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DIV ERSITATEA CONFESIONALĂ LA REŞIŢA
•

România este un stat în care aproximativ 87% din populaţie se declară aparţinând religiei
ortodoxe (conform recensământului din 2002) şi în care majoritatea aparţine confesional

•

•

•

Bisericii Ortodoxe Române.
- Chiar dacă reprezintă o minoritate, în România există o diversitate confesională prin
funcţionarea altor culte şi organizaţii religioase .
-

În România sunt recunoscute 17 culte religioase importante, iar legislaţia în vigoare

permite funcţionarea optimă a acestora.
-

Încă de la constituirea României ca stat modern, era garantată practica religioasă

liberă şi dreptul la libera asociere.

BISERICAORfOOOXĂ
•

•

Bisericile Ortodoxe trăiesc în comuniune cu „patriarhul ecumenic" al cărui scaun se află
la Constantinopol.
Moştenitoare a creştinismului părţii orientale a Imperiului Roman, rămasă de limbă
greacă, ortodoxia se consideră adevărata păstrătoare a tradiţiilor apostolice. Deşi este de

•
•

tradiţie greacă, Biserica Ortodoxă are o sursă orientală.
In 1453 Grecia a căzut sub asalturile islamului.
Bisericile greceşti şi-au păstrat unitatea, cultura şi tradiţiile seculare, dar au existat şi
efecte mai puţin fericite: a favorizat propensiunea
de a identifica ortodoxia cu elenismul. Biserica
greacă a cunoscut patru secole de stagnare. Muntele
Athos a păstrat atunci marea tradiţie spirituală

•

•

care a renăscut în zilele noastre

Catedrala Ortodoxă "Adormirea Maicii
Domnului"
Românii din Reşiţa Montană şi-au înfiinţat o
parohie aparte în jurul anului 1800, construindu-şi
biserica la 1818, până la această dată aparţinând
de parohia vecină, Reşiţa Română. Restaurată
în urma avariilor suferite, biserica a fost sfinţită
de arhiereu în

1853, după cum dovedesc

însemnările păstrate în arhiva bisericii. În urma
lucrărilor de renovare turnul bisericii a fost dotat
•

cu un clopot nou şi cu un ceas.
Despre pictura murală a bisericii nu s-au păstrat
date, însă e posibil să fi fost pictată măcar
parţial de zugravul

Dimitrie Turcu

din Oraviţa.
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•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•

Biserica Ortodoxă ''Sfântul Iosifcel Nou de la Partoş"
Biserică a fost zidită în anul 1846, ulterior mărită în anul 1930.
A fost pictată în tehnica tempera de Alexandru Sas din Lugoj, între anii 1938-1942.
Biserica a fost târnosită de către I.P.S. Dr. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului în

17 octombrie 1971
Între anii 1983-1987, biserica a fost pictată în frescă, de către Elvira Dăscălescu.

Biserica Ortodoxă ,,Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril"
A fost construită în anul 1872.
Pe locul actualei biserici a fost o altă biserică din lemn, de la care se mai păstrează
crucea de pe catapeteasmă.
În 1985 a fost translată pe actuala poziţie cu aproximativ 55 de metri.
Biserica

are

fundaţia de beton armat, zidurile din cărămidă, acoperişul din ţiglă, iar turla

şi altarul sunt acoperite cu tablă de cupru. În anul 2007, clopotele au fost electrificate.
A fost construită în anul 1872.
Pe locul actualei biserici a fost o altă biserică din lemn, de la care se mai păstrează
crucea de pe catapeteasmă.
În 1985 a fost translată pe actuala
poziţie cu aproximativ 55 de metri.
Biserica are fundaţia de beton armat,
zidurile din cărămidă, acoperişul din
ţiglă, iar turla şi altarul sunt acoperite
cu tablă de cupru. În anul 2007,

•
•

clopotele au fost electrificate
A fost construită în anul 1872 .
Pe locul actualei biserici a fost o altă
biserică din lemn, de la care se mai

•

•

păstrează crucea de pe catapeteasmă.

Biserica ortodoxă ,,Sf. Apostoli Petru
şi Pavel" Reşiţa
Biserica a fost construită între anii

1995-1998. Este realizată în stilul
arhitectural

neogotic.

