pe străzile
orașului Iași și în alte locuri cunoscute și arătate până acum.
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Vrem să trăim cu speranța că asemenea evenimente nu vor mai fi nici în România
și nicăieri pe pământ și astfel de victime nu va mai fi nevoie să fie comemorate.
Dumnezeu să-i odihnească în pace pe martirii noștri, uciși cu sânge rece în acel
iunie 1941! Dumnezeu să-i aibă în pază!
Vreau să dau acum cuvântul domnului prefect al Județului Iași.
Domnul Dragomir Tomaseschi
Prefect al Judeţului Iaşi
Domnule ambasador, domnule președinte, doamnelor și domnilor,
Fără îndoială că este o zi tristă astăzi și cred că cel mai important lucru pe care
trebuie să-l avem în vedere este acela de a trage învățămintele și, mai ales, de a
veghea cu toții să nu se mai întâmple asemenea grozăvii. Istoria ne-a învățat, din
nefericire, în multe situații, dar noi am dovedit că nu am învățat nimic din ea. Fie
ca, după această zi, tinerii și noi, cetățenii Iașiului, să fim mai înțelepți, să fim mai
buni și, mai ales, să veghem ca asemenea nenorociri să nu se mai întâmple.
Dumnezeu să-i odihnească pe toți cei care vor fi astăzi reînhumați!
Domnul Abraham Ghiltman
Preşedinte al Comunităţii Evreilor Iaşi
Mulțumesc, domnule prefect. Vă rog să mă iertați că, din cauza emoției, am uitat
să-l pomenesc pe domnul ambasador al Statului Israel, domnul Dan Ben-Eliezer,
care este în mijlocul nostru. Domnule ambasador, vă rog și pe dumneavoastră să
ne spuneți câteva cuvinte.
Excelenţa sa, domnul Dan Ben-Eliezer
Ambasador al Statului Israel în România
Ne-am adunat azi, aici, pentru a-i plânge pe acei bărbați, femei și copii inocenți,
care au fost omorâți în mod brutal într-o pădure de lângă Popricani, în 1941.
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Sunt prezent aici în calitate de de ambasador al Statului Israel, pentru a-mi aduce
aminte cu tristețe de acele victime ce au fost ucise doar pentru că erau evrei.
De-a lungul veacurilor, evreii au fost ceilalți. În societățile în care au trăit, au fost
marginalizați, persecutați, izolați în ghetouri, confruntați cu expulzări și pogromuri.
Secole de persecuție și de ură împotriva evreilor au dus la oribila crimă în masă
din Europa, la Shoah. Nimeni nu trebuie să ignore sau să uite ce s-a întâmplat.
Nimeni nu poate diminua magnitudinea lui. Memoria Holocaustului ne însoțește
pe tot parcursul vieții. Este întipărită în sufletele și în mințile noastre. Groapa
comună de la Popricani este un exemplu al multor asemenea gropi care există
în estul Europei. Soarta tragică a acelor oameni nu a fost cunoscută mulți ani. Ea
a fost pierdută în trecut, dar astăzi li s-a făcut dreptate. Ce s-a întâmplat în 1941
la Popricani și în alte părți din această zonă constituie un capitol întunecat din
istoria României, din istoria Europei și din istoria întregii omeniri.
Noi trebuie nu doar să cunoaștem, ci să ne asumăm evenimentele tragice ale
trecutului. Este de datoria noastră să-i învățăm pe copii despre Holocaust, despre
toleranță, demnitate umană și pace. Astfel, asemenea tragedii nu se vor mai
repeta niciodată. Astăzi, în sfârșit, frații și surorile mele se vor odihni în pace.
Noi, cei care suntem în viață, promitem să ne amintim de ei și să nu uităm nimic.
Viețile lor vor rămâne veșnic în inimile noastre.
Fie ca amintirea lor să fie binecuvântată! Amin!
Domnul Abraham Ghiltman
Preşedinte al Comunităţii Evreilor Iaşi
Are cuvântul domnul Președinte al Consiliului Județean Iași, domnul profesordoctor Constantin Simirad.
Domnul Constantin Simirad
Preşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi
Excelența voastră, domnule ambasador al Statului Israel, eminențele voastre,
domnule președinte Vainer,
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Nu doresc decât să spun câteva cuvinte pe care mi-e greu să le rostesc în astfel
de momente și, mai ales, cu astfel de prilejuri. Nu am crezut niciodată că voi
asista la comemorarea unor crime atât de bestiale, care s-au petrecut în al doilea
război mondial.
Ceea ce pot să vă spun este că, atunci când Marele Rabin Șafran a venit la Iași,
i-am spus: „Eminență, ar trebui totuși să dea socoteală cei care au comis astfel de
fapte pentru că, printre ei, unii dintre ei mai sunt în viață”. Marele Rabin Șafran
mi-a spus: „Noi, evreimea, nu dorim răzbunare. Noi, evreimea, dorim ca ceea ce
s-a întâmplat să nu se mai întâmple niciodată”.
De multe ori m-am întrebat dacă s-ar mai putea repeta un astfel de fenomen
bestial, care a fost în timpul războiului. Dacă nu toți vor fi vigilenți, vreau să vă
spun că lumea poate derapa, în foarte scurt timp, și este capabilă să derapeze
de la valorile morale fundamentale. Uitați-vă ce se întâmplă în lume. Uitați-vă
câte fapte reprobabile se întâmplă în unele zone unde pasiuni religioase duc la
decapitări și la atrocități pe care este greu să ni le imaginăm.
Poate că, din acest motiv, trebuie să fim atenți. Trebuie să nu luăm ușor acest
derapaj care oricând este posibil. Chiar într-o lume civilizată, chiar între oameni
culți, pot exista astfel de lucruri care, în general, noi nu credem că se pot întâmpla
decât în visurile cele mai urâte. Ce pot să spun despre ce s-a întâmplat la groapa
comună de la Popricani. Eu și așa aveam pe conștiință trenul morții.
Așa aveam pe conștiință ceea ce s-a întâmplat la chestura din Iași. iată, a mai
apărut un semn că lucrurile nu s-au petrecut la dimensiunile la care noi credeam,
la un moment dat, că s-au petrecut. De aceea, în această clipă, nu am decât sămi exprim regretul profund și, în același timp, să-i cer iertare poporului evreu,
deși pe atunci abia mă născusem.
Chiar nu mă născusem încă, dar eram pe cale să o fac. Și poate că de asta am
întârziat să mă nasc, ca să nu fiu contemporan cu astfel de evenimente. Tuturor le
urez să se treacă peste acest moment și, în același timp, să nu uităm că, oricând,
lumea poate derapa.
Vă mulțumesc!
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Domnul Abraham Ghiltman
Preşedinte al Comunităţii Evreilor Iaşi
Mulțumesc, domnule profesor!
Are cuvântul domnul președinte al FCER, dr. Aurel Vainer.
Dr. Aurel Vainer, deputat
Preşedinte al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România
Domnule președinte al CJ Iași, domnule prefect al județului Iași, Excelența voastră,
domnule Dan Ben-Eliezer, ambasador al Statului Israel în România, onorată
asistență, iubite surori, iubiți frați,
Am revenit la Iași la circa o lună de la ultima vizită, având cu totul alt scop, de
data aceasta, însă, pentru a lua parte la acest foarte trist eveniment al reînhumării
osemintelor celor, din câte știm noi, 60 de evrei, bărbați, femei, copii, care au fost
împușcați în jurul gropii din pădurea Vulturi, de la Popricani și aruncați acolo.
După atâția ani, după aproximativ 70 – 69 de ani, mai exact – datorită curajului,
pasiunii în cercetare și mai ales a credinței în adevăr a domnului cercetător
Cioflâncă, am ajuns să cunoaștem foarte exact ce s-a întâmplat în pădurea Vulturi
de la Popricani. Eu nu am decât, în calitatea mea, ca să spun așa, triplă, și nu-i
frumos să revin la un termen de altădată, dar am o calitate triplă. Sunt, în primul
rând evreu.
Evreu care, și el, este un supraviețuitor al Holocaustului din anii celui de-al doilea
război mondial. Sunt, în același timp, președinte al FCER și, implicit, șeful Cultului
Mozaic din România. Și, în fine, sunt deputat în parlamentul României. Vreau să
vă spun că, a ocupa asemenea poziții, nu este întotdeauna simplu. Și vreau să
știți și dumneavoastră că am trăit intens această perioadă din noiembrie și până
astăzi, când, totuși, am ajuns la momentul reînhumării osemintelor celor 60 de
împușcați la Popricani.
Ca evreu, m-a durut enorm când am venit și m-am apropiat pentru prima dată
de groapa de la Popricani. Întâmplarea a făcut că am avut o prezență în Iași. A
doua zi dimineață am mers acolo împreună cu președintele Ghiltman și am fost
pur și simplu îngrozit, uimit, mâhnit. E greu să spun ce am trăit atunci.
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Mie nu mi-a plăcut niciodată să văd oseminte. Nu m-am făcut medic, din cauza
acestui lucru. Și acolo m-am întâlnit cu o groapă cu zeci de oseminte ale unor
oameni de altădată. A fost groaznic! Au început investigațiile, au început cerințe
halahice, rabinice din lumea întreagă: „Domnule Vainer, ce faci acolo?
Lași ca aceste ființe evreiești, ucise bestial, să zacă în laboratoare de cercetare
și să nu reintre la locul lor de veci?” Vă dați seama că treaba aceasta nu mi-a
căzut bine. Am încercat să fac fel de fel de demersuri care au fost, până la urmă,
încununate, zic eu, de succes, dacă acesta poate fi un succes, astfel încât, acum
trei, patru zile, președintele comunității din Iași a primit osemintele celor uciși la
Popricani.
Noi am avut, pe de-o parte, o mare presiune normală, referitoare la legea
evreiască, din partea Comitetului pentru Prezervarea Cimitirelor Evreiești din
Europa, din partea Marelui Rabin Schlessinger de la Londra și a altor, să spunem
așa, eminențe rabinice.
Până la urmă, cu demersurile făcute, două audiențe la ministrul justiției, mai
multe întâlniri ale domnului director general Florian de la Institutul Wiesel, și ale
președintelui Ghiltman cu persoanele îndrituite să facă investigațiile, am reușit să
ajungem la acest moment.
Vreau să mai spun ceva, ca cetățean român. Eu m-am gândit, e foarte normal să
lăsăm să evolueze cercetările așa cum scrie la lege. Nu uitați că, la groapă, lângă
groapă, am văzut cu ochii mei cartușe goale de producție românească. Deci: cine
sunt autorii masacrului de la Popricani? E o întrebare la care numai organele în
drept să cerceteze pot să dea răspuns.
Deocamdată, noi nu am primit un răspuns cert, un document, dar faptul că ni
s-au retrocedat, ca să spun așa, e un semn că e vorba despre evrei împușcați
acolo. Vom vedea documentele pe care le vom primi ulterior. Sigur, e ceva tragic,
a fost extrem de dureros, iar astăzi îi reînhumăm pe acești oameni. Foști oameni.
Distruși ca oameni.
Și, poate că, dacă ne asumăm sau nu o vină, să nu uităm ceea ce scrie în Talmud:
Cine a ucis o singură ființă umană a distrus, ucis, cum vreți să-i spuneți, întreaga
omenire. Gândiți-vă, este vorba de 60 de suflete, de oameni tineri, bătrâni sau
chiar de copii care au fost împușcați și aruncați în această groapă comună.
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Fără a prelungi intervenția mea, eu nu am ce să vă spun, alte detalii, că nu
cunosc, dar este important că lecția istoriei trebuie învățată, trebuie rememorată
și adusă la cunoștința tuturor. Important este să nu urmărim numai, să spunem,
răzbunarea, că nici nu stă în firea noastră, dar să urmărim neuitarea. Să nu lăsăm
ca asemenea atrocități să fie lăsate de-o parte, uitate ca orice petic de hârtie și
alte elemente care pot aduce aminte. Așadar, apelul meu, pentru frații evrei și
ne-evrei, este să nu uităm aceste crime, să luăm cu durere la cunoștință, din nou,
despre întâmplarea de astăzi.
Probabil că o să rămână în imaginile și în amintirea noastră, în sufletele noastre. Şi
trebuie să închei mulțumind în special eminențelor lor rabinice care sunt prezente
astăzi aici. Echipa venită de la Londra, rabinul de la New York, rabinul Tobias din
Israel și colegul meu de comunitate, de Federație, rabinul Abraham Ehrenfeld de la
Oradea. Dumnezeu să ne aibă și pe noi în grijă, dar, mai ales, să nu uite suferințele
acestor oameni și să-i ajute atât cât se poate. Dumnezeu să-i odihnească în pace
și în liniște, de data aceasta. Credem că niciodată nu va mai avea loc o deshumare
de acest gen și adevărul și dreptatea să dăinuie în România și în lume!
Vă mulțumesc!
Domnul Abraham Ghiltman
Preşedinte al Comunităţii Evreilor Iaşi
Mulțumim domnule președinte Vainer.
Are cuvântul domnul viceprimar Olteanu.
Domnul Romeo Olteanu
Viceprimar al Municipiului Iaşi
Onorată asistență,
Suntem martorii unui eveniment trist. Asistăm la reînhumarea celor care și-au
pierdut viața într-un ceas tulbure al istoriei României. Şaptezeci de ani ne separă
temporal de actele criminale de la Iași; dar, emoțional, ele sunt prezente în
conștiința noastră.
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Sigur, nu este rolul nostru să emitem sentințe, nici să judecăm circumstanțele
în care s-au petrecut actele reprobabile din iunie 1941, la Iași. Toate acestea,
aceste gropi comune în care au fost descoperite cadavrele a sute de evrei uciși,
reprezintă o crudă realitate.
O realitate care, oricât s-ar strădui unii, nu poate fi negată. O realitate care reprezintă
cel mai puternic argument antirasist. Imaginea morții care ni se arată aici este
terifiantă. Aș chema pe oricine care mai are încă prejudecăți rasiale, antisemite, să
vină aici și să privească rămășițele celor uciși aici în 1941. Aș vrea să simtă tristețea
și deznădejdea care încă urlă din adâncurile acestor morminte săpate de o soartă
cumplită. Vreau să-mi declar compasiunea pentru comunitatea evreiască din Iași,
cea care și-a adus o contribuție însemnată la dezvoltarea orașului nostru, din
toate punctele de vedere.
Recent, printr-o hotărâre a Consiliului Local, șase supraviețuitori ai pogromului
au fost declarați cetățeni de onoare ai Municipiului Iași. Este un gest reparatoriu,
o dovadă că suntem alături de comunitatea evreiască, cinstindu-i trecutul plin de
suferințe. Îmi exprim convingerea că acest trecut nu se va repeta niciodată, că
viitorul ne va uni pe toți într-o comuniune umană, creatoare de pace și înțelegere.
Dumnezeu să-i odihnească în pace!
Vă mulțumesc!
Domnul Abraham Ghiltman
Preşedinte al Comunităţii Evreilor Iaşi
Mulțumim, domnule viceprimar.
Domnul director Florian, de la Institutul de Cercetare a Holocaustului.
Domnul Alexandru Florian, Director
Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România
„Elie Wiesel”
Domnule ambasador, domnule prefect, domnule președinte al CJ, domnule
viceprimar, domnilor președinți ai Federației și ai comunității din Iași, doamnelor
și domnilor,
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Astăzi, la 70 de ani de la masacru, câteva zeci de victime, evrei, victime nevinovate
și, iată, necunoscute, își găsesc în pace locul în cimitirul evreiesc din Iași.
Institutul Național pentru Studierea Holocaustului „Elie Wiesel”, în cadrul unui
program pe care îl desfășoară privind redarea memoriei victimelor din perioada
Holocaustului și pentru documentarea istorică a tragediei care s-a întâmplat în
perioada celui de-al doilea război mondial, a desfășurat, timp de un an de zile, un
proiect de cercetare în pădurea Vulturi, la aproape 20 de kilometri de Iași, pentru
a afla noi gropi comune din perioada anilor 1940.
În cadrul acestor cercetări, în pădurea Vulturi din comuna Popricani, echipa de
cercetare a Institutului, în toamna anului trecut, iată că a reușit să aducă noi
dovezi indiscutabile asupra tragediei care a avut loc la Iași și în localitățile din jurul
Iașiului la sfârșitul lui iunie 1941, odată cu declanșarea celui de-al doilea război
mondial.
Cine sunt victimele pe care astăzi le înhumăm?
Sunt copii, sunt femei, sunt bărbați! Evrei! Nevinovați! Cine au fost făptuitorii?
Ofițeri, subofițeri sau soldați din diverse eșaloane ale armatei române.
Mă asociez apelului domnului viceprimar și sunt convins că această ceremonie
de azi este o dovadă zdrobitoare și imposibil de contestat pentru toți cei care, în
România, mai neagă Holocaustul.
Pentru cea mai mare parte a societății românești, însă, această ceremonie este un
simbol al tragismului pe care populația evreiască din România l-a trăit în timpul
celui de-al doilea război mondial, din cauza dictaturii criminalului Ion Antonescu.
Prin grija și coordonarea Ministerului Culturii și Patrimoniului, al Institutului „Elie
Wiesel”, în colaborare cu FCER, am reușit astăzi să redăm un loc de odihnă veșnică
pentru câteva zeci de evrei, victime nevinovate. Fie ca amintirea lor să constituie
un exemplu pentru ca asemenea acte să nu mai aibă loc niciodată.
Vă mulțumesc!
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Domnul Abraham Ghiltman
Preşedinte al Comunităţii Evreilor Iaşi
Mulțumesc!
Domnul profesor Carol Iancu, din Montpellier, Franța, o să ne spună câteva cuvinte.
Domnul Carol Iancu, profesor
Director al Școlii de Studii Avansate de Iudaism,
Universitatea „Paul Valéry”, Montpellier
Excelența voastră, domnule ambasador al Israelului, domnule prefect, domnule
președinte al CJ, domnule primar și domnule viceprimar, domnule președinte al
FCER, domnule președinte al comunității din Iași, doamnelor și domnilor,
Ca istoric, ca profesor universitar, ca evreu, îmi exprim admirația pentru ceea ce
au făcut domnul cercetător Cioflâncă și toți cei care l-au ajutat pentru ca, efectiv,
astăzi, aceste victime inocente să poată să se odihnească în cimitirul din Iași. Dar
astăzi nu voi vorbi ca istoric, ci îmi permit să vorbesc ca poet și să vă prezint
următorul poem consacrat victimelor inocente, evrei care au fost uciși în timpul
celui de-al doilea război mondial, în România.
Victimele Shoah-ului din România
De le-aș putea păstra amintirea,
De-aș putea transcrie ultimele gânduri
Ale fiilor rabinului Guttman de dinainte de pogromul din București,
De aș putea păstra ultimele cuvinte ale îndrăgostiților înainte de sângerosul
masacru de la Iași,
De aș putea zugrăvi execuțiile sumare din frumoasa Moldovă, dulcea Bucovină,
mândra Basarabie,
De aș putea zugrăvi ultimele clipe ale expulzaților storși de vlagă în convoaiele
către Transnistria,
De aș putea transmite ultimele rugăminți ale părinților și copiilor înainte de imensul
măcel de la Odessa,
De aș putea descrie grozăviile lagărelor de la Bogdanovka, Domanevka, Agacevka,
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De aș putea reface ultimul drum al deportaților terorizați din dulcea Transilvanie
de Nord spre lagărele de exterminare din Polonia,
De aș putea plânge victimele, pe cei asasinați în pădurea Jilava, înainte de a fi
atârnați în abatorul din București,
Pe
Pe
Pe
Pe

