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Så ne amintim!
“Tot ce-i trebuie råului ca så reu[eascå este ca
oamenii buni så nu facå nimic”. Edmund BURKE
Arborele Memoriei
Cu 73 de ani în urm , la 27
ianuarie (13 vat) 1945 trupele
sovietice au ajuns în lag rul de la
Auschwitz, cel mai mare lag r de
exterminare nazist, i au eliberat
cca. 7.000 de supravie uitori.
Organiza ia Na iunilor Unite a
hot rât, prin Rezolu ia nr. 60/ 7
din 1 noiembrie 2005, ca aceast
zi a eliber rii supravie uitorilor
de la Auschwitz, s fie declarat
Zi Interna ional a Memoriei
Holocaustului i a prevenirii
crimelor împotriva umanit ii.
Rezolu ia respinge orice negare
a Holocaustului ca eveniment
istoric, fie integral fie par ial, i
felicit statele care s-au angajat în
mod activ în conservarea siturilor
care au servit ca lag re de exterminare naziste, lag re de concentrare, lag re de munc for at i
închisori în timpul Holocaustului.
27 ianuarie ar trebui s reprezinte i un prilej de a reflecta la
bestialitatea uman , atât de copleitoare în momentele în care
Istoria pare c o ia razna...
Consacrarea, pe plan interna ional, a unei zile în care se cinste te
amintirea dramei Holocaustului a
fost un gest de respect i compasiune datorat, în egal m sur ,
victimelor i supravie uitorilor
acestei imense tragedii umane.
În anul 2018 manifest rile, organizate de ONU în ri din întreaga lume, pentru comemorarea
victimelor Holocaustului s-au
desf urat sub genericul „Rememorarea Holocaustului i educaia: responsabilitatea noastr
comu n ”, sco ând în eviden
dimensiunea universal a Holocaustului i încurajând educa ia
privind aceast tragedie astfel încât tân ra genera ie, aflat acum
în plin proces de formare edu ca ional , s resping cu fermitate
toate formele de rasism, violen ,
xenofobie i antisemitism.
Începând din anul 2008, Institutul Francez din Ia i marcheaz ,
în fiecare 27 ianuarie - Ziua
Memoriei - prin organizarea unor
evenimente cultural-artistice
dedicate prevenirii i combaterii
crimelor împotriva umanit ii.
Anul acesta, la cea de-a 10 edi ie
a Zilei Memoriei, Institutul Fran-

cez din Ia i a g zduit dou evenimente de comemorare a victimelor Holocaustului. Primul dintre acestea intitulat “Arborele
Memoriei” a fost co-organizat
împreun cu Europe Direct Ia i,
care împreun cu cele 25 de
Centre de Informare Europe
Direct din România reprezint
unul dintre principalele instru mente folosite de Comisia European pentru informarea cet enilor i comunicarea cu ace tia
la nivel european.
Pre edintele Comunit ii Evreilor din Ia i, ing. Abraham Ghiltman, invitat la eveniment, a intrat
în dialog cu elevi i profesori de
la Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri”, Colegiul Economic Admi nistrativ, Colegiul Na ional, Liceul Tehnologic Economic de Tu rism i de la Liceul Tehnologic
Economic “Virgil Madgearu” i a
evocat, din aduceri aminte, zilele
lui iunie 1941 când, copil fiind, a
tr it tragedia pogromului de la
Ia i al turi de familia sa.
Vorbitorul a adus un pios omagiu celor cca. 18 milioane de victime ale Holocaustului, cet eni
din diverse ri, de diverse religii,
apar inând diverselor grupuri
etnice i culturale (evrei, polo nezi, romi, copii, persoane cu dizabilit i, homosexuali, martori ai
lui Iehova, etc.), supravie uito rilor acestui genocid total, sistematic i f r precedent comis de
Germania nazist i colaboratorii
s i cât i OAMENILOR DE MARE OMENIE care i-au salvat
semenii în cumplitele momente
de atunci: Regina Mam Elena,
Viorica Agarici, Dumitru Beceanu, Grigore Profir, preotul R zmeri , i mul i al ii...
Pre edintele A. Ghiltman a reliefat c pe m sur ce alia ii obineau victoria în Europa i lag rele erau eliberate ap rea întreaga
dimensiune a Holocaustului.
Generalul Dwight D. Eisen hower, comandantul suprem al
For elor Aliate, când a descoperit
victimele lag relor de concen trare, a ordonat s se fac cât mai
multe fotografii i filme i a
obligat popula ia din ora ele
limitrofe s mearg s vad ororile ce s-au putut întâmpla acolo,
în vecin tatea lor.
Întrebat apoi de ce a procedat
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astfel, el a explicat: „Pentru a
aduna cât mai multe dovezi,
filme, m rturii, fiindc va veni
ziua când „un dobitoc” va spune
c acestea nu s-au întâmplat
niciodat ”.
De-a lungul timpului istoria nea dovedit cât dreptate a avut
generalul american, câ i nega ioni ti au ap rut i mai apar înc ...
Elevii ie eni, interesa i de a afla
cât mai multe despre istoria
anilor 1933-1941, anii de ascen siune ai nazismului, au pus i iau pus întreb ri pertinente despre
politica de persecu ii rasiale, cum
a fost ea posibil în România i
cum a fost privit ea de popula ia
româneasc ?
La îndemnul Ioanei Pruteanu,
coordonator Europe Direct Ia i, ei
au desenat ARBORELE MEMORIEI, pe care l-au împodobit cu
gânduri despre solidaritate, iu bire, respect, egalitate, frater nitate, educa ie, indiferen , omenie, smerenie, bun tate, armonie,
empatie, spirit de sacrificiu, responsabilitate, credin în noi i în
ceilal i, etc., în dorin a ca el s fie
un REMEMBER al tragediei
Holocaustului.
Din toate gândurile exprimate
am putut concluziona îndemnul
de a înv a din istorie i a respecta dreptul la via al tuturor oame nilor, pentru c to i suntem
egali.
A fost vizionat i un fragment
din filmul documentar „Dumi nica aceea”, cu m rturii ale unor
supravie uitori ai pogromului de
la Ia i din 29-30 iunie 1941.
Gândul sugerat de aceast vizionare ca i de întregul eve niment: S NU-I UIT M!