Are

forma

tradiţională de navă cu abside mai
largi în dreptul stranelor, iar turnul
clopotniţă este aşezat pe pronaos.
Biserica are o înălţime de 50 m, o
lăţime de 9 m în naos şi 12 m în
•

absidele de la străni.
Pictura, realizată în tempera, a fost
executată

de

Rita

Aldea.

Planul

iconografic respectă stilul picturii
bizantine, culoarea dominantă este
verdele, iar petele de căldură sunt oferite
de

roşu

şi

ocru,

precum

şi

de

împodobirea cu foiţă de aur. Uşile Sfântului Altar au fost lucrate în lemn de tei, sculptate
cu motive tradiţionale: viţa de vie, frunza de acant, şi au fost împodobite cu icoanele celor
patru evanghelişti şi cu icoana Buneivestiri.
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BISERICAROMANO-CATOUCĂ
•

Biserica Romano-Catolică înseamnă astăzi, în comuniune cu Sfântul Scaun - papalitatea,
douăzeci şi unu de mici Biserici din Orient, cu diasporele lor din lumea întreagă, şi marea

•

Biserică din Occident, care a răspândit latina peste tot unde şi-a trimis misiunile.
Impunerea latinei era semnul unei asocieri strânse şi voite între o credinţă religioasă şi
o formă culturală. Reforma liturgică consecutivă Conciliului II de la Vatican, a făcut
practic să dispară latina din ritul cu acest nume.
Biserica Catolică de rit latin a împânzit lumea, dar latina nu mai este folosită decât în

China şi la tradiţionalişti. În schimb, mai mult ca niciodată, papalitatea trebuie să administreze
o unitate catolică formată dintr-un adevărat mozaic cultural.
•

Biserica Romano-Catolică ''Maria Zăpezii" Reşiţa
În 1841 a început construcţia actualei biserici

--------.

parohiale, fiind sfinţită în 1847, cu hramul „Maria
Zăpezii". În 1853 s-a definitivat casa parohială şi
şcoala; aceasta din urmă a funcţionat chiar în
•

incinta parohiei.
Pictura este opera unui artist necunoscut şi a fost
restaurată de Kurta Cazimir şi Aurel Regulsky în

•

anul 1988.
Orga bisericii a fost construită de Richard Wegenstein

�n�

din Timişoara, cu tractură pneumatică, are două �.::>ri:::;.:
manuale şi pedalier şi este înzestrată cu 18 registre
sunătoare (a fost sfinţită la 23 decembrie 1929).
•

Biserica Romano-Catolică "Preasfânta Treime"
La 1 septembrie 2000, vechea parohie romano
catolică a fost împărţită în două, o dată cu întemeierea
unei noi parohii în cartierul Govândari, ,,Preasfânta

•

Treime".
În anul 1997 a început construirea unei capele Sfinţii Francisc şi Clara, care a fost sfinţită în septembrie 2000 de episcopul diecezan

•

Krăuter Sebastian.
Lucrările construcţiei Bisericii au început în 2002, fiind sfinţită la 24 octombrie 2004 de
către episcopul romano-catolic Martin Ross. Această parohie a fost fondată în timpul
pontificatului Papei Ioan Paul al II-lea.

•

Biserica Greco-Catolică
Biserica Română Unită cu Roma (BRU) s-a format în urma unirii unei părţi a clerului
Mitropoliei Ortodoxe din Ardeal cu Biserica Romei. Unirea, zisă de la 1700, îşi are
începutul în planurile călugărilor iezuiţi, care, din 1640, au întemeiat „Missio Dacica" cu
scopul atragerii ortodocşilor, urmaşi ai „vechilor daci", spre catolicism.
În Banat, în 1738, episcopul latin al Cenadului, Falkenstein, a trimis la Viena

informări despre apropierea religioasă de Biserica Romei a mai multor preoţi români, împreună
cu credincioşii lor şi a propus Curţii Imperiale înfiinţarea unei eparhii catolice de rit oriental
•

Biserica Evanghelică Luterană
Martin Luther s-a născut în Germania la 10 noiembrie 1483 într-o familie de ţărani. La
Universitatea din Erfurt a studiat filosofia, apoi a optat pentru viaţa călugărească. La 31
octombrie 1517, Luther a afişat pe uşa Bisericii Castelului din Wittenberg cele 95 de teze