cei
cei
cei
cei

împușcați în curtea prefecturii Iași,
sufocați în trenurile morții de la Iași la Podu Iloaiei, de la Iași la Călărași,
tăiați în bucăți la Băniile pe Siret,
spânzurați și pe cei arși de vii

În orașul și barăcile Odessei,
Pe cei împușcați în regatul morții din Golta, înainte de a fi arși, învăluiți în straturi
de paie și lemn,
Pentru ca urmele acestor crime monstruoase să fie șterse,
Pe cei morți de foame, de boli, de frig, de muncă silnică în ghetourile blestematei
Transnistrii,
Pe cei asfixiați în camerele de gazare de la Auschwitz,
De
De
De
De

le-aș
le-aș
le-aș
le-aș

putea
putea
putea
putea

da un chip,
da un nume,
ridica stele,
păstra amintirea!

Amintește-ți! Izkor! Zahor!
Domnul Abraham Ghiltman
Preşedinte al Comunităţii Evreilor Iaşi
Mulțumesc, domnule profesor!
Dacă Înaltpreasfinţitul Teofan nu a putut veni, în schimb a trimis pe cineva să-l
reprezinte. Vă rog!
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Reprezentantul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei
Biserica Ortodoxă Română
Eminențele voastre, doamnelor și domnilor,
Ca delegat al ÎPS Părinte Mitropolit Teofan care, din păcate, nu a putut fi prezent
astăzi aici, pentru că este plecat la București, doresc să vă transmit un mesaj
concis, un cumul de esență!
Este regretabil că, în această istorie orizontală a umanității, a avut loc un asemenea
oribil act, Shoah-ul, și credem cu tărie că Dumnezeu este întotdeauna prezent,
intervenind, prin istoria sa verticală în istoria orizontală a omenirii.
Credem și afirmăm cu tărie ceea ce și profetul Isaia spunea: Dumnezeu este un
Dumnezeu tare, este un Dumnezeu puternic, însă este un Dumnezeu biruitor nu
prin război, prin violență, prin ură, ci ca Domn al păcii. Dumnezeu să-i odihnească
în pace pe cei astăzi înhumați.
Domnul Abraham Ghiltman
Preşedinte al Comunităţii Evreilor Iaşi
Și acum, permiteți-mi să-i dau cuvântul Monseniorului Fechet.
Monseniorul Alois Fechet
Episcopia Romano-Catolică de Iaşi
Mult stimată și îndoliată asistență,
Preasfințitul Episcop Petru Gherghel nu a putut să fie prezent. A fost invitat și ar
fi dorit să fie prezent la această tristă adunare, dar, având în vedere că astăzi, la
Iași, este întrunirea, ședința consiliului prezbiteral, nu poate fi prezent.
De aceea m-a rugat să vin eu și să-l reprezint aici. Vă salută pe toți și își prezintă
condoleanțele Preasființiei sale pentru toți cei care își amintesc astăzi de acest
trist eveniment.
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Și, având în vedere că acele 60 de persoane care au fost ucise, măcelărite în
mod crunt acum 70 de ani, nu au avut parte de un ritual al înmormântării atunci,
decât poate cineva dintre rudele lor care știau că sunt destinate morții, au rostit
o rugăciune pentru ele, având în vedere că, bănuiesc, nu, sunt sigur că toți cei
prezenți, credeți în viața veșnică și în învierea morților, aș vrea să citesc câteva
versete din cartea dreptului Iov, acest om atât de încercat, dar care a avut credința
că Domnul Dumnezeul său trăiește și El îl va răsplăti.
Şi apoi, o scurtă rugăciune.
Fraților, ne rugăm lui Dumnezeu să fie îngăduitor cu sufletele acestor răposați,
pentru ca, răscumpărați din moarte, iertați de păcate, împăcați cu Tatăl, să se
bucure de fericirea sfinților în împărăția regelui veșnic.
Cred că Răscumpărătorul meu trăiește și, în ziua cea din urmă, din pământ voi
învia și cu ochii mei voi vedea pe Dumnezeu, Mântuitorul meu. Eu însumi Îl voi
vedea și nu altul, și ochii mei Îl vor privi.
Aceasta este speranța care se află în adâncul inimii mele. Și cu ochii mei Îl voi
vedea pe Dumnezeu, Mântuitorul meu. Să ne rugăm!
Dumnezeule, în fața Ta trăiesc și morții, iar trupurile noastre, atunci când mor, nu
pier, ci se schimbă în mai bine.
Te rugăm cu umilință, primește sufletele acestor răposați în sânul lui Abraham,
prietenul Tău, și fă-i părtași la înviere în ziua mare a Judecății, de răsplata veșnică.
Şi, dacă în această viață muritoare, s-au făcut vinovați de ceva, spală-i de toată
nevinovăția, în bunătatea și mila ta! Amin!
Dumnezeu să-i odihnească în pacea și lumina Sa!
Domnul Abraham Ghiltman
Preşedinte al Comunităţii Evreilor Iaşi
Domnule rabin Tobias, vă rugăm să luați cuvântul!
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Rabinul Yoel Tobias
Asociaţia Rabinilor Originari din România
Un vechi obicei evreiesc, după orice înhumare, este de a ne cere iertare de la cei
înhumați. Chiar când este un simbol, apoi când sunt zeci de suflete, înhumate
acum. Am fost rugat, în special de rabinul Deutsch, de rabinul Halpert din Israel,
în numele rabinilor din Londra, domnul rabin Schlessinger, tatăl dumnealui, care
este apreciat de fiecare dintre noi, le cerem iertare.
Ce vreau să spun acum: Iehezkel Anuvi, în capitolul 37, spune următoarele cuvinte:
„Din voința Domnului am fost adus pe o câmpie foarte mare plină de oseminte,
cranii, mâini, picioare, cadavre. Foarte multe oseminte, chiar multe de tot. Și,
Rabeinu Shlomo m-a întrebat: Iehezkel, ce părere ai tu despre aceste atrocități?”
Nu vă spun toate cuvintele povestirii lui Iehezkel Anuvi, numai unele cuvinte. Și
Rabeinu Shlomo a continuat să spună: „Ben Adam, omule! În primul rând trebuie
să fii om! Osemintele acestea reprezintă tot poporul evreu! Așa arată poporul
evreu de-a lungul vremurilor, de-a lungul veacurilor. Pogromuri, gropi comune,
oseminte și cimitire de martiri. Și, cu toate acestea, acesta este cuvântul divin.
«Iată, v-a venit timpul, și Eu personal voi deschide mormintele voastre! Vă voi
înălța în ceruri! Ca să știți, să nu uitați, că eu sunt Dumnezeul vostru.»”
Dragii mei confrați, pentru noi, ei nu sunt oseminte. Pentru noi, ei nu sunt cadavre!
Ei sunt frați și surori, copii și adulți care parcă au murit ieri și sunt azi înhumați!
Sărmanii! Ne doare inima și acum de ei! Nu plângem în hohote! Dar, când nu ne
vede nimeni, pe ascuns, ne lacrimă inima că n-a rămas nimeni din toate aceste
familii! Toți au fost măcelăriți și înjunghiați!
Dacă ar fi rămas rude apropiate ale acestor martiri, copii, frați sau surori, ale
acestor kedoșim, după legea iudaică, după Tora, ar fi obligați să șadă Șira măcar
câteva minute astăzi, cu toate că au trecut zeci de ani de la moartea lor tragică!
Stimată asistență, toți laolaltă și fiecare în parte, țin să vă mulțumesc și eu pentru
că ați avut bunul simț să vă atașați nouă în aceste minute jalnice și, în special,
celor prigoniți și nimiciți de atunci!
Cu toate că este bine știut cine a înfăptuit aceste grozăvii, din punctul nostru de
vedere, așa cum s-a spus și înainte, aproape suntem dezinteresați să știm cine au
fost făptașii.
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Noi nu căutăm răzbunarea. Cea mai mare răzbunare și poate și adevărata
răzbunare este că inamicii neamului nostru nu au reușit niciodată. Planurile lor
de nimicire au rămas zadarnice. Cum se spune de atâtea ori și trebuie repetat de
multe ori, încă: Baruh Hașem! De mii de ori Baruh Hașem! Slavă Domnului! Slavă
Domnului! Am Israel Hai! Poporul evreu trăiește în pofida acestor grozăvii! Vreau
să menționez un lucru care, deși sunt rabin, este foarte important: sunt născut și
crescut în România!
M-am căsătorit în România, primii mei doi copii s-au născut pe meleagurile
române! Pentru că asistăm la această groaznică înmormântare a zeci de frați
și surori nevinovați, vreau și cred că trebuie să precizez: cunosc poporul român
îndeaproape! Nu toți românii s-au purtat cu aceeași cruzime.
Au fost și oameni cu suflet mare, cu viziune lucidă, cu inimă omenească, cu
sentimente omenești, care i-au ajutat pe evrei și în acele vremuri. Cum o cheamă
pe doamna aceea din Roman, care a fost președinta Crucii Roșii de atunci. Nu
mulți oameni țin minte numele ei: Viorica Agarici!
Noi nu o uităm nici pe dânsa. Nu uităm nici primarul din Cernăuți, care s-a opus
deportărilor până l-au inclus și pe el. Nu putem enumera pe fiecare. Dar susțin
că, acum și aici, trebuie să exprimăm mulțumirile noastre acelor oameni cu inima
caldă.
Dragii mei confrați, un mare gânditor român spunea:
„Dacă propria ta viață n-ai să știi tu pe de rost,
O să-și bată alții capul s-o pătrundă cum a fost!”
Dragii mei, am ajuns astăzi să ne facem o obligație morală mare de tot! Să
aducem la adăpost acești oameni!
Acum, dragii mei, vine chiar Haga Loula! Este important! Foarte important! Să
ne apropiem și noi de Levoino Șeloilom! Să ne apropiem și noi de Toră! Să ne
cunoaștem Tora noastră! Să fim cu toții binecuvântați de Levoino Șeloilom! Amin!
Domnul Abraham Ghiltman
Preşedinte al Comunităţii Evreilor Iaşi
Mulțumim domnului rabin Tobias. Așa să fie!
Și acum, domnul rabin Ehrenfeld, din Oradea, vrea să ne spună câteva cuvinte.
152