„Dâre de luminå. Femeile
în timpul Holocaustului”
Al doilea eveniment organizat
în cadrul Zilei Memoriei a fost
vernisajul expozi iei „Dâre de
lumin . Femeile în timpul Holocaustului”, realizat împreun cu
Institutul Inter na ional pentru
Memoria Holo caus tului Yad
Vashem din Ierusalim.
„Acest institut a luat na tere în
anul 1953 cu scopul de a deveni
un centru mondial de documentare, cercetare, înv are i comemorare a Holocaustului. Monu ment viu ridicat de poporul evreu

în amintirea Holocaustului, Yad
Vashem contribuie i la valorizarea sa pentru genera iile viitoare”,
se men ioneaz în catalogul
expozi iei. Prin aceast expozi ie,
organizatorii „au încercat s scoat la iveal dimensiunea uman a
istoriei Holocaustului, s fac s
r sune vocea unic a femeilor
care au fost în mijlocul acestuia i
s pun în lumin reac iile
femeilor evreice în fa a situa iilor
cu care ele s-au confruntat”.
Înainte i în timpul celui de-al
doilea r zboi mondial, femeile
evreice i-au asumat un rol principal în sânul familiei i anume
acela de „alegere a vie ii”, de asigurare a supravie uirii în orice
condi ii. În timpul Holocaustului,
femeile au lucrat cu sufletul i cu
mintea pentru a- i ap ra copiii i
familia; au înfruntat, cu mult
curaj, moartea dând sens oric rei
clipe de via .
Pove tile acestor nenum rate
femei, fie c s-au numit Marta
Byk, Miriam Litman, Genia Judzki, Ester Frenkel, Dina Buchler,
Stefania Wilczynska, Lina Bresin,
Margot Fink, Fanny Solomian,
Mirjam Waterman, Hilde Grun baum, Lili Kasticher, Livia Koralek, Dita Kurschner, Yehudit Aufrichtig, Valy Kohn sau Selma
Merbaum-Eisinger sau au r mas
anonime în marea mas de femei
evreice dârze i curajoase, sunt
prezentate în expozi a „Dâre de
lumin ”. Multe i-au g sit sfâritul în cumplitele zile ale Holocaustului, o parte au supravie uit
i au reu it apoi s - i reînnoade
familii i s - i f ureasc noi
existen e, rezistând prin iubire,
grij fa de ceilal i, omenie,
feminitate, prie tenie, credin ,
creativitate i multe alte calit i
deosebite. Toate sunt eroine ale
poporului evreu, „dârele de
lumin ” ale ex is ten ei noastre
peste timp i timpuri.
Holocaustul, aceast imens
pat neagr din istoria umanit ii,
a fost declan at, între inut i
motivat printr-o aberant ideo logie a urii i a discrimin rii
rasiale. Dup asemenea tragedii
umane vine un timp al reflec iei,
când suntem chema i s asum m
cu luciditate trecutul.
Mesajul comemor rii zilei de 27
ianuarie este, dup cum spune
tradi ionala rug ciune evreiasc
“S NE AMINTIM!”. Numai reme morând, putem în elege c
avem înalta datorie uman de a
milita ca astfel de orori s nu mai
poa t fi repetate… NEVER
AGAIN!