•

în care condamna abuzurile sistemului de indulgenţe.
Luther susţinea că domnitorii trebuie să reformeze Biserica, că papa nu trebuie să
intervină în afacerile civile şi că toţi credincioşii sunt preoţi spirituali ai lui Dumnezeu,
care pot să interpreteze Scriptura şi care au dreptul să-şi aleagă preoţii.
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•
•

•

Luther va traduce Biblia în limba germană.
Luteranismul s-a răspândit în nordul Germaniei, Scandinavia şi printre saşii din Transilvania.

Comunitatea Evanghelică C.A Reşiţa
Încă din vremea când se construia viitorul combinat siderurgic, între imigranţii stabiliţi
pe aceste meleaguri se aflau şi unii de credinţă evanghelică. Aceştia au venit, în prima
jumătate a secolului XVIII, din landurile germane Wurtemberg, Baden, Nassau, dar şi

•

din Ungaria superioară.
În anul 1909 s-a pus temelia lăcaşului de cult în formă de biserică, pe locul unei case
cumpărate de comunitatea evanghelică în 1883. Biserica a fost inaugurată la 4 septembrie

•

•

1910. Preotul care a demarat construcţia a fost Ferdinand Szende şi a păstorit între anii
1908-1959.
Parohiile evanghelice din Banatul Montan aparţin de protopopiatul din Sebeş (Alba).

Biserica Reformată (Calvină·
A studiat un timp la Universitatea din Paris, apoi la cea din Orleans şi din 1529 la
Universitatea din Bourges. A adoptat ideile Reformei şi a fost forţat să părăsească Franţa

•

în 1534, plecând la Basel.
Ideea coordonatoare a teologiei lui Calvin este suveranitatea totală a lui Dumnezeu. Prin
Adam, omul a moştenit vina păcatului şi nu poate face nimic pentru propria lui salvare,

•

deoarece voinţa lui este total coruptă.
Astăzi, milioane de oameni din Elveţia, Olanda, Scoţia, Statele Unite ale Americii şi de
pretutindeni, care acceptă credinţa reformată ca bază doctrinară sunt o mărturie a
importanţei sistemului de teologie pe care l-a dezvoltat Jean Calvin.

•

Biserica Reformată din Reşiţa
Biserica Reformată are o istorie comună cu Biserica Evanghelică. Din cauza stăpânirii
austro-ungare în Banat, maghiarii de confesiune reformată nu aveau un lăcaş al lor. Se

•

presupune că atât evanghelicii, cât şi reformaţii oficiau slujbele în aceeaşi clădire.
Biserica Reformată are forma literei „U", alcătuită din trei părţi: în centru sala amvonului,
iar de o parte şi de alta două săli destinate enoriaşilor. În trecut, sala din dreapta

•
•

amvonului servea drept şcoală.
Limba de oficiere a slujbelor este limba maghiară.
Biserica reformată din Reşiţa este subordonată Eparhiei Reformate de pe lângă Piatra
Craiului cu sediul în municipiul Oradea.

IDDAISMUL
•

Organizaţiile ideologice, funcţionale sau bazate pe anumite interese, precum sinagogile
sau agenţiile de servicii sociale, se interesează în general de aspectele cele mai personale

•

ale vieţii evreieşti.
Pentru iudaism, credinţa se obiectivează în practicarea celor „şase sute treisprezece"
precepte şi se explicitează în rugăciune. Recitind psalmii în timpul slujbei religioase de la
sinagogă şi în cursul rugăciunii individuale, credinciosul îşi înscrie demersul în logica unei
credinţe manifestate. Universală, prezenţa divină se particularizează în dialogul cu

•
•

poporul Său, Israel.