Evenimente Comunitare

FCER

Rabinul Abraham Ehrenfeld
Comunitatea Evreilor Oradea
(Este rostită rugăciunea Kadish)
Domnul Abraham Ghiltman
Preşedinte al Comunităţii Evreilor Iaşi
Domnul rabin Ehrenfeld a spus Kadiș, rugăciunea care se spune pentru morți. Îi
mulțumim foarte mult!
Cu aceasta, manifestarea noastră de îngropare a osemintelor victimelor, ale
evreilor uciși în pădurea Popricani, a luat sfârșit.
Vă mulțumim pentru participare!
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Comemor area Trenurilor Morţii,
la Podu Iloaiei
(27 iunie 2011)
Domnul Dragomir Tomaseschi
Prefect al judeţului Iaşi
Domnilor rabini, Excelenţele voastre, domnilor ambasadori, doamnelor şi domnilor,
La comemorarea a 70 de ani de la Holocaustul din iunie 1941, de la Iaşi, ne aflăm
aici pentru a aduce un omagiu acelor oameni care au căzut pentru un singur
„păcat”: acela de a fi fost evrei.
Această zi reprezintă ocazia pentru comemorarea victimelor, pentru rememorarea
evenimentelor, cu scopul de a nu uita şi de a nu repeta tragedia, dar şi pentru
educarea tinerei generaţii în spiritul toleranţei şi al acceptării celuilalt.
În 1941, la Iaşi trăiau 45.000 de evrei. Declanşarea războiului împotriva URSS şi
participarea României alături de Germania nazistă la acesta a însemnat şi aplicarea
planului de eliminare a evreilor din Basarabia, Bucovina şi Moldova. Pogromul de
la Iaşi este considerat prima fază a exterminării evreilor din România. Amintirea
evenimentelor de acum 70 de ani, de la Iaşi, trebuie să reprezinte un moment
de reflecţie asupra totalitarismului şi a consecinţelor sale tragice, asupra nevoii
de solidaritate umană, asupra importanţei respectării drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului.
Amploarea inimaginabilă pe care a căpătat-o ura şi crimele de neînţeles care au
urmat sunt motivele pentru care trebuie să ne asigurăm că asemenea lucruri nu
se vor mai repeta.
Datoria noastră de onoare este de a lupta împotriva oricărei forme de intoleranţă
pe criterii etnice sau religioase, de a aplica principiile egalităţii drepturilor omului
şi a nondiscriminării pe baza etniei. Este poate cel mai frumos gest de solidaritate,
de care societatea românească are încă nevoie. Pentru că aici vorbim, de fapt,
despre trecutul nostru, pe care trebuie să ni-l asumăm.
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Importanţa conştientizării a ceea ce s-a întâmplat la Iaşi, în iunie 1941, reprezintă
o lecţie de asumare a greşelilor semenilor noştri.
„Sa nu fii victimă, să nu fii agresor, dar, mai presus de toate, să nu fii spectator”,
scrie pe zidurile Muzeului Holocaustului din Washington.
Vă mulţumesc!
Domnul Petru Baciu
Primarul oraşului Podu Iloaiei
Doamnelor şi domnilor, în numele Consiliului Local şi al meu personal vă spun:
Bine aţi venit!
Salut prezenţa domnului ambasador al SUA, Excelenţa sa Mark Gitenstein, şi a
domnului prefect Tomaseschi.
Eu sunt cetăţean al acestei localităţi, născut aici, la Podu Iloaiei. Numele localităţii
vine de la podul care trece peste râul Bahlui, la capătul căruia, cu mulţi ani în
urmă, trăia o hangiţă pe nume Iloaia. De mic copil am crescut în acest orăşel,
alături de mulţi evrei. Chiar lângă noi am avut un vecin evreu, cu care ne-am
înţeles, atât părinţii mei, cât şi eu, foarte bine.
Îmi amintesc că, atunci când eram copil, părinţii mei mi-au povestit că, în vara lui
1941, nu departe de aici, unde ne aflăm, a oprit un tren. Trenul morţii, din care
au coborât evreii care mai trăiau. O parte au fost duşi la sinagogă, după care au
venit aici şi au început să sape gropi comune, pentru a-i îngropa pe morţii aduşi
cu căruţele.
Am rămas cu un gust amar după cele întâmplate. De aceea comemorăm zilele
Holocaustului, după 70 de ani, pentru ca asemenea crime să nu se mai repete.
Fraţii mei, părinţii mei au trăit foarte bine şi au făcut afaceri cu evreii. Evreii erau
un popor civilizat, oameni blajini. Chiar eu, după cum vă spuneam, aveam lângă
mine un evreu, Moise Reba, care avea un magazin şi la care, când eram copil,
mergeam şi făceam treabă. Îl ajutam, iar el îmi dădea un pahar de sifon şi un
biscuite.
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Mulţi evrei au plecat după război. Ultimii au plecat cam prin 1970. Îmi aduc aminte
că vecinul meu evreu a plecat cu lacrimi în ochi, lăsând totul în urmă, luând cu
el doar două geamantane. Din câte am înţeles, a murit pe vapor. Dumnezeu să-l
odihnească, Dumnezeu să vă binecuvânteze şi pe voi toţi, care aţi venit aici de la
mulţi kilometri depărtare pentru această comemorare.
Vă mulţumesc!
Reprezentantul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei
Biserica Ortodoxă Română
Stimată asistenţă,
Sunt mesagerul Înaltpreasfinţitului Mitropolit Teofan şi aduc aici mesajul său de
compasiune, de regret pentru greşelile trecutului, pentru această pagină neagră
atât pentru poporul nostru, cât şi pentru poporul evreu.
Dumnezeu să-i odihnească în pace pe cei care au căzut victime ale acelei greşeli.
Şi cu siguranţă nu vom uita aceste mari erori care s-au comis de-a lungul istoriei
României. Dumnezeu să-i ierte şi noi să ne rugăm pentru dânşii. Amin.
Domnul Paul Shapiro
Directorul al Centrului pentru Studii Avansate în domeniul Holocaustului,
Muzeul Memorial al Holocaustului din Washington
Doamnelor si domnilor,
Astăzi comemorăm 70 de ani de la pogromul de la Iaşi, o tragedie în care peste
13.000 de evrei români, locuitori ai oraşului, în majoritate bărbaţi, dar inclusiv
femei şi copii, au fost omorâţi prin voinţa şi ordinul regimului criminal condus de
Ion Antonescu.
Ne-am adunat aici, la cimitirul evreiesc de la Podu Iloaiei, pentru a ne aminti de
acei 1.194 de evrei, victime ale trenului morţii, care sunt înmormântaţi în această
groapă comună, în acest loc sfânt.
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Aceşti evrei, care se află aici, au fost printre acei 1.902 evrei, îmbarcaţi pe 30
iunie 1941, la ora 6 dimineaţa, într-un tren cu 18 vagoane de marfă, încuiate din
exterior. Trenul a parcurs drumul Iaşi - Podu Iloaiei, în jur de 20 de kilometri, atât
de încet, încât i-au trebuit în jur de 8 ore să ajungă la destinaţie.
Într-o căldură foarte mare, victimele au suferit groaznic. Fară apă, fără aer, fără
ajutor şi fără speranţă. Când s-au deschis uşile vagoanelor, au fost debarcate
aici 1.194 de cadavre. Evrei care au pierit în această zi groaznică din cauza
antisemitismului şi a urii etnice şi religioase, care caracteriza România de atunci
şi care devenise politică de stat, sub guvernul condus de poetul Octavian Goga
şi de Patriarhul României, Miron Cristea, sub regimul naţional-legionar şi sub
dictatura lui Ion Antonescu.
Aceşti cetăţeni inocenţi au avut nenorocul de a locui în oraşul Iaşi la sfârşitul lunii
iunie din anul 1941. A fost singura lor vinovăţie. Tragedia lor a fost si o tragedie a
României.
Să ne amintim de victimele trenului morţii Iaşi - Podu Iloaiei. Să le onorăm
memoria printr-un comportament tolerant, prin compasiune umană şi înţelegere
în sânul societăţii româneşti şi pe plan mondial.
Vă mulţumesc!
Gen. mr. (r) dr. Mihail E. Ionescu
Director al Institutului pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară,
Ministerul Apărării Naţionale
Doamnelor şi domnilor,
Sunt 70 de ani de la pogromul din Iaşi şi acest fapt ne prilejuieşte rememorarea
evenimentelor teribile, fără precedent pe aceste meleaguri.
Atunci, în acele teribile zile ale pogromului şi în suferinţele fără seamăn ale celor
care au pătimit în trenurile morţii, nu a contat deloc că ei erau cetăţeni loiali
ai României, că ei şi strămoşii lor îşi împletiseră existenţa cu ceilalţi, aici, că au
contribuit la propăşirea ţării.
O legislaţie nedreaptă, emanaţia unei orientări antisemite şi fasciste, îi deposedase
deja de drepturile minime ale unei fiinţe umane.
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Ne întrebăm adesea cu toţii şi trebuie să o facem, să reflectăm cu deosebire
aici, în faţa acestor morminte, străjuite cu tradiţionale pietre tombale: cum a fost
posibil?
Ce demenţă socială şi politică, ce răbufniri de ură şi frustrare, ce plan diabolic
au putut gira şi declanşa un asemenea act odios, aşa cum a fost acţiunea
exterminatoare, genocidală, de la sfârşitul lui iunie 1941?
Practic, pogromul de la Iaşi a fost expresia unei politici condamnabile, în care
discriminarea, paroxistă până la anihilarea fizică a celuilalt, a celorlalţi, cei care se
deosebesc de majoritate, a declanşat violenţă.
Pogromul de la Iaşi este un punct culminant ale unui derapaj istoric, într-o societate
ea însăşi aflată sub impactul teribil al unor evenimente neprevăzute, care i-au
anihilat capacitatea de reacţie, făcând-o prizonieră în faţa derivei totalitare şi a
politicii dictatoriale.
Deopotrivă, pogromul de la Iaşi, cu miile sale de victime nevinovate, locul de veci
al multora dintre ei fiind încă neştiut, victime prezumate diabolic a fi duşmani
ai statului şi naţiunii române, deja excluşi legal din cadrul acestora şi lipsiţi de
protecţia autorităţii statale, a fost un început al unei nopţi lungi, coborâte asupra
României, numele amintit al acesteia răsunând dureros în memoria noastră, a
celor prezenţi.
Transnistria este unul dintre ele, dar sunt şi altele, acolo unde au fost forţaţi să
plece, familii întregi abandonându-şi căminele. Călătoria lungă din care mulţi nu
s-au întors.
Cum a fost posibil? Știm acum şi înţelegem din ce în ce mai mult, iar aceste
comemorări dau prilejul de a adânci aceste înţelegeri.
Dar acest lucru nu este suficient. Este necesar ca aceste tragedii zguduitoare să
fie aduse la cunoştinţa generaţiilor tinere, printr-un proces educativ continuu şi
performant. Doar astfel putem fi siguri că ceea ce s-a întâmplat nu se va mai
putea repeta.
Vă mulţumesc!