Sinagoga din Reşiţa
Clădirea sinagogii a fost inaugurată în anul 1907, în stil maur, de tip mare, cu cupolă
centrală înălţată, care îi dă un caracter de monumentalitate. În exterior, prezintă

•

influenţe maure, dar şi neoclasice.
Astăzi, numărul evreilor din Reşiţa a scăzut considerabil, comunitatea însumând 80 de
membri. La această scădere au contribuit evenimentele istorice din perioada celui de-al

•

doilea război mondial şi a regimului comunist.
Evreii din Reşiţa au fost deportaţi la Oraviţa, cu domiciliu forţat; se circula cu ajutorul
legitimaţiei de evreu. Le-au fost confiscate averile; li s-a interzis dreptul de a munci liber;
5
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bărbaţii au fost trimişi la muncă forţată; copiii au fost scoşi din sistemul de învăţământ
general.
•

•

Cultul creştin baptist
Baptismul a apărut în secolul al XVII-lea dar teologii şi istoricii baptişti afirmă că
originea cultului se află în epoca creştinismului primar.
În secolul XVI, anabaptiştii formau o sectă obscură în Germania. Anabaptiştii predicau
apropierea judecăţii de apoi şi a împărăţiei de o mie de ani, cădeau în transă, aveau stări

•

de extazie şi darul proorocirii.
Pe la 1900 s-au cristalizat câteva principii: autoritatea Bibliei, necesitatea unei experienţei
personale cu Dumnezeu pentru omul care devine membru al comunităţii baptiste,
administrarea botezului numai adulţilor care Baptismul a apărut în secolul al XVII-lea
dar teologii şi istoricii baptişti afirmă că originea cultului se află în epoca creştinismului

•

pnmar.
În secolul XVI, anabaptiştii formau o sectă obscură în Germania. Anabaptiştii predicau
apropierea judecăţii de apoi şi a împărăţiei de o mie de ani, cădeau în transă, aveau stări

•
•

•

de extazie şi darul proorocirii.

Biserica Creştină Baptistă Nr. 1 şi Speranţa din Reşiţa
Lumina învăţăturii creştine baptiste care se bazează, în exclusivitate, pe Sfânta Scriptură,
a pătruns şi în oraşul Reşiţa în urmă cu peste 87 de ani.
Din anul 1980 şi până în 2002, Biserica nr. 1 Reşiţa este păstorită de Mihuţ Mihai, iar
din 1994 împreună cu Bărnuţ Daniel. In anul 1987 a început construirea unei noi case

•

de rugăciune, care s-a terminat pe 17 decembrie 1989.
In anul 1993, autorităţile locale au dat în folosinţă un teren cu o suprafaţă de 1200 mp.
pentru a construi o nouă casă de rugăciune în zona Lunca Bârzavei. Clădirea are o sală
de închinare de 550 locuri şi un corp anexă cu săli pentru alte activităţi spirituale.

•
•

Serviciul festiv de dedicare a acestei Case de Rugăciune a avut loc pe 20 ianuarie 2002.

Cultul penticostal
Numele de „penticostali" vine de la cuvântul „cincizecime", susţinând că ei sunt botezaţi
cu Duh Sfânt şi cu foc, daruri primite de către Apostoli la Cincizecime sau Pogorârea
Duhului Sfânt. Li se zice „tremurători" pentru că, în momentele de pretinsă inspiraţie a
Sfântului Duh, ei tremură şi „spiriţi" fiindcă pretind a avea pe Duhul în darul vorbirii în

•
•

limbi.
Apare în rândul baptiştilor şi a fost organizată de predicatorul Carol Parham.
Concepţii specifice: Dumnezeu Duhul Sfânt este locţiitorul Domnului Isus pe acest
pământ, coborându-se din cer , de la Tatăl, în ziua Cincizecimii. Credinţa este de origine
divină. Ea se primeşte de la Dumnezeu prin dreptatea lui şi nu prin concepţiile şi

•
•

închipuirile omeneşti.