158

Evenimente Comunitare

FCER

Domnul Paul Schwartz
Vicepreşedinte al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România
Eminenţe, Excelenţe, doamnelor şi domnilor,
Ne aflăm la un eveniment comemorativ, la 70 de ani de la uciderea unor cetăţeni
români de etnie evreiască, ce nu aveau nicio altă vină decât faptul că erau evrei.
Avem în faţa noastră această groapă comună, cu aproape 1.200 de oameni
omorâţi: copii, femei şi bărbaţi. V-aş ruga să nu considerăm acest moment ca
pe o comemorare oarecare. Haideţi să ne gândim omeneşte: dacă într-o zi am fi
luaţi de pe stradă, cu copii, cu familie, duşi în trenul morţii, cum e cazul victimelor
de aici, omorâţi prin împuşcare sau alte metode, cât de tragic poate fi acest lucru?
Există o poză, pe care sper să o vedem diseară la muzeu, în care părinţii, un
bărbat şi o femeie, sunt morţi, şi alături de ei un copil de trei ani, din capul căruia
curge o dâră de sânge. Poza există. Întâmplarea face că această familie se numea
Schwartz. Schwartz e un nume destul de întâlnit la evrei. Puteam eu să fiu acel
Schwartz.
Deci, eu, ca orice evreu din România, am fost condamnat la moarte de regimul
Antonescu. Antonescu spune foarte clar în procesele verbale ale Consiliului de
Miniştri: „În România eu sunt legea, eu sunt conducătorul”. Deci, el a dat ordinul:
„Striviţi-i pe jidani [ăsta era termenul] ca pe nişte ploşniţe”. Și s-au găsit oameni
disciplinaţi care au dus la îndeplinire aceste ordine.
Gândiţi-vă ce s-a întâmplat în trenul morţii! Au fost numai câţiva supravieţuitori
în fiecare vagon. Avem aici, alături de noi, trei supravieţuitori care vă pot povesti
cum au descărcat cadavrele oamenilor din tren.
Ce e mai tragic este că astăzi, după 70 de ani de la Holocaust, anumiţi români îşi
pot permite să spună că nu a fost Holocaust în România. Poate a fost în Europa,
dar aici nu.
Au fost omorâţi aici aproape 15.000 de oameni. La ora actuală, comunitatea
evreiască din România reprezintă cam o treime din cei omorâţi aici. Istoria este
una singură.
Este cea care s-a întâmplat şi fiecare răspunde pentru faptele sale.
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Domnul Alexandru Florian, Director
Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România
„Elie Wiesel”
Domnule secretar de stat, domnule prefect, doamnelor şi domnilor,
În faţa mea se află gropile comune, cu o parte din evreii Iaşiului din 1941. Peste
1.400 de cadavre aruncate în gropi comune la Podu Iloaiei, după o călătorie de
8 ore, pe o arşiţă insuportabilă. 150 de persoane înghesuite într-un vagon de
marfă, unde ar fi putut să încapă 40 de oameni. Sunt victime fără identitate.
Decenii la rând nu au avut identitate. Decenii la rând, România nu a recunoscut
în mare măsură evenimentele tragice de la Iaşi.
A trebuit să vină anul 2004 pentru ca Guvernul şi Preşedenţia să-şi asume, în
numele Statului, crimele în masă făcute de regimul Antonescu în anii 40’. A trebuit
să vină anul 2005 pentru ca Guvernul României să decidă înfiinţarea Institutului
Elie Wiesel, având ca obiectiv, printre altele, promovarea acestor victime fără
identitate.
Statul Român, prin Institutul pe care astăzi îl reprezint aici, îşi propune şi va
promova întotdeauna, în societatea publică, memoria acestor oameni nevinovaţi,
omorâţi în mod arbitrar, ca o modalitate de a combate antisemitismul şi pe toţi
negaţioniştii din România, indiferent că sunt persoane publice, istorici, personalităţi
ale clasei politice sau de alte categorii.
Prin Institutul „Wiesel”, Statul Român este alături de dumneavoastră, supravieţuitorii,
pentru ca memoria acestor victime să nu dispară din societatea românească.
Domnul Pincu Kaiserman
Preşedintele onorific al Comunităţii Evreilor din Iaşi
Prieteni, fraţi, surori,
Către sfârşitul lunii iunie, evreii ieşeni, cei plecaţi prin alte zări sau urmaşii lor,
cei ce le-au fost apropiaţi, indiferent de etnie, comemorează cu multă tristeţe
evenimentele sângeroase din ceea ce a intrat în limbajul comun drept „duminica
aceea”.
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Zi în care au fost masacraţi, fără nicio vină, cca 13.000 de cetăţeni evrei, dedicaţi
patriei lor, patriei în care au crescut. De circa 60 de ani particip la aceste comemorări,
din care peste 15 ani le-am organizat.
Mereu, în aceste zile, amintirile mă copleşesc. Dar atunci când ajung la Podu
Iloaiei, rămân fără cuvinte. Aici, printre miile de oseminte aruncate la întâmplare,
zace ceea ce a mai rămas din scheletul socrului meu, alături de alţi 7 membri ai
familiilor noastre.
An de an, încercăm să menţinem flacăra amintirilor vie, pentru ca şi noua generaţie
să cunoască aspecte care nu trebuie să se mai repete. Acum, la împlinirea a 70 de
ani de la tristul eveniment, Institutul „Elie Wiesel”, Federaţia Comunităţilor Evreieşti
din România, Comunitatea Evreilor Iaşi au făcut eforturi deosebite pentru ca toate
manifestările de pe traseul morţii să se desfăşoare în condiţii normale, pentru
aducere aminte.
Sunt sigur că un popor care-şi aminteşte mereu de trecut şi nu-şi uită istoria nu
va pieri nicicând.
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Comemor area Trenurilor Morții,
la Târgu Frumos
(27 iunie 2011)
Excelenţa sa, domnul Mark Gitenstein
Ambasadorul SUA în România
Domnule rabin, reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe, reprezentanți ai Muzeului
Holocaustului, doamnelor și domnilor,
În SUA avem o expresie care a însoțit Mișcarea Aboliționistă. Acea expresie sună
cam așa: vigilența eternă este prețul libertății. Perioada de luptă împotriva sclaviei
este o perioadă negativă din istoria SUA, când am luptat pentru a elibera sclavii.
Prin cuvintele pe care le-am auzit mai devreme, Wendell Phillips vroia să spună,
de fapt, că orice încărcare a libertăților umane poate duce la violență. Așa s-a
întâmplat aici, în România, în urmă cu 70 de ani. Declarațiile ce păreau mărunte,
antisemite, gesturile antisemite, discriminarea, prejudecățile, toate acestea au dus
la crearea unui climat favorabil violenței și genocidului.
Pe drumul spre Iași am citit raportul Comisiei Wiesel despre evenimentele
petrecute aici. Toată lumea ar trebui să citească acel raport, fiindcă faptele
descrise acolo nu pot fi negate. Guvernul României, prin Mareșalul Antonescu și
prin Mihai Antonescu, în special, au avut legătură directă cu ordinele care au dus
la uciderea a 13.000 de evrei, aici, la Iași. Dar acest lucru nu s-ar fi putut petrece
fără susținerea și implicarea directă a cetățenilor obișnuiți.
Poate cea mai emoționantă parte a raportului este cea în care se menționează
faptul că, pe anumite case, erau pictate cruci pentru a le diferenția de acele case
care urmau să fie atacate.
Însă, la ceremonia de mai devreme, de la celălalt cimitir, m-a emoționat foarte
mult discursul președintelui onorific al Comunității Evreilor, care a vorbit despre
acele acte de curaj ale oamenilor care i-au ajutat pe evrei.
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Prin cei Drepți, ne referim la acei oameni care nu erau evrei, dar care i-au salvat
pe evrei de la moarte. El a povestit despre români obișnuiți, despre farmaciști,
oameni de afaceri care au oferit adăpost evreilor. Este impresionant să vedem
că, în România, există oameni obișnuiți, dar și Guvernul, care încearcă să acorde
atenție amintirii celor petrecute și să recunoască trecutul. Măcar la nivel oficial,
România are un sistem foarte corect de acordare de compensații, pe care
încearcă să îl îmbunătățească. Vorbim aici despre compensații acordate victimelor
comunismului și fascismului.
România este acum membră a UE, precum și membră a Comisiei ONU pentru
Drepturile Omului. Însă cred că trebuie să ne amintim că acești pași, deși foarte
importanți, nu marchează sfârșitul procesului de reabilitare. Descoperirea gropilor
comune de la Popricani reprezintă dovada a ceea ce s-a întâmplat în acel an și
felul în care a acționat Guvernul în acel an este o mare tragedie.
De asemenea, trebuie să ne amintim că, în urmă cu doar două sau trei săptămâni,
a apărut o zvastică pe acest memorial. Deci, ne pasă de acest lucru, pentru că
prețul libertății este vigilența eternă. Fiecare aparent mic act de antisemitism,
fiecare prejudecată, fiecare act de ură trebuie să primească răspunsul nostru de
furie. De fiecare dată când răspundem astfel, fiecare persoană dreaptă, indiferent
dacă este evreu sau creștin, cred că tocmai acesta este spiritul poporului român.
Domnul Julian Fricke
Secretar I, Ambasada Republicii Federale Germania în România
Stimate domnule prefect, stimați reprezentanți ai comunității evreiești și ai
Institutului „Elie Wiesel”, Excelențe, doamnelor și domnilor,
În calitate de reprezentant al Ambasadei Republicii Germania la București, doresc
să vă prezint salutul cordial al domnului ambasador care, din păcate, nu a putut
să vină azi, aici. Astăzi comemorăm împreună una dintre cele mai negre zile
din istoria Iașiului, oraș care, cu 70 de ani în urmă, avea să fie martorul unei
inimaginabile atrocități.
Comemorăm victimele, le acordăm respectul nostru și le facem dreptate. În egală
măsură însă, ne amintim și de responsabilitatea care decurge din istoria noastră
comună. O astfel de zi nu trebuie să se mai repete niciodată.
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Cei 13.000 de evrei uciși la Iași reprezintă doar o parte din victime. Este istoria
nespus de feroce, greu de exprimat în cifre, cea a Holocaustului. Dintre cei
6.000.000 de evrei care au trebuit să moară sub dominație germană, se numără,
conform datelor oficiale, de asemenea, până la 300.000 de evrei uciși în teroarea
de la vremea respectivă, sub administrație română.
Mulți alții au devenit victimele represiunii, exproprierii și ale excluderilor. Aceștia
au suferit de foame, de boli și au îndurat suferințe și violențe. Și pe aceste victime
trebuie să le comemorăm astăzi. Ziua de 29 iunie 1941 a fost o zi marcată de o
ferocitate cumplită, de comportamentul inuman al făptașilor.
Ion Antonescu ordonase telefonic comandantului militar local curățirea orașului de
toți evreii, precum și uciderea acelor evrei care deschideau focul asupra soldaților
germani sau români. În zilele următoare, aveau să moară la Iași peste o treime
dintre cetățenii evrei ai orașului.
Cu câteva zile înainte, Adolf Hitler îi dezvăluise Mareșalului Ion Antonescu, cu
ocazia unei întâlniri avute la München, directivele secrete privind tratamentul
evreilor din Europa de Est, deci planul de distrugere fizică a acestora. Au fost și
germani care au participat la crimele de aici, din Iași.
Astăzi ne întrebăm: cum a fost posibili ca cetățenii să uite de orice sentiment
uman și să devină complici la o crimă atât de abjectă? Câteodată este nevoie
doar de un mic pretext pentru a declanșa un antisemitism latent, existent deja în
rândul populației.
Ura și invidia socială pot duce la o ură naționalistă, o culpă colectivă care a
culminat în pogrom.
Judecând în dimensiuni istorice, pacea în Europa este tânără, astfel că noi trebuie
să continuăm să acționăm pentru menținerea ei. Durerea și comemorarea nu
pot rămâne doar cuvinte fără fond. Zi de zi, în lume se săvârșesc crime oribile
împotriva umanității.
Mă bucur că ne-am adunat în acest loc aici, cu toții, și că, astfel, ne putem aduce
contribuția pentru a contracara evoluția neoantisemitismului, pentru a informa și
a păstra, împreună, această amintire vie, în fiecare zi.
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Elie Wiesel spunea că fiecare om care ascultă un martor va deveni, la rândul
lui, un martor. Avem datoria de a combate cu severitate orice formă de ură, de
discriminare, de marginalizare și de antisemitism. Consider că astfel putem pune
în practică, împreună, ideile noastre, toate ideile noastre legate de o conviețuire
pașnică într-o Europă unită.
Vă mulțumesc!
Domnul Vasile Timiș
Secretar de stat la Ministerului Culturii și Patrimoniului Național
Excelențele voastre, domnule ambasador, stimați reprezentanți ai Corpului
Diplomatic, Eminențele voastre, Sfințiile voastre, doamnelor și domnilor, stimați
reprezentanți ai comunităților evreiești,
Sunt aici, alături de colega mea, Irina Cajal, secretar de stat la Ministerul Culturii
și Patrimoniului Național, și cu colegii mei de la Iași, directorul de la Cultură și de
la Palatul Culturii, domnul Munteanu, doamna Stratulat.
Suntem împreună pentru a aduce, din partea Ministerului Culturii și Patrimoniului
Național, un respect și, evident, un regret față de jertfele petrecute acum 70 de
ani.
Suntem aici pentru a conștientiza cu toții și a trage un semnal de alarmă că
trebuie să luptăm fiecare dintre noi și să nu ne jucăm cu cuvintele când spunem
lucrurile acestea, ca așa ceva să nu se mai întâmple.
Îmi aduc aminte că un filosof francez, pe nume Le Goff, spunea, printre altele,
și încerc să traduc cât mai fidel pasajul, „sub fiecare piatră de mormânt zace o
istorie universală”!
Este teribil acest citat, această sintagmă! Sigur, el este un filosof, dar cred că preoții
și rabinii sunt de acord cu mine, acest citat are profunde valențe și religioase, și
sociale, și politice, și economice, și culturale. Pentru că fiecare ființă umană are
dreptul la respect și are dreptul să-și găsească un sens în viață și să-și împlinească
acest sens. Iată, vorbim de mii și mii de victime care nu au mai avut această șansă!
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Cel de sus le-a dat șansa de a avea viață, dar ea le-a fost curmată și n-au avut
șansa să-și ducă menirea și să-și împlinească sensul vieții aici, pe pământ, pentru
ca, după aceea, să-și găsească liniștea în lumea de dincolo. Față de aceste lucruri
nu trebuie să fim iresponsabili și, mai mult decât atât, trebuie să ne aducem mereu
aminte ce poate să producă lipsa de cultură, lipsa de democrație, intoleranța și
indiferența, cum bine s-a spus dincolo, la celelalte intervenții, de la Podu Iloaiei!
Mai mult decât atât, astăzi este o șansă pentru noi. Trăim într-o Europă în care
conceptul de Unitate în Diversitate chiar este pus în practică și putem să spunem
că acest lucru se întâmplă și în România, și în celelalte state europene. Dar de
fiecare dată trebuie să facem ceva mai mult. Niciodată să nu credem că am făcut
suficient.
Când vorbim de unitate în diversitate, înțelegem că ne asumăm anumite diversități:
religioase, etnice, culturale. Dar, când le asumăm și ținem la ele, trebuie, în egală
măsură, să respectăm diversitatea și identitatea culturală, religioasă, etnică a celui
de lângă noi.
Lucrul acesta încercăm, fiecare dintre noi și toți cei prezenți aici, să-l punem în
practică. Iată, ați amintit, domnule ambasador, și ne-a onorat ceea ce ați spus
dumneavoastră, de eforturile MCPN în această zonă de promovare a diversităților
spirituale din spațiul românesc.
Avem legi care pot fi mai bune, dar trebuie să spunem totuși că, prin Institutul
pentru Studierea Holocaustului, s-a făcut și s-a recuperat mult în acest sens.
Vorbim de 18 culte și religii din România care au drepturi egale și părinții pot să
confirme. Vorbim de activități interreligioase. Or, acesta este un spirit democratic
și al lumii de astăzi.
Mai mult decât atât, vorbim de activități pe care noi le susținem și de activități prin
care încercăm să tragem semnale de alarmă și să facem, fiecare dintre noi, dacă
se poate să spunem așa, să fim adevărați pedagogi pentru generațiile viitoare.
La Monumentului Holocaustului din București, ați văzut și atunci, au participat
oameni din lumea întreagă și a fost un moment reparator și, în egală măsură, un
monument care stă ca un semn de aducere aminte, de respect pentru jertfa de