Biserica Penticostală ''Cezareea" Reşiţa
În luna octombrie a anului 1930, a venit din Gătaia în Reşiţa, Pătruţ Anton împreună
cu soţia sa, Ana. La scurt timp au invitat unii fraţi penticostali la Reşiţa. Adunările
penticostale din Reşiţa, începând cu luna octombrie 1930 şi până în anul 1950 s-au ţinut

•

în mai multe locuri, neavând o casă de rugăciune construită.
Din 18 august 1974 până în prezent adunările se ţin în str. Castanilor nr. 119, unde s
a construit un frumos lăcaş si anexe. Lăcaşul are o lungime de 18 m, lăţimea de 13 m,

•

•
•

iar înălţimea cu acoperiş de 11 m; mai are balcon în faţă şi lateral şi anexe corespunzătoare.
Biserica Penticostală din Reşiţa a serbat, în 26 octombrie 1980, 50 de ani de la primele
manifestări penticostale din Reşiţa şi a primit simbolic denumirea de ,,Biserica Cezareea".

l\iartorii luilehova
Întemeietorul acestei religii neoprotestante este Charles Taze Russell, născut la Pittsburg
în 1852, într-o familie de prezbiterieni.
6
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•

În 1879, profetul scoate o revistă „Turnul de veghe" organizând o societate de Biblie şi
de tratate, iar în 1913 organizează „Societatea Internaţională a Studenţilor în Biblie

•

serioşi".
Russell a influenţat indirect deschiderea lucrării Martorilor în România. J6zsef Kiss şi
Karoly Szabo, plecaţi din ţară în SUA au asistat la conferinţele biblice ţinute de Russell;

•
•

•

•

•
•

la întoarcere, în 1911, au predicat mesajul despre Regatul lui Iehova.

Sala Regatului din Reşiţa
Sala Regatului din Reşiţa a Martorilor lui Iehova a fost construită din anul 2000 şi s
a sărbătorit inaugurarea la 23 martie 2002.
Până în acest an, martorii s-au întrunit în mai multe case de adunare, fie a unor fraţi
de rugăciune, fie case închiriate în acest scop.
Sala Regatului este construită într-un stil arhitectonic simplu, dar la exterior are o
înfiiţişare monumentală.

Cultul adventist deziua a 7-a
Denominaţiunea „Adventişti de ziua a şaptea" a apărut în prima jumătate a secolului
XIX. Doctrina are ca punct central venirea apropiată a lui Hristos, care va întemeia o

•

•
•

împărăţie de o mie de ani pe pământ.
În 1846, Hellen Harman are „revelaţia" prin care Dumnezeu i-a poruncit să serbeze
Sabatul în ziua a şaptea din săptămână.
Adventismul s-a răspândit, în special, în S.U.A., Australia, Europa.
Casele de adunare ale cultului adventist nu au o arhitectură specială, iar în interior nu
deţin podoabe sau ornamentaţii. În faţă se află amvonul, sub care se află baptiserul şi
scaunele pe care iau loc cei care conduc serviciul religios. Credincioşii stau pe bănci, iar
casele de rugăciuni mai noi au balcon pentru cor.
Prof.