atunci și, evident, un monument care ne învață pe fiecare dintre noi că trebuie să
înțelegem: ca să nu mai existe așa ceva, trebuie să luptăm.
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De aceea vă mulțumesc tuturor că sunteți aici și îmi aduc aminte că felul
dumneavoastră de a respecta memoria înaintașilor este în concordanță cu ceea
ce se spunea în spațiul evreiesc chiar acum trei mii de ani, în vremea lui David, în
vremea Psalmilor.
Zice în Psalmul 136 din înțelepciunea biblică a vechiului Testament: „De te voi uita,
Ierusalime, uitată să fie dreapta mea”. Și tot în acel psalm se spune atât de frumos:
„Iată cât este de bine când sunt frații împreună!” Aici suntem oameni de diversități
culturale și religii diferite. Suntem împreună și simțim o atitudine frățească.
Tuturor vă mulțumesc și, încă o dată, din partea mea și din partea doamnei
ministru, a domnului ministru Kelemen, care are un program astăzi la București și
a trebuit să rămână acolo, vă transmitem respectul nostru, părerea de rău pentru
ceea ce s-a întâmplat și respectul pentru jertfele înaintașilor noștri. Dumnezeu
să-i odihnească! Iar, din această lecție, fie ca noi, cu toții, să învățăm!
Vă doresc multă sănătate și succes în activitățile dumneavoastră, ale tuturor!
Domnul Radu Ioanid
Director al Programului Internaţional de Arhivare
Muzeului Memorial al Holocaustului din Washington, SUA
Doamnelor și domnilor supraviețuitori, stimați membri ai Corpului Diplomatic,
domnule rabin, domnilor reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe din România,
Vă rog să-mi permiteți să spun câteva cuvinte în numele Muzeului Memorial al
Holocaustului, din Washington, în legătură cu locul în care ne aflăm și semnificația
lui. Aici se află îngropați 654 de evrei, victime ale pogromului de la Iași și ale
trenului morții. Acest tren a plecat la 30 iunie 1941 din Iași și a sosit la 6 iulie 1941 la
Călărași. Au fost 2.531 de oameni îmbarcați și au supraviețuit 1.012 oameni. Peste
1.400 de oameni și-au găsit sfârșitul numai în acest tren. Aici, la Târgu Frumos, au
fost îngropate 654 de victime.
Evrei! Vă rog să nu credeți vreun moment că acest tren a venit direct de la Iași. A
plecat dimineața, în jurul orei șase, de la Iași, s-a dus la Pașcani, s-a dus la Lespezi,
s-a întors la Pașcani, s-a dus la Roman, de unde s-a întors la Târgu Frumos și a
ajuns aici la 9,30 seara. Deci, 654, cifra este aproape corectă aici, sunt îngropați
în spatele dumneavoastră.
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Un supraviețuitor, Israel Schreier, spunea că, în vagonul său, au supraviețuit opt
copii și trei bătrâni. Atât! Din peste 100 de oameni. Au fost aici oameni –să-i
numim oameni, deși n-ar fi bine să-i numim așa –, cum a fost căpitanul CFR
Danubiu Marinescu, care s-au împotrivit deschiderii trenului. A fost aici un comisar
de poliție, numit Ion Botez, care i-a bătut și jefuit pe evreii care au supraviețuit.
Aici, domnul Freitag, care a fost șeful comunității, a fost bătut numai pentru că a
încercat să își ajute coreligionarii. Dar tot aici a existat un preot, Paul Teodorescu,
din Războieni, care a dezgropat cu mâna lui oameni îngropați de vii.
Dacă BOR ar fi avut mai mulți oameni ca acest preot, Paul Teodorescu, poate că
nu s-ar fi ajuns unde s-a ajuns. Şi numele lui, la fel ca al celorlalți salvatori, trebuie
onorat. Cineva dintre antevorbitorii mei vorbea despre celelalte localități unde
noi nu am ajuns astăzi.
Dați-mi voie să vă citesc, pe parcursul acestui drum al morții, trenul Iași-Călărași,
numărul de victime. Nușgălău - Târgu Frumos: 654 de morți; Vircești: 324 de
morți; Săbăoani: 300 de victime; Roman: 53 de victime, Inotești: 40 de victime; 25
de victime la Călărași plus alți 69 de morți în zilele următoare. S-a vorbit aici pe
larg de rolul autorităților centrale de la București.
Acestea se întâmplă, doamnelor și domnilor, când democrația dispare. Când, în
locul democrației, apare autoritarismul și crima. O să închei prin a vă spune că
amintirea tuturor celor îngropați aici și memoria tuturor victimelor pogromului
de la Iași – fie ei morți, fie supraviețuitori – nu vor fi uitate. Fie amintirea lor
binecuvântată!
Vă mulțumesc!
Sandra Feller
Organizaţia Evreilor Originari din România – HOR
Doamnelor și domnilor,
Eu fac parte din prima generație de urmași ai supraviețuitorilor Holocaustului. Mă
scuzați, sunt extrem de emoționată să fiu aici, lângă această piatră. Să fi fost la
Podu Iloaiei, mi-e foarte greu să vorbesc, dar vă spun: eu nu pot să-mi imaginez
cum arătau oamenii aceia care au bătut geamurile de la tren în scânduri. Eu asta
nu înțeleg.
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Nu pot să-mi imaginez. Și, de aceea, eu și toți cei care au venit împreună cu mine
din Israel suntem hotărâți să luptăm cât putem noi ca lucrurile acestea să nu se
mai întâmple și să nu se uite. Îi văd aici pe supraviețuitorii Holocaustului care
plâng. Nu avem voie să uităm. Trebuie să ținem minte și să luptăm să nu se mai
întâmple niciodată așa ceva.
Vă mulțumesc!
Domnul Abraham Ghiltman
Preşedinte al Comunităţii Evreilor Iaşi
Excelențele voastre, înalți reprezentanți ai clerului, reprezentanți ai evreilor
originari din România, domnule vicepreședinte al FCER, stimați prieteni, stimați
frați și surori,
Ne aflăm, după cum vedeți, în fața unor morminte, a unor martiri uciși pentru
simplul motiv că au fost evrei. Din păcate, numărul lor exact încă se mai discută.
Mereu se găsesc noi și noi mărturii. Am spus și cu alte ocazii că, urmărind
documente ale Direcției Sanitare a Județului Iași la Arhivele Statului din Iași, am
găsit un document cutremurător. Directorul Direcției de Sănătate a Județului Iași
îi scria ministrului că solicită deshumarea a 2.500 de evrei care au fost omorâți și
îngropați pe traseul conductei de apă Timișești-Iași.
Știți, era singura sursă de apă pe vremea aceea. Două mii cinci sute! Acest număr
nu a fost găsit în alte documente. Acum ne aflăm în fața acestor morminte care
conțin doar 640 de oameni. Aceștia, după cum știți, au murit în chinuri groaznice.
Și-au băut propria urină. Și-au băut propria sudoare. Li s-a refuzat un pic de
aer, li s-a refuzat un pic de apă. Noi sperăm ca, din aceste întâlniri, din aceste
comemorări, să învățăm ceva. Să învățăm să fim toleranți unii cu alții, să respectăm
religia fiecăruia și fiecare să trăim ca prieteni și ca frați. Vrem ca, în continuare, să
fim considerați și noi oameni ca ceilalți, și nu ca excepții.
Să ne rugăm bunului Dumnezeu să-i odihnească în pace pe martirii noștri dragi!
Amin!
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Comemor area a 70 de ani
de la Pogromul din Iaşi
(28 iunie 2011)
CEREMONIE LA SEDIUL FOSTEI CHESTURI DE POLIŢIE IAŞI
Domnul Alexandru Florian, Director General
Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România
Domnule preşedinte al Consiliului Judeţean, domnule primar, domnule consilier
prezidenţial,
Ne aflăm în faţa fostei clădiri a Chesturii din 1941. Lateral se află curtea de tristă
amintire, unde au fost înghesuiţi sute şi mii de evrei în ziua de 29 iunie 1941. Astăzi,
ca urmare a eforturilor Consiliului Judeţean, ale domnului preşedinte Simirad,
în această clădire va fi sediul Consiliului Judeţean şi, din iniţiativa sa, am avut
posibilitatea şi marea şansă ca, după 70 de ani, să organizăm acest eveniment
comemorativ în memoria victimelor Pogromului de la Iaşi. Am să-l rog pe domnul
preşedinte Simirad să adreseze câteva cuvinte, cu această ocazie.
Domnul Constantin Simirad
Preşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi
Distinsă asistenţă,
Nu am să spun numele persoanelor importante care se află aici pentru că mi-e
teamă că o să uit pe cineva. De la preşedinţie, oameni de mare notorietate în
lumea evreilor au venit aici pentru a asista la dezvelirea plăcii comemorative
pusă pe clădirea care a fost martora acelor atrocităţi, mult timp ascunse faţă de
poporul român.
Aceste manifestări, care se succed în locuri de tristă amintire, sunt posibile datorită
efortului făcut de evreime. Evreii sunt cei care n-au vrut să uite suferinţele pe care
le-au îndurat atunci şi care vor să le aducă la cunoştinţă tuturor celor care trăiesc
pe pământ românesc.
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Pentru că noi, românii, n-am dezvăluit aceste evenimente cu foarte mare tragere
de inimă. Noi, românii, din cauza faptului că ne era ruşine de ce s-a întâmplat, că
regretam ceea ce s-a întâmplat, credeam că putem trece sub tăcere.
Dumneavoastră, evreii, nu aţi acceptat şi bine aţi făcut.
În 1992, când, la sinagogă, am cerut iertare evreilor pentru pogromul de la Iaşi,
îmi aduc aminte că a fost o reacţie total neaşteptată din partea tuturor, atât din
partea evreilor, cât şi din partea românilor. Foarte mulţi nu ştiau ce s-a întâmplat
la Iaşi, pentru că şi regimul comunist a avut grijă să ascundă evenimentele triste
la care unii, chiar dacă fuseseră martori, bineînţeles că nu au putut povesti cele
văzute.
Această luare de poziţie aş spune că a fost prima din România, pentru că ulterior
s-au alăturat şi alţii.
Evreii de peste hotare au început să cerceteze adevărul istoric şi, până în final, am
observat că acest adevăr care a ieşit acum la iveală, acest adevăr doare.
Foarte mulţi români suferă din cauză că poporul român din trecut ne-a lăsat o
astfel de moştenire. Nu pot spune că toţi românii, că tot poporul român. Dar, din
păcate, cei care au făcut-o erau români. Din păcate, aceşti români n-au putut fi
pedepsiţi pentru atrocităţile pe care le-au comis.
Îmi amintesc că îi spuneam Marelui Rabin Şafran, cu care eram într-o excelentă
relaţie de prietenie, cât sunt de revoltat că, poate, unii dintre asasini nu mai trăiesc
şi nu-i mai putem trage la răspundere. Domnia sa mi-a spus că nu asta vor evreii,
că evreii doresc să nu se mai repete ceea ce s-a întâmplat.
Mie mi s-a părut că această afirmaţie aproape că nu era necesară şi că ceea ce
s-a întâmplat nu se mai poate întâmpla. Ceea ce s-a întâmplat atunci e imposibil
să se mai repete în istorie, având în vedere că eram în timpul celui de-al doilea
război mondial. Lucrurile nu stau chiar aşa! Şi cred că evreii fac foarte bine că
insistă să aducă la cunoştinţa tuturor că s-a întâmplat o tragedie pe care trebuie
s-o împiedicăm a se repeta.
Mă întreb: dacă avem o cultură extraordinară, dacă acum suntem oameni europeni,
suntem oameni, se mai pot întâmpla asemenea evenimente?
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Părerea mea este că derapajul mulţimii nu poate fi niciodată controlat. Totdeauna
trebuie să fim vigilenţi, trebuie să pedepsim aspru manifestările de xenofobie şi
de antisemitism. Nu trebuie să încurajăm acele curente extremiste, de dreapta
sau de stânga. Nu trebuie să le ignorăm, iar răul trebuie stârpit de la rădăcină,
imediat.
Cineva îmi spunea: „Ei, mare lucru! Au apărut doi nebuni cu o pancartă“. Dar
durerea există şi ei trebuie să plătească pentru că au adus, în primul rând, o
ofensă poporului român – un popor integru, ce luptă să nu uite ceea ce s-a
întâmplat.
Cred că atunci când evreii au început această luptă de a scoate adevărul la
suprafaţă, erau printre români puţini oameni care s-au asociat. Ulterior au câştigat
aderenţi şi acum cred că marea majoritate a românilor, o copleşitoare majoritate,
sunt de partea celor care luptă împotriva antisemitismului.
Efortul ăsta trebuie să îl continuăm, să ducem războiul împotriva antisemitismului
pe toate planurile, pe toate fronturile.
Aici s-au întâmplat tragedii pe care este greu să le pot descrie. Mulţi evrei au
murit chiar în curtea aceasta. Evreii ţin memoria trează a ceea ce s-a întâmplat în
al doilea război mondial, nu numai aici, ci peste tot în Europa.
Vă doresc să nu mai existe antisemitism nici măcar în Orientul Mijlociu. Să aveţi
pace în Israel. Vă doresc tuturor amintiri mai plăcute decât cele pe care le-am
evocat.
Domnul Iancu Ţucărman
Supravieţuitor al Trenurilor Morţii
Bună ziua tuturor,
Doresc să vă spun că trăiesc un moment deosebit de emoţionant. Acum 70 de ani,
printr-o organizare minuţioasă, au fost aduşi aici mii şi mii de evrei care au intrat
în această curte, acum blocată, de o parte şi de alta fiind poliţişti şi comandanţi
din armata română, cu nişte bastoane de cauciuc. Cine avea noroc să îl lovească
la ceafă, mai făcea câţiva paşi şi acolo rămânea. Era aruncat peste alte mormane…
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Dar despre aceste întâmplări există o literatură bogată şi cine doreşte să se
informeze o poate găsi la îndemână.
Eu vreau să scot în evidenţă faptul că, acum 70 de ani, am fost aduşi mii de evrei
în curtea acestei Chesturi care ar fi trebuit să ne apare, apoi am fost trimişi la gară
şi îmbarcaţi în vagoane, cu două direcţii – Podu Iloaiei şi Călăraşi unde au murit
peste 3.000 de oameni numai sub acest aspect.
Vreau să scot în evidenţă că, în Iaşi, după 70 de ani, tot printr-o organizare
minuţioasă, ne aflăm aici să aducem un omagiu celor care atunci ne-au părăsit şi
a căror memorie trăieşte în continuare.
Nu pot să fac altceva şi să nu mă refer la câteva dintre cuvintele domnului preşedinte
care spunea că unii dintre români au fost vinovaţi de aceste evenimente triste. Vă
rog să luaţi în considerare că noi, supravieţuitorii, n-am acuzat niciodată poporul
român, popor ale cărui calităţi le ştim; dar am acuzat şi acuzăm guvernarea
antonesciană din perioada respectivă, zeloşii care au făcut acte reprobabile, cei
care n-au primit niciun ordin şi, din purul lor antisemitism, au făcut crime care nu
le pot descrie acum din cauza timpului scurt.
Dar eu, în cuvintele cu care vroiam să închei, pot să spun că şi la Bucureşti a
fost organizat, în săptămâna care a trecut, Festivalul Filmului Evreiesc, la care
au participat mii şi mii de tineri ce au stat atenţi şi au vrut să se informeze.
Aceşti tineri au citit pe pancarta cinematografului „Festivalul Filmului Evreiesc” şi
au venit interesaţi să vadă despre ce era vorba, fiind vorba tocmai şi de subiecte
importante despre Holocaust.
Privesc cu plăcere cât de mulţi tineri sunt şi îmi doresc să se informeze, să ştie; şi
eu am convingerea că ei vor fi un vector pozitiv în a face să existe cât mai multă
înţelegere şi dragoste între oameni, indiferent de religie, indiferent de etnia lor.
Ca supravieţuitor al Trenurilor Morţii, mulţumesc din suflet celor ce au organizat
posibilitatea de a se cunoaşte ce s-a întâmplat, ca asemenea evenimente să nu
se mai întâmple niciodată.
Vă mulţumesc!
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(Textul plăcii comemorative dezvelite)
„În acest loc, sediul fostei Chesturi a Poliţiei, au fost aduşi în stare de arest, pe
29 iunie 1941, victime ale pogromului organizat de autorităţile regimului Ion
Antonescu. Soldaţi, poliţişti, gardieni publici, jandarmi români, chiar şi civili,
împreună cu soldaţi germani au participat la asasinarea unor cetăţeni evrei în
curtea fostei Chesturii şi pe străzile oraşului. 4.432 dintre supravieţuitorii masacrului
au fost trimişi sub escortă la gară şi au fost îmbarcaţi în «Trenurile morţii», 2.713
dintre ei fiind ucişi pe drum. În iulie 1943, Serviciul Special de Informaţii raporta
că în Pogromul de la Iaşi au fost ucişi 13.266 de evrei.
Pogromul de la Iaşi a fost cel mai mare masacru împotriva evreilor, organizat pe
teritoriul de astăzi al României. Fie ca memoria acestei tragedii să rămână vie şi
un avertisment pentru generaţiile viitoare.
Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România «Elie Wiesel» –
iunie 2011.”
CEREMONIE LA CIMITIRUL EVREIESC DIN IAŞI

(Mesajul domnului Traian Băsescu, preşedintele României, rostit cu această
ocazie de domnul Iulian Fota, consilier prezidenţial pentru securitate
naţională, poate fi citit la pagina 65)
Ing. Abraham Ghiltman
Preşedintele CE Iaşi
În iunie 1941, din ordinul mareşalului Antonescu, 4.430 de evrei au fost îmbarcaţi
din gara Iaşi în două trenuri ale morţii şi 2.430 au murit în chinuri în vagoanele de
marfă. Cadavrele celor 2.785 de evrei ucişi au fost aruncate în gropile comune de
la Popricani, Mărăşeşti şi Călăraşi. Fie ca memoria acestei tragedii să rămână vie
ca un avertisment pentru generaţiile viitoare.
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Doamna Arezoo Herschel
Secretar II la Ambasada Statului Israel în România
Mesajul Excelenţei sale, domnul Dan Ben-Eliezer, ambasadorul Statului Israel la
Bucureşti – versiunea în limba română:
Astăzi comemorăm împlinirea a 70 de ani de la Pogromul de la Iaşi. Comemorăm
vieţile precum şi tragica moarte a mii de evrei din Iaşi, care au fost torturaţi şi
ucişi într-un mod brutal, în 1941, în Holocaust. Aceasta reprezintă una dintre cele
mai întunecate pagini din istoria noastră, din istoria Europei, din istoria omenirii.
Din păcate, din cauza unor obligaţii neprevăzute, nu pot fi astăzi prezent la această
ceremonie, dar gândurile mele sunt alături de dumneavoastră. Acest eveniment
este unul special şi are o semnificaţie personală pentru mine. Mama mea, Gisela
Stoierman, şi familia ei au trăit în Iaşi, unde au locuit pe strada Dorohoi, la nr.5.
Mama se afla acolo în acel an de groază 1941.
Încă mai păstrez o amintire a acelor timpuri, steaua galbenă a lui David, pe care
mama a fost forţată să o poarte. Fratele mamei mele, Nilu Stoierman, care a fost
farmacist şi pe care Iaşiul îl iubea atât de mult, a pierit pe 30 iunie 1941. Locul
morţii sale este indicat în certificatul de deces, eliberat în 1943 de comuna Podu
Iloaiei. El a murit într-un tren cu evrei evacuaţi din Iaşi la Podu Iloaiei. Unchiul
meu a fost una dintre numeroasele victime care au fost forţate să se urce în acele
trenuri ale morţii. Avea doar 27 de ani când l-a găsit acest sfârşit violent. Eu m-am
născut în Israel, la 8 ani după încheierea războiului.
Am crescut cu poveştile pe care mama mi le spunea despre viaţa de aici, din Iaşi,
dar despre pogrom nu vorbea aproape deloc. Vroia să mă protejeze; şi totuşi,
umbra pogromului era acolo, în faţa mea. Ca şi copil israelian şi chiar ca adult,
am încercat, cu toate forţele, şi mi-am dat seama cât este de greu să cuprind
amploarea pogromului din Iaşi, din timpul Holocaustului. Fiind a doua generaţie
născută după Holocaust, am împărtăşit durerea celor care au supravieţuit şi i-am
plâns pe cei care au murit.
De asemenea, ca părinte, mă simt obligat să transmit mai departe, fetelor mele,
istoria şi lecţia Holocaustului. Astăzi, acest lucru este de datoria noastră, pentru
a ne aminti Holocaustul. Niciodată, în întreaga istorie a omenirii, o naţiune nu a
fost izolată cu scopul de a fi supusă unei suferinţe atât de atroce.
175

Evenimente Comunitare

FCER

Noi trebuie să purtăm în sufletele şi în gândurile noastre memoria victimelor şi
să ne afirmăm promisiunea noastră fermă de a preveni repetarea unor astfel
de crime. Noi, Statul Israel, poporul evreu, precum şi guvernele şi cetăţenii din
întreaga lume trebuie să facem tot ce ne stă în putinţă şi să luptăm împotriva
oricărei manifestări de antisemitism şi rasism.
Viitoarele generaţii trebuie să înveţe despre Holocaust, astfel încât asemenea
tragedii să nu se ma întâmple niciodată.
Fie ca sufletele lor să fie binecuvântate! Amin.
Domnul Dragomir Tomaseschi
Prefectul Judeţului Iaşi
Domnule rabin, domnule preşedinte al Consiliului Judeţean, domnule primar,
dragi supravieţuitori, doamnelor şi domnilor,
Este o onoare pentru mine să fiu în această zi alături de supravieţuitori şi de
familiile acestora la comemorarea a 70 de ani de la pogromul de la Iaşi. Vă
mulţumesc că sunteţi aici, pentru a găsi puterea de a reveni atât de mulţi ani mai
târziu, în urma grozăviilor pe care le-aţi văzut, pe care le-aţi îndurat aici şi în locul
unde i-aţi pierdut pe cei dragi vouă. Marile tragedii ar trebui să ne reamintească
tuturor de datoria noastră comună de a păstra credinţa. Şi datoria noastră pe
viitor este de a fi uniţi pentru a putea rezista la antisemitism şi ignoranţă.
Consider că rolul acestei comemorări este de a disemina cunoştinţele referitoare
la pogromul de al Iaşi, de a-i face pe oameni, mai ales pe cei tineri, să înţeleagă
şi să conştientizeze cauzele acestui fenomen, unic în istorie, şi consecinţele sale.
De asemenea, comemorarea pogromului reprezintă un moment pentru a ne
reafirma responsabilitatea de a combate antisemitismul, rasismul şi orice formă
de intoleranţă politică, etnică sau religioasă.
Aş mai face o remarcă: faptul că ne aflăm aici, comemorând împreună, evrei
şi români, tragicele evenimente din vara anului 1941 şi, implicit, victimele unor
fapte petrecute cu multe decenii în urmă, constituie un important semnal pe care
trebuie să-l dăm tuturor celor care vor să asculte mărturiile supravieţuitorilor
pogromului şi ale supravieţuitorilor trenurilor morţii.
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Unii încă minimizează sau, mai rău, neagă atrocităţile din această perioadă. Aceste
masacre trebuie arătate în întreaga lor monstruozitate. Acesta este mesajul pe care
îl transmit negaţioniştilor care contestă dimensiunea sau existenţa pogromului de
la Iaşi.
Organizarea evenimentelor de comemorare, precum cel de astăzi, constituie un
omagiu adus tuturor celor care au suferit de pe urma politicilor discriminatorii,
antisemite şi rasiste, promovate într-un moment tulbure al istorie noastre naţionale.
Vă mulţumesc şi urez supravieţuitorilor acelor vremuri, precum şi familiilor
dumneavoastră multă sănătate.
Menachem Hacohen
Mare Rabin al Comunităţilor Evreieşti din România
Ne-am adunat astăzi, aici, lideri religioşi, oficialităţi publice şi guvernamentale,
pentru a comemora bărbaţi, femei şi copii ucişi cu brutalitate aici, în Iaşi, de către
ticăloşi josnici.
S-a descoperit o altă groapă comună de evrei ucişi în oraşul Popricani; ei au fost
îngropaţi pentru ultima odihnă aici, în cimitirul acesta. Adunarea noastră în Iaşi
are un sens special. Acest oraş a văzut omul cu două feţe, acest oraş a văzut
omul născut cu chipul lui Dumnezeu, oameni de diferite naţionalităţi, culturi şi o
varietate de credinţe şi opinii. Au trăit secole împreună, au creat şi s-au dezvoltat.
Cu toate acestea, acest oraş a văzut de asemenea modul în care omul devine
diavol, cum fiinţe umane, create după chipul lui Dumnezeu, au devenit criminali,
omorându-şi fraţii. În istoria evreilor de până acum 70 de ani, evreii ziceau Iaşi, ca
şi cum ar fi fost un oraş din Israel, cu o comunitate evreiască înrădăcinată şi locul
în care au trăit mai mult de 50.000 de evrei.
Până acum 70 de ani, Iaşiul vibra de viaţă evreiască şi de afaceri. O viaţă sfântă.
Până acum 70 de ani, Comunitatea Evreilor din Iaşi era o comunitate cu o istorie
de mai mult de 500 de ani, într-un oraş mare, cu rabini şi sute de sinagogi şi case
de studiu. Iaşiul minunat şi drept, cu artişti şi inovatori în domeniul literaturii şi al
artei. Iaşiul rabinului Moşua Hasil şi al lui Abraham Goldfaden, tatăl fondatorului
teatrului evreiesc. Acest lucru a fost până acum 70 de ani. Din 28 iunie 1941, din
acea duminică, evreii când spun Iaşi parcă spun uciderea celui care a fost numit
evreu. Uciderea în masă a evreilor nevinovaţi, uciderea cu sânge rece a femeilor
şi bărbaţilor, bătrâni şi tineri, fete şi băieţi, mame şi taţi, fraţi şi surori.
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Băteau la uşile evreilor şi îi ridicau pe străzi. Trenul morţii călătorea zile şi nopţi
în drum spre Târgu Frumos şi Călăraşi. În el, mii de evrei înghesuiţi în vagoane
sigilate pentru vite, fără lumină, fără aer, fără hrană şi fără apă, sufocându-se
într-o agonie teribilă de foame şi mureau de sete.
Poporul evreu poartă această durere ca o rană deschisă. Ea este o parte
a Holocaustului european. A jurat că nu se va mai repeta. Lumea liberă şi
democraţia nu a învăţat nimic din pata neagră care s-a petrecut. Nu există riscul
antisemitismului în această ţară. Antisemitismul lui Cuza şi Garda de Fier şi teroarea
fascistă a lui Ion Antonescu – am învăţat să înţelegem şi să recunoaştem diavolul
morţii, al rasismului, care se demonstrează cu sute de feţe. Uneori ne imaginăm
că pericolul este marginal şi expirat; dar, în ultimii ani, monstrul îşi arată din nou
faţa sa hidoasă.
Amintiţi-vă şi să ştiţi că răul are multe feţe. Uneori el apare sub formă de naţionalism,
patriotism, câteodată ia apărarea fiinţelor slabe, uneori ca rasism, xenofobie,
fascism, comunism totalitar şi aşa mai departe. Iar în zilele noastre există pericolul
din partea fanaticilor religioşi şi a teroriştilor. Ei se prezintă întotdeauna cu feţe
inocente. Pe când Holocaustul şi actele criminale... Iar în gurile lor este răspunsul
ipocrit ca şi în cazul criminal al lui Abel şi Cain, prima crimă în istoria umană, când
Dumnezeu îl întreabă pe Cain: „Unde este fratele tău, Abel. Răspunde Cain: „Nu
ştiu, doar nu sunt paznicul său şi garda fratelui meu”.
Ṭara Israelului ne-a proclamat mitzva de zi cu obligaţia de amintire. Amintiţivă ce v-au făcut, comanda nu uita niciodată. Instruieşte-ne pe noi, precum şi
următoarele generaţii, cum să ne luptăm cu fenomenul Holocaustului. Acest
cuvânt, Holocaust, care exprimă intensitatea dezastrului suferit de poporul nostru,
există singurul cuvânt, Zahor, aminteşte-ţi, care însoţeşte poporul evreu de la
creaţia sa.
Conceptul de Holocaust, teroarea este neegalată în lexiconul popular. Este o
contradicţie a contrariilor, putere şi tragedie, slăbiciune şi glorie, credinţă şi erezie,
slăbiciune în calea sufletului sublim.
Amintiţi-vă, nu poţi înţelege Holocaustul, Zahor, pentru că nu poţi explica
Holocaustul. Ni se comandă să ne amintim pentru a reaminti că suntem obligaţi
să ne amintim ca rezultatele Holocaustului să servească ca un avertisment şi un
ordin pentru noi şi pentru lume, că războiul cu Dumnezeul lui Amalek să continue
din generaţie în generaţie.
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Amintiţi-vă şi nu cedaţi lupta contra expansiunii şi urii maligne şi nu lăsaţi creşterea
puterii politice fasciste. Amintiţi-vă şi nu subestimaţi fenomenul diabolic de a
nega Holocaustul. Amintiţi-vă ce v-a făcut Amalek şi nu uitaţi!
Noi ne aflăm aici şi durerea noastră este tăcută, dar de aici ieşim mai puternici,
ca evrei şi ca oameni de bună credinţă, ştiind că în starea poporului evreu s-a
petrecut o schimbare imensă în sensul cuvântului. Nu mai suntem persecutaţi.
Statul Israel, statul evreiesc este creat, este protectorul şi refugiul poporului lui
Israel, este o sursă de mândrie şi de speranţă nu numai pentru noi, ci şi pentru
toată umanitatea civilizată. Poporul evreu cu Israel nu mai este familia interioară
naţiunilor, ci un popor cu realizări sociale, culturale, tehnologice, care sunt gloria
şi grandoarea noastră în întreaga lume.
În acest loc ne pronunţăm astăzi şi declarăm că nu există nicio iertare pentru
criminali, nu există nicio limitare a criminalilor, morţii nu vor fi uitaţi. Aici, în acest
loc, ne pronunţăm şi jurăm că viaţa evreilor şi a oamenilor nu va mai fi abandonată.
Împreună cu toţi prietenii justiţiarilor şi adepţilor singurului Dumnezeu, vom lupta
pentru dezrădăcinarea rasismului şi antisemitismului de pe Pământ. În această zi
de memorie, nu vor uita fraţii noştri şi românii ziua de astăzi.
În ziua de astăzi vom spune cu glas tare:
Shema Israel Adonai Elohim… Am Israel Hai.
Poporul Israel trăieşte.
Domnul Radu Ioanid
Director al Programului Internaţional de Arhivare
Muzeul Memorial al Holocaustului din Washington, SUA
Domnule consilier prezidenţial, domnule prefect, domnule primar, domnule
preşedinte al Consiliului Judeţean, stimaţi supravieţuitori, doamnelor şi domnilor,
Cel mai mare masacru al evreilor de pe teritoriul României, unul dintre cele mai
mari pogromuri din cel de-al doilea război mondial a avut loc aici, la Iaşi. În
stânga mea se află gropile comune unde sunt îngropaţi mii de evrei, victime ale
pogromului de la Iaşi.
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Acest cimitir este unul dintre cele mai istorice, în sensul clasic al cuvântului, din
România, pentru că aici, în dreapta mea, se află îngropaţi evreii români, eroi din
primul război mondial, ai căror copii au fost omorâţi în pogromul de la Iaşi.
Nu există, cred, cimitir care să înfăţişeze un contact mai îngrozitor. Uitaţi-vă în
jur şi vă veţi convinge de ceea ce vă spun. Istoria, doamnelor şi domnilor, nu se
poate scrie cu cărţi, istoria se bazează pe progres, pe evoluţie şi pe adevărul care,
uneori, e tragic. Datoria noastră este să spunem adevărul aşa cum a fost el, şi nu
aşa cum îl doresc unii.
Noi le datorăm acest lucru şi generaţiilor de astăzi ale României. Acum 70 de ani,
raportul Serviciului de Informaţii, din 23 iunie 1943, scria că 1.340 de evrei, 40
de femei şi 80 de copii au fost omorâţi la Iaşi. Erau nevinovaţi. Rămăşiţele lor se
găsesc aici, la Iaşi, şi în toată Moldova, de-a lungul căii ferate până la Călăraşi. Ei
au fost omorâţi în casele lor, în curtea chesturii de poliţie, în trenurile morţii.
Ei au fost hăituiţi mai rău ca nişte animale de către poliţişti, jandarmi şi soldaţi
români, dar şi de vecinii lor. Documentele de arhivă şi fotografiile descriu amintirea
acestui omor în masă. Au urmat apoi trenurile morţii.
Să recapitulăm. Primul tren al morţii: Târgu Frumos, 30 iunie - 6 iulie; distanţa, IaşiCălăraşi; din 2.350 de îmbarcaţi au murit peste 1.400 de oameni, 654 de victime
la Târgu Frumos, 327 la Mirceşti, 300 la Moldovani, 53 la Roman, 40 la Ipoteşti, 25
la Călăraşi. Apoi Podu Iloaiei: din 1902 oameni îmbarcaţi, 1894 au murit.
Care au fost cauzele acestui pogrom? Să fim foarte clari, una din aceste cauze
a fost antisemitismul românesc. Iaşiul era de multă vreme capitala intelectuală a
României, prin oamenii de cultură şi artă, prin bibliotecile universitare. Dar Iaşiul a
fost şi capitala antisemitismului românesc, ce a dat indivizi ca A.C. Cuza. A doua
cauză a acestui pogrom a fost regimul fascist de dictatură al lui Ion Antonescu şi
alianţa lui cu Germania nazistă.
Să reamintim oamenilor că, înainte de a fi hăituiţi pe străzi şi case, evreii au fost
aruncaţi în afara legii, proces condus de generalul Mihalache şi părtaş fiind Ion
Antonescu, care a semnat deportarea evreilor din Iaşi şi din comunele suburbane
din Moldova, Marele Stat Major, prin Direcţia a doua Contrainformaţii, care a
deschis pogromul prin ofiţerii şi informatorii săi, mulţi dintre ei legionari.
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S-au alăturat poliţia, garnizoana oraşului Iaşi, soldaţi şi jandarmi români, aflaţi
în tranzit prin Iaşi, soldaţi germani, dar şi populaţie civilă. Toate acestea se află
amintite în documentele de arhivă din timpul războiului şi în declaraţiile evreilor
în procesul din 1948.
Să fim foarte limpezi: noi aici nu discutăm despre culpabilizarea poporului român,
ci despre absoluta culpabilizare a regimului Antonescu, ce este responsabil pentru
acele crime oribile. Pentru că o populaţie supusă unui regim dictatorial nu are
forţa necesară de răspuns. Să amintim aici şi de cei care au salvat nu numai vieţi
umane, dar şi onoarea oraşului Iaşi.
Puţine dintre victime au fost îngropate aici, multe, la Popricani. Un document
al primăriei din Iaşi, care este din timpul războiului, confirmă că de-a lungul
conductelor de apă ale oraşului au fost îngropaţi alţi 2.500 de evrei.
Vreau să vă mai spun, înainte de a încheia, câteva cuvinte. Prin Comisia Internaţională,
condusă de Wiesel, Statul Român şi-a onorat cu demnitate memoria victimelor.
În acelaşi sens, s-a înfiinţat Institutul Wiesel de investigare a Holocaustului. În
acelaşi fel, s-a acţionat pentru crearea unui monument extraordinar de elocvent
în memoria evreilor şi a rromilor victime ale Holocaustului din România.
Trebuie să se facă mai mult în ceea ce priveşte educaţia tinerei generaţii şi
informarea publicului în legătură cu tragedia Holocaustului. Când un fost
preşedinte al României decorează un fost legionar, când într-o mănăstire din
Moldova se cântă cântece legionare, ni se reaminteşte că trebuie să fim vigilenţi.
Acesta este sensul profund al comemorării de astăzi, şi anume: construirea şi
consolidarea unei Românii prospere şi democratice.
Vă mulţumesc!
Ing. Abraham Ghiltman
Preşedinte al Comunităţii Evreilor Iaşi
Excelenţele voastre, onorată asistenţă,
Ca în fiecare an, la sfârşitul lunii iunie, evreii din Iaşi vin la cimitirul din Dealul
Păcurarului, pentru a-şi plânge morţii, rude prieteni sau cunoscuţi pieriţi în
perioada 27-29 iunie 1941, în pogromul de la Iaşi.
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În decursul anilor au fost şi mai sunt încă, din păcate, voci care susţin că în Iaşi nu
a fost pogrom.
Uneori tind să le dau dreptate, deoarece pogrom se numeşte o acţiune organizată
de elemente şovine împotriva unor minorităţi naţionale, după care intervin
organele statului care restabilesc ordinea.
Dar la Iaşi a fost un adevărat măcel produs asupra populaţiei evreieşti, măcel
organizat, planificat şi executat de organele statului, din dispoziţia expresă a
conducătorului, generalul Ion Antonescu, şi la care, bineînţeles, a contribuit şi o
mică parte din civili. Sub pretextul că populaţia evreiască semnalizează avioanelor
sovietice unde să bombardeze oraşul! Vreau să spun că, la primul bombardament,
a fost distrus templul nostru şi, de asemenea, că s-a tras asupra unităţilor române
şi germane care tranzitau Iaşiul.
S-au tras focuri de armă, dar nu de către evrei, ci de către instigatori; şi nu s-a
înregistrat nicio victimă. În ziua de 27 iunie, comandantul militar al oraşului a
ordonat să se cureţe Iaşiul de evrei care, în 1941, reprezentau peste 40% din
populaţia oraşului. Evreii au fost duşi la sediul poliţiei. Evreii, în drum spre chestură,
trebuiau să treacă prin cordoane formate din jandarmi, soldaţi, poliţişti înarmaţi
cu bâte şi răngi metalice. Cine era lovit în cap era omorât. După aceea au fost
adunaţi în curtea chesturii, s-a tras în plin asupra lor cu arme de diferite calibre.
Supravieţuitorii au fost duşi la gară şi îmbarcaţi în două trenuri pregătite special,
în sensul că aveau gurile de aerisire acoperite cu pături.
În acele vagoane de transportat cai, au fost înghesuite câte 140-150 de persoane.
În scurt timp însă, a început calvarul acelor oameni. Pe o căldură toridă, trenurile
s-au plimbat ore în şir, oamenii murind de căldură şi deshidratare. Unii şi-au băut
propria urină şi transpiraţie; după cum se ştie, un tren s-a oprit la Podu Iloaiei,
unde, la deschiderea vagoanelor, au fost coborâte multe sute de cadavre ce
au fost îngropate în cimitirul evreiesc din Podu Iloaiei. Ceilalţi, după ce au fost
plimbaţi zile întregi şi nopţi, au fost duşi la Târgu Frumos şi la Roman. Este deja
cunoscut ce s-a întâmplat în gara din Roman, unde a intervenit Crucea Roşie, în
frunte cu preşedinta sa, inimoasa Viorica Agarici, care, împotriva ameninţărilor cu
arme, ale escortei, a acordat asistenţă medicală celor din vagoane. Au participat,
la masacre, poliţia, armata română, jandarmeria, unităţi ale serviciilor secrete şi
o unitate a armatei germane, care staţiona în Iaşi, precum şi o mică parte din
populaţia oraşului.
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Onorată asistenţă, după cum vedeţi, în cimitir a apărut un nou mormânt, în care
au fost înhumate osemintele evreilor ucişi în satul Vulturi din comuna Popricani.
Acest mormânt conţine resturi de oseminte a 36 de evrei, bărbaţi, femei şi copii
cu vârste cuprinse între 2 şi 80 ani, aceasta conform raportului medico-legal.
Martorii la aceste masacre au arătat că victimele au fost aduse cu camioanele
unei unităţi a armatei române, apoi au săpat groapa, apoi au fost împuşcate. Unul
dintre martori a făcut o mărturisire şocantă. Îşi aminteşte că una dintre victime
a cerut să fie lăsată în viaţă, deoarece era gravidă. Atunci, unul dintre soldaţi i-a
despicat burta, ca să scoată copilul, după care a omorât-o.
Dacă am arătat că au fost locuitori ai Iaşiului care s-au dedat la omoruri şi jafuri,
nu se poate să nu-i amintim pe acei locuitori care au dovedit că sunt oameni şi
au salvat evrei, ca Berceanu, inginerul Profin, comisarul de poliţie Trofin, un preot
şi mulţi alţii, dintre care unii au rămas anonimi.
Să ne rugăm la bunul Dumnezeu să-i odihnească în pace pe martirii noştri, ucişi
în acele zile!
Ing. Paul Schwartz, Vicepreşedinte
Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România
Eminenţe, Excelenţe, doamnelor şi domnilor,
Am să încerc, foarte sintetic, pentru că suntem la vârful de comemorare a crimelor
de acum 70 de ani, să trag câteva concluzii.
Fără a repeta, am să folosesc nişte idei spuse de cei dinaintea mea.
Aşa cum vedeţi aici, există un număr însemnat de morminte ale eroilor morţi în
primul război mondial. Vreau să spun că, în România, sunt peste 200 de cimitire
unde sunt foarte mulţi evrei morţi în războiul de reîntregire şi în primul război
mondial. O să-i găsiţi printre acestea monumente cu necunoscuţi. Sunt foarte
mulţi evrei care, din cauza condiţiilor de război, n-au putut fi identificaţi.
Dar vreau să vă spun că, la evrei, era o ruşine să nu mergi la apărarea patriei,
în aceste două războaie. În total, în România sunt 825 de cimitire, dintre care
aproape 700 sunt în localităţi în care nu mai există nici un evreu. Federaţia, în
limita posibilităţilor, se străduieşte să le întreţină.
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Cât despre gropilor comune, o mare parte dintre noi am fost, începând de vineri,
la Roman, la Târgu Frumos, la Podu Iloaiei, suntem aici, unde, în partea stângă,
avem cele trei rânduri cu cei morţi în pogromul legionar, fascist, de la Iaşi.
Vreau să vă spun că convingerea mea este că – s-a spus şi aici, cei 36 de morţi
de la Popricani, s-a menţionat că au fost şi copii de doi ani, deci sarcina era
foarte clară – vina era în primul rând a generalului Antonescu care, într-o şedinţă
a Consiliului de Miniştri, din 1941, spunea textual: „Lege nu există în România.
Eu sunt legea. Puneţi mitralierele pe jidani [acesta era termenul folosit în toate
documentele oficiale din acea perioadă], striviţi-i ca pe nişte ploşniţe!”.
Iar acela ce şi-a schimbat părerea după Stalingrad, era totuşi militar de carieră,
spunea tot într-o şedinţă a Consiliului de Miniştri: „Nu îi mai ucideţi pe jidani [ăsta
e termenul folosit], pentru că îi vom folosi ca monedă de schimb în negocierile
cu aliaţii.
Vina este şi individuală, a celor care au pus în aplicare odioasele ordine. Din păcate,
marea majoritate a acestor vinovaţi nu şi-au primit pedeapsa binemeritată.
În privinţa celor care au ajutat evrei, vreau să vă precizez că noi am scos anul trecut
o carte despre toţi Drepţii între Popoare din România, care sunt recunoscuţi de
Yad Vashem cu date detaliate, fiecare despre ceea ce a făcut. Vă rog să consultaţi
această carte. Se găseşte la Editura Hasefer şi în ea recunoaştem integral sprijinul
acordat de români în salvarea unor evrei. Cartea se numeşte „Demnitate în vremuri
de restrişte” şi ea s-a bucurat de un mare succes atât în ţară, cât şi în afara ţării.
În încheiere, aş vrea să vă mai spun un lucru. Faptele de atunci sunt foarte bine
ilustrate în arhivele româneşti, în arhivele străine, mai ales în arhivele ambasadelor
şi ministerelor de externe. Vă invit la Bucureşti să vizitaţi, la Muzeul Naţional, o
expoziţie care s-a deschis joi, săptămâna trecută, o expoziţie cu documente: 130
de ani de relaţii diplomatice româno-spaniole. O să găsiţi acolo un document
foarte important, în care ambasadorul Spaniei la Bucureşti scrie că evreii care au
şi cetăţenie spaniolă să fie trataţi la fel ca ceilalţi evrei din România. De asemenea,
există o bogată arhivă de documente la Ministerul de Externe din Franţa.
Vreau, în încheiere, să mulţumesc tuturor oficialităţilor, locale, guvernamentale,
ministerelor implicate în toată această comemorare şi să precizez că, fără sprijinul
oficialităţilor, această acţiune nu ar fi putut să se bucure de amploarea şi de
seriozitatea cu care a fost abordată.
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Mulţumim din partea conducerii Federaţiei şi din partea membrilor comunităţilor
evreieşti din România şi a celor din Iaşi, în mod special.
Vă mulţumesc!
Domnul rabin Abraham Ehrenfeld
Comunitatea Evreilor Oradea
Fraţi şi surori,
Stăm aici între eroii evrei din armata română, căzuţi în primul război mondial,
şi gropile comune ale celor ucişi în chinuri groaznice, în pogromul din duminica
aceea. Eroii ieşeni au căutat, prin activitatea lor, să ajute dezvoltarea ţării, a
oraşului Iaşi, să apere ţara cu sacrificiul vieţii.
S-a stabilit ziua Holocaustului din România. Această măsură ar putea fi un exemplu
şi pentru alte ţări. Ne-am adunat toţi, după calendarul iudaic, la adunarea de azi,
să ne rugăm pentru sufletele celor morţi în chinuri groaznice.
Să fim atenţi când răul apare şi să luptăm ca el să dispară din viaţa noastră.
Iar pentru sufletele martirilor noştri, amintirea lor să fie veşnic binecuvântată!
Am Israel Hai.
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Povesteşte-mi despre Ester
de Andreea Nanu

Am cunoscut-o pe Ester în copilărie, în casa bunicii, mai precis în albumul cu
fotografiile ei din tinereţe. Ziua în care ne-am întâlnit era o zi de vară ploioasă,
numai bună pentru răsfoit venerabilul album, pentru că bunica era într-o dispoziţie
melancolică şi asta o făcea să povestească cu aceeaşi uşurinţă cu care broda
catifeaua fixată în gherghef, pe genunchi. Desprindeam uşor cu degetele paginile
transparente care foşneau, ca nişte pleoape translucide, descoperind privirile de
odinioară imortalizate în sepia, pe cartoane groase care purtau în colţ emblema
şi semnătura fotografului. Bunica scrisese dedesubtul fiecăreia anul şi câte un mic
gând. 1 iunie 1940.
Fotografia înfăţişa „colectivul clasei a IV-a”, într-o şcoală acum demolată, de pe
strada Traian. Ester era prietena mea cea mai bună, îmi spune bunica, şi îmi arată
un cap rotund, cârlionţat, aproape unit de al ei, într-o atitudine uşor studiată.
Şi unde este Ester acum? Nu ştiu. Mi-a răspuns cu acea licărire în ochi cu care
obişnuia să îmi spună că nu ştie atunci când chiar ea îmi ascundea cutare sau
cutare lucru, pentru a mă face să uit de vreun capriciu de copil şi să mă întorc la
ale mele.
Era un nu ştiu prin care mă proteja de lucrurile care nu îmi erau de folos, sau
care depăşeau puterea mea de înţelegere. Însă atunci când am rugat-o să-mi
povestească despre Ester, licărirea din ochii ei, de obicei plină de stăpânire de
sine, s-a zbătut a tristeţe şi a neputinţă, ca trupul unei insecte captive, în care
tocmai ai înfipt un bold... A întors capul repede spre fereastră şi ochii i s-au
umplut de lacrimi. Plângea, făcând ploaia care se scurgea de-a lungul geamurilor
să-mi pară, la fel ca şi bunica, cu neputinţă de consolat.
Acesta a fost primul lucru pe care l-am aflat despre Ester. Era cineva pentru care
bunica, altfel atât de sobră prin neam şi educaţie, plângea. Alte pagini răsfoite,
alte chipuri ieşeau la iveală dintre foiţele casante, pe care le atingeam cu emoţie
pentru că semănau la pipăit cu aripile de libelulă uscate într-un insectar. Ester şi
bunica în faţa Hotelului Bulevard, -Boulevard, pe atunci- introducând fise într-un
tonomat, din care primeau în schimb cutiuţe colorate cu trufe. Nu cred că aveam
mai mult de şapte ani.
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În următoarea fotografie, bunica şi Ester privesc lumea de pe înălţimea austeră
a capotei unei maşini, fiindcă- continua să îmi explice- unchiul care era ortoped
la spitalul Colentina, doctorul Vineş, tocmai venise să le ia de la şcoală. E ultima
fotografie cu Ester. Dedesubtul ei bunica nu-şi notase nici o impresie. Am întors
pagina, sperând să găsesc alte asemenea ipostaze care mă cucereau, prin farmecul
şi exotismul lor. Nu ştiam ce sunt alea trufe, nici nu contemplasem până atunci
lumea de pe capota unei maşini luxoase.
Eram în anii 80. Nu mai sunt alte fotografii cu Ester, repetă bunica. De ce? Putea
să îmi răspundă cu acelaşi nu ştiu, benign şi protector, dar ceva îi dăduse atunci
de înţeles că nu m-ar mai fi convins atât de uşor. Povesteşte-mi despre Ester,
continuam să o rog. Ce să-ţi spun, nu-mi amintesc prea bine... Ploaia se rărea
şi bunica se liniştise, îmi era teamă că asta avea să pună capăt melancoliei ei şi,
inevitabil, poveştii. ...Eram oameni obişnuiţi, duceam o viaţă liniştită. Tatăl meu
era şef la gară, tatăl ei era medic.
Stăteam cu chirie în casa lor, pe strada Mătăsari. Bunica Esterei ne scotea la
Şosea în fiecare duminică. Avea o pălărie cu pene care săltau în mersul trăsurii,
făcând-o să semene ea însăşi cu o pasăre fantastică, venită dintr-o altă lume.
Alte ori, petreceam ore întregi în camera Esterei, o cameră cu pereţii acoperiţi în
mătase albastră, trăgeam draperiile şi ne imaginam că suntem pe fundul mării...
Tăceam, îmi ţineam respiraţia. Ultimele picături de ploaie zăngăneau, mărgelate,
pe acoperişul de tablă. Bunica se lăsase în speteaza scaunului, alunecând ca
odinioară în caierul acelei lumi din care se străduia să toarcă fire pe care să le pot
pipăi, mirosi, auzi, vedea şi, oarecum, înţelege.
...Şi cu toate astea nu înţeleg cum a fost posibilă ziua aceea. Bunica reîncepuse
să povestească şi glasul ei sonor a brăzdat în două aerul umed din încăpere,
ca un fulger întârziat. Au intrat în şcoală. Ester a fost smulsă de lângă mine...
Smulsă, ce putea oare să însemne cuvântul? Din acel moment, în mintea mea,
identitatea Esterei s-a contopit cu imaginea aceea violentă a smulgerii ei dintr-un
univers familiar, pe care o asociam cu dispariţia subită dintre paginile albumului.
Nu avusesem niciodată până atunci vreo experienţă asemănătoare, care să mă
fi putut ajuta să înţeleg ce poate să însemne desprinderea brutală de lângă
cei apropiaţi; gestul sfida realitatea mea concretă, imediată, fiind aproape cu
neputinţă de imaginat.
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Nu mai sta în casă la întuneric, ieşi afară la soare. Vocea sonoră mă trezise,
antrenându-mă puternic spre suprafaţa limpezită a acelei zile, ca pe un batiscaf.
Ploaia se oprise, la fel şi povestea bunicii. Am ieşit în grădină, continuând să mă
gândesc la Ester. Mă urmărea chipul în sepia, acum aproape şters, din care doar
ochii continuau să strălucească mocnit în hârtia fotografică.
În fiecare zi, după-amiaza, când bunica îşi lua broderia pe terasa casei, mă
strecuram şi deschideam albumul la chipul lui Ester. Ester devenise pentru mine,
fără ca eu s-o pot formula într-un mod conştient, un loc de pelerinaj. Călătoria
mea de fiecare zi între paginile albumului aducea cu alunecarea frenetică pe un
tobogan, de-a dreptul într-o istorie a cărei unică şansă de supravieţuire eram
eu...În grădină soarele ardea, lumina era atât de puternică, încât lucrurile din jurul
meu nu se mai vedeau clar.
Şi astăzi, după atâţia ani, am impresia foarte proaspătă a acelui anotimp, în care
am descoperit chipul lui Ester, dimpreună cu acel paradox al luminii care, în
ciuda încrederii cu care o învestim, ne orbeşte, ascunde lucrurile în loc să ni le
descopere. Cumva, intuisem încă de pe atunci că în spatele poveştii neterminate
a Esterei, se ascunde o moarte.
Acel lucru despre care, mai ales în preajma unui copil, nu se vorbeşte. Mă plimbam
cu gândul morţii Esterei în minte prin livada îmbibată de soare. Şi toată lumina
aceea, pusă în oglindă cu absenţa Esterei, mi-a făcut, pentru o clipă doar, cerul
insuportabil.
M-am refugiat în casă, în penumbra protectoare a draperiilor şi a mobilelor grele.
Am intuit atunci ceea ce avea să se precizeze în mintea mea cu mult mai târziu:
uneori, aproape paradoxal, penumbra ne oferă limpezimea de care avem nevoie
pentru a putea desluşi conturul lucrurilor care ne înconjoară. Uneori, poate de
prea multe ori, scufundarea/imersiunea în gândul la moarte e necesară pentru a
putea urca din nou spre acea „suprafaţă” fiecărei zile pe care o numim viaţă.
*
Am aflat „oficial” despre Holocaust abia la şcoală, din manualul de istorie, la o
lecţie deschisă. Îmi era însă greu să fac legătura dintre registrul evenimenţial al
faptelor prezentate în rânduri înghesuite pe o foaie A4 şi splendida fotografie a
Esterei, a cărei poveste rămăsese neterminată.
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Îmi era greu să cred că acele imagini de arhivă reproduse în manual, a căror
violenţă şi cruzime fusese domolită oarecum de timpul care le învechise şi le
spălăcise culorile, ar fi putut să facă parte din tabloul vieţii Esterei, pe care bunica
mi-o descrisese în nuanţe, în texturi şi miresme care ţineau de o lume fabuloasă,
aproape neverosimilă în comparaţie cu cea în care trăiam noi.
Profesoara ne vorbea oarecum iritată din pricină că subiectul fusese introdus în
programa şcolară la o categorie de vârstă nepotrivită. Încercaţi să vă imaginaţi,
repeta, străduindu-se să dea episodului respectiv -Pogromul de la Bucureşti- un
oarecare corespondent în mintea noastră avidă de concret. Şi avea dreptate.
Nu era deloc cert că noi aveam capacitatea de a înţelege lucrurile care ni se
povesteau, singura soluţie era să ne înflăcăreze imaginaţia cu acele scene care,
altfel, lâncezeau mute în paginile alb-negru. Astăzi, ca şi în ziua acelei lecţii
deschise, nu mai putem fi contemporanii Holocaustului, nu putem şti, ci doar
imagina.
Imaginaţia este înainte de toate un instrument de cunoaştere, un exerciţiu
epistemologic, care antrenează deopotrivă memoria şi raţiunea. Ce înseamnă
să ne imaginăm Holocaustul, teribila experienţă umană din care, mai ales pentru
cei tineri, nu a rămas mai mult decât o experienţă livrescă, devreme ce singurele
lucruri pe care aceştia le cunosc despre moarte sau despre suferinţă sunt lucrurile
citite în cărţi? Holocaustul înseamnă „jertfă”, „ardere de tot”. Jertfa avramică,
ca expresie a iubirii, a devenit expresia urii, a distrugerii omului de către om, a
suprimării umanităţii din identitatea unor oameni puşi în situaţia de a deveni călăii
părinţilor, ai fraţilor lor. Oare este posibil ca suferinţa umană să fie imaginată,
poate moartea să fie tradusă într-un limbaj universal astfel încât să poată mişca
inimile, în sensul acelei cunoaşteri pe care o dă numai înţelegerea personală a
vieţii?
Profesoara îşi găsea cu greu cuvintele. Aş putea astăzi să traduc scena aceea
printr-o idee pe care, cu siguranţă, au întrevăzut-o şi alţii. Trăim într-o lume
în care puterea cuvintelor e fragilă. Cum am putea vorbi despre Holocaust ca
să ne facem înţeleşi, ce cuvinte am putea folosi pentru ca ceea ce spunem să
mişte inimi şi minţi, să reuşească să locuiască în conştiinţa cuiva? Limbajul în care
vorbim astăzi despre tragedie, despre violenţă sau suferinţă este unul excedat de
conotaţii facile, clişeizate, desprinse dintr-o logică înrudită cu divertismentul, cu
trivialul. Suferinţa a devenit un produs comercial şi este cu atât mai reală cu cât
lumea, avidă de spectacol, o cumpără. Realitatea suferinţei se măsoară în puterea
ei de a se face vandabilă.
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Imaginarul colectiv este saturat de filme şi cărţi care vorbesc despre Holocaust,
despre aceleaşi imagini cu trenurile morţii, înfăţişând aceleaşi chipuri mute în
faţa tragediei. Însă Holocaustul nu e film, nu e ficţiune şi, mai ales, nu trebuie să
rămână simplu documentar de arhivă.
Holocaustul este numele unei tragedii umane, concrete, personale. Dacă acest
cuvânt continuă să se perpetueze în istorie, sau mai bine spus în discursul despre
istoria şi identitatea unui popor, este datorită puterii sale de a evoca, de a comunica
de la o generaţie la alta sensul suferinţei şi puterea speranţei.
*
Ora de istorie a continuat într-un chip insolit. Profesoara invitase un domn
în vârstă, pe care ni l-a prezentat drept „supravieţuitor al Holocaustului”. Domnul
s-a aşezat pe un scaun în faţa clasei şi l-am privit cu toţii, mai degrabă ca pe
o curiozitate, fiindcă cineva ar fi trebuit să ne explice în prealabil noţiunea de
supravieţuitor. Nu înţelegeam prea clar ce se aştepta de la noi, şi, dacă stau să
mă gândesc bine, cred că nici acel bătrân modest cu lavaliera puţin uzată, cu
pălăria coborâtă din alte vremuri, nu reuşea să-şi ascundă emoţiile şi oarecum
stânjeneala de a se supune privirilor noastre iscoditoare.
Profesoara era prinsă în tensiunea momentului, încercând să facă legătura între
lumea noastră şi lumea lui, a celui despre care ne tot repeta că este martor. Un
martor. Un martor al istoriei, al războiului, al suferinţei, al morţii. Şi un martor al
vieţii, doamnă. Invitatul din faţa noastră adăugase cu multă bunăvoinţă ultimele
cuvinte, coborându-şi bărbia în piept, aşa cum face un copil care se intimidează
de prezenţa oamenilor mari.
Acum înţeleg că acele cuvinte pe care le spunea profesoara erau prea mari,
prea grele, şi îl zdrobeau cu greutatea şi cu uscăciunea lor pe acel om, mărunt şi
aproape încovoiat, de pe scăunelul din faţa clasei.
După introducere, martorul căpătă dreptul de a ne spune povestea lui. Îl priveam
în timp ce ne vorbea, la fel de simplu cum respira, despre copilăria într-o lume
din care nu-i mai rămăseseră decât cioburi, despre cum fusese scos din casă cu
familia în miez de noapte şi deportat, despre cum reuşise să scape din hambarul
în flăcări, în care fusese închis laolaltă cu ceilalţi deţinuţi...Ţineţi minte ce vă spune
domnul, că nu o să vă mai întâlniţi cu aşa ceva.... şi nu mai vorbiţi.
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Deşi afară era cald şi lumina, ca o ambră coaptă, dădea întregii scene un contur
ireal, de parcă am fi fost cu toţii captivi în picătura de răşină a acelei poveşti, nu
prea am reuşit să reţin istorisirea în sine, ci am rămas mai degrabă cu impresia
puternică a acelui chip, a vocii care ne vorbea despre moarte şi despre viaţă, de
parcă ar fi fost feţele aceleiaşi monede, sau expresii ale aceluiaşi chip, imposibil de
separat una de cealaltă...Puteţi să-mi spuneţi ce s-a întâmplat cu Ester?
Întrebarea mea a pătruns ca o împunsătură de ac în clătinarea letargică în care
eram gata să ne topim cu toţii. Undeva în mintea mea, acea voce şi acea căldură de
pe chipul bătrânului îmi amintiseră de Ester, mai precis de fotografia în care ţinea
în mână un coşuleţ cu fructe confiate de Sucot. Înţelesesem cumva că martorul
care-mi povestea lucruri grozave cu o voce mereu egală, aproape placidă, era
legat prin nişte fire misterioase de lumea lui Ester, de universul fotografiilor sepia
în care pulsa nimbul nostalgic al ochilor ei. Ştii ceva despre Ester ?
Am repetat întrebarea care mă ardea, la fel de tare ca dogoarea soarelui în geam.
Nu ştiu. Domnul mi-a răspuns şi, în faţa văditei mele dezamăgiri a clătinat din
cap, surprins de logica mea naivă care-l făcu, pentru o clipă, să zâmbească. Nu
e cel mai important să ştii ce s-a întâmplat cu Ester, niciodată nu vom şti ce s-a
întâmplat cu fiecare, dar, important e să ţi-o aminteşti. Da....să vă amintiţi, aşa
spune rugăciunea noastră, „Să ne amintim.”
Încerca să ne comunice, în felul lui, o experienţă personală, anume faptul că
suntem în mare măsură ceea ce ne amintim şi, ceea ce ne putem încă aminti nu
ne poate fi luat, nu poate fi smuls, precum odinioară Ester, din plămada care ne
poartă numele.
M-am gândit de atunci de mai multe ori la ce a vrut să spună acel bătrân al cărui
nume, din păcate l-am uitat. Holocaustul? Ce trebuie să uităm şi ce trebuie „să
ne amintim”? Mai întâi, poate că ar fi necesar să dăm „uitării” sensul de „iertare”.
Uitarea este doar pentru a putea face posibilă iertarea. În toate celelalte forme
ale ei, uitarea devine mai devreme sau mai târziu, malignă. Dar numai uitarea
ca formă a iertării face posibilă, la rândul ei iubirea. Există, aşa cum ne spune
spiritualitatea iudaică, o cunoaştere pe care doar iubirea o poate face posibilă.
Ce trebuie să ne amintim? Şi aici, sensul termenului ar trebui mai întâi precizat. Cineva
care îşi aminteşte este, mai mult decât cel care rememorează evenimente trecute,
cineva care ia aminte la ele, cineva care alege să reviziteze locurile memoriei, fie
că sunt personale sau colective, cu puterea lucidităţii şi a responsabilităţii adulte.
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Să fim conştienţi că Istoria este a umanităţii întregi, înţeleasă în totalitatea ei, este
sinteza alegerilor fiecăruia dintre noi. Opţiunile făcute la un moment dat în trecut
trebuie reevaluate în permanenţă, cu fiecare generaţie nouă, pentru a putea evita
aceleaşi greşeli.
Alţi copii, treziţi din toropeală de întrebarea mea, au început să freamăte în bănci ca
o pădurice la marginea apei. Cu ce se ocupă un martor? Altă întrebare încuietoare,
pe care profesoara se străduia să o potolească, fiindcă nu era prevăzută în lecţie.
Îl priveam pe domnul uşor obosit care, intrând atât de firesc în logica noastră,
ne antrenase într-un joc în care îşi descoperea, apoi îşi acoperea faţa cu mâinile,
ca într-un teatru de păpuşi. Încerca să ne spună, pe limba noastră, că nu putem
lupta împotriva unui rău care nu are chip.
Mărturiile reconstituie chipul răului, fiindcă numai aşa poate fi demascat. Răul
nud devine, în cele din urmă, neputincios, pentru că nu înseamnă altceva decât
absenţă a binelui.
Tragedia Holocaustului nu a fost contextuală, nu a fost generată doar de violenţa
războiului, Holocaustul a fost pulsaţia acelei barbarii organizate în care crima
şi ura au ambiţia să distrugă din rădăcini o religie, o tradiţie, o cultură, adică
însăşi memoria unei colectivităţi. Cine poate să se facă martor când ajunge mare?
Întrebarea asta era prea de tot. Însă domnul era acum cu totul liniştit. Curiozitatea
noastră era cât se poate de firească şi nici răspunsul aşteptat nu putea fi mai
prejos: cel care are curajul să spună ce a văzut şi auzit.
Povestea şi jocul martorului din faţa noastră ne acaparase cu totul, pierdusem
noţiunea timpului, intrasem fără să ne dăm seama în scenariul acelui film care ni
se derula în faţa ochilor, în care fiecare se visa, în naivitatea lui, erou şi salvator.
Şi acest lucru, dacă mă gândesc bine acum, spune ceva despre uşurinţa cu care
suferinţa oamenilor poate deveni legendă... Cu toate acestea, fiecare popor,
fiecare comunitate, are datoria de a comunica lumii propria suferinţă, pentru că
în acest fel intrăm într-un dialog fecund despre viaţă, despre moarte, despre ceea
ce înseamnă să fii lucid şi solidar.
Un dialog în care celălalt are un chip, o voce, o identitate. Un dialog în care este
la fel de necesar să exersăm măsura, pentru a nu risca deriva faţă de adevăr.
Suntem tentaţi să comparăm o tragedie cu o alta; proporţia, caracterul numeric,
ne influenţează adesea judecăţile.
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Holocaustul nu este doar o tragedie în masă. Pentru a fi cu adevărat înţeles,
pentru a înţelege Holocaustul la adevărata măsură, pentru a-i putea înţelege cu
adevărat proporţia, Holocaustul trebuie privit ca o tragedie personală, a fiecăruia
dintre cei care au fost puşi în situaţia de a experimenta tragedia umană în toată
complexitatea spectrului ei macabru... Am înţeles, în cele din urmă, că martorul
încerca să ne spună că nu avem încotro decât să vorbim despre moarte cu curajul
vieţii.
*
Nu voi putea afla niciodată ce s-a întâmplat cu Ester. În faţa marilor tragedii nu
există, de multe ori, vreun răspuns. Există răspunsul pe care-l poate da istoricul
care cercetează documente, există răspunsul celui care judecă lucrurile din
perspectiva omului de stat, din perspectiva celui care dă legi pentru a împiedica,
pe viitor, comiterea aceloraşi crime. Dar poate că adevăratul răspuns constă, aşa
cum spunea Elie Wiesel, în ideea de responsabilitate; în partea de responsabilitate
care ne revine fiecăruia, o responsabilitate născută din nevoia de libertate, din
iubirea pentru adevăr.
Lecţia din ziua aceea s-a terminat, lăsându-mi în minte impresii amestecate, de
lumină şi umbră arsă, ca în acea vară în care descoperisem chipul Esterei. Apoi,
prin filtrul anilor care au trecut, impresiile s-au decantat şi am înţeles câte ceva
din ce încercase atunci să ne transmită martorul aşezat cuminte pe scăunel în faţa
clasei, ca un arhanghel cu aripile retezate. Am înţeles că bunătatea este un lucru
fragil. Am înţeles că până şi răul poate deveni un lucru banal, care ni se strecoară
în liniştea fiecărei zile, condamnându-ne la o moarte lentă şi sigură.
Am înţeles că violenţa şi crimele sunt posibile pentru că nu avem, de multe ori,
capacitatea de a sesiza răul. Tăcerea faţă de lucrurile care ne apasă, şi un confort
care doar mimează normalitatea, nu sunt decât fugă în faţa timpului, a propriei
conştiinţe. Mereu vor exista fotografii, semne, chipuri cu poveşti neterminate.
Mereu un copil o să-şi întrebe părintele despre o anumită Ester. Îi va cere, adică,
să-i mărturisească despre lucrurile care nu pot fi descrise în simple cuvinte. Şi
atunci acel părinte va trebui să răspundă cu compasiune faţă de timpul care
estompează suferinţa şi, mai ales, cu respectul pentru întrebarea care, la un
moment dat, poate face diferenţa în viaţa unui Om: povesteşte-mi despre Ester...
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