Mariana Po joga
Prof. Cristina N eag

Grup Şcolar
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Ştefan Anghel

Reşiţa

ACTIVITATEACULTURALĂAÎNVĂŢĂTORILORDINBANATULDE GRANIŢĂ,
LASFÂRŞrrUL SECOLULUIALXIX-LEA
Şcoala românească din Banat a constituit un mediu deosebit
de prielnic pentru apărarea şi afirmarea limbii române. Există
o relaţie reciprocă între şcoală şi mediul cultural, una de
dependenţă. Şcoala creează doar cititorii, consumatorii de
cultură scrisă şi , într-un fel chiar creatorii de cultură, participă
la marele efort formativ-educativ.
Deoarece în şi prin şcoală se creează posibilităţile cele mai
dz
eficiente de apărare şi afirmare a limbii, sporeşte, în aceeaşi
dZ-a dS& 3e
măsură, şi rolul învăţătorului, implicat direct în acţiunea de
dz.j dzi
cultivare a limbii .
4-1
�
Astfel învăţătorul devine modelul principal de vorbitor, de
md.Jt1i1•1
�
cunoscător al limbii române, de îndrumător competent în
IJIMD1 jt \"4>1
;.n itm1n hţt aot10..
rn;aiL;i001I 111.thJ 1*:at:a
�"..':;:J„
::
�. studierea şi însuşirea ei.
Situaţia învăţătorului, ca model pentru elevi este cu
totul firească: „în şcoală, elevul are înaintea sa pe învăţătoriu şi faptele lui [ . . . ]. Copiii cu
foarte puţine excepţiuni, privesc în învăţătoriu pe idealul a toată înţelepciunea [ ... ]. Ce zice el
este drept; ce porunceşte el este bine; dar numai atunci când, în faţă, învăţătorul, în toate
privinţele, este la înălţimea chemării sale"1•
Cu cât personalitatea învăţătorului este mai viguroasă, cu atât forţa ei de influenţare
este mai mare. Mulţi ani după aceea, când elevii de odinioară sunt maturi, când învăţătorul
lor, poate, demult a trecut din lumea aceasta, exemplele lui vor servi ca îndreptare pentru ei.
Dar prestigiul unui model nu este uşor de întreţinut, de aceea învăţătorul trebuie să se
conformeze unui program de comportament permanent.
Pentru reuşita unei prelegeri sunt necesare anumite condiţii:
să vorbească răspicat, să arate că este stăpân pe gândul său ŞI c ă ştie ŞI
a)
pricepe c e vorbeşte.
să vorbească curat.
b)
să vorbească potrivit, nici prea încet dar nici prea tare.
c)
d)
să intoneze bine. Intonând fals, uşor se poate, ca elevii să-şi piardă
interesul pentru acea prelegere2•
Am început cu limba română şi cu obligaţiile pe care le are un învăţător în faţa acestui
obiect, tocmai pentru a-i sublinia importanţa; în continuare urmează un articol spicuit din
colecţia de Foaie Diecezană, a Protopopiatului Ortodox din Reşiţa, un articol scris de învăţătorul
George Cătană, învăţător în Valeadeni. Articolul se numeşte „Ce să cetim şi să scriem, noi
învăţătorii români?" şi ne arată următoarele:
„Învăţătorul este un factor important al societăţii omeneşti, care mereu trebuie să
înveţe pe alţii şi ca să înveţe pe alţii, trebuie să citească; şi încă mult, foarte mult şi ca să şi
scrie din când în când, e o datorinţă morală a sa, faţă de literatură şi faţă de ştiinţă în
gene rafl.
Lumea evoluează, nu stă în loc, face progrese, de aceea învăţătorul trebuie să se ţină
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de ea, pentru că altfel nu numai că nu progresează, dar rămâne şi în urmă. Şi azi aşa, m.ame
aşa, trăind la sat, între oameni cu puţină cunoştinţă de carte şi cultură, ne ţărănim şi noi, ne
facem asemenea lor� în loc să-i luminăm noi pe ei, ne întunecă ei pe noi", ad augă a utorul
articolului.
Î ndemnul pe care autorul - învăţător şi el - îl face, este ca fiecare dintre învăţători să
se aboneze la o foaie pedagogică şi la alte foi poporale.
Mai este dator, fiecare învăţător, să lucreze din toate puterile sale, ca fiecare şcoală să-şi
aibă biblioteca ei.
Referitor la bibliotecă, amintim faptul că, de înfiinţarea de biblioteci pe lângă şcoli, s-au
îngrijit atât învăţătorii cât şi autorităţile religioase.
Aşa, spre exemplu, este ordinul episcopului Ioan Popassu, din 3 decembrie 1877, ca pe
lângă fiecare şcoală să existe biblioteci.
„Spre a putea întâmpina lipşurilor pecuniale, ale acestor biblioteci Consistoriul a
decis ca fiecare învăţăcel sau învăţăcea din şcoala elementară să plătească la an, o taxă de
20 cr, v. a iară cei din şcoalele populare superioare, o taxă anuală de 40 cr, v.a"4•
Spre a-şi lărgi orizontul cultural, spre a cunoaşte ideile pedagogice noi, învăţătorii aveau
nevoie de cărţi şi reviste - atâtea câte existau în acea vreme - pe care să le studieze.
Una din marile izbânde ale episcopului Ioan Popassu, este înfiinţarea tipografiei şi
Librăriei Diecezane, lucru ce a înlesnit procurarea de astfel de publicaţii. La aceste publicaţii,
în special Foaia Diecezană, învăţătorii nu numai că se puteau informa sau abona, dar puteau
trimite articole, cum a fost cel al învăţătorului George Cătană din Valeadeni, care are o intensă
activitate în rândurile Foii Diecezane; sau puteau găsi desfăşurătoarele conferinţelor învăţătoreşti
şi multe altele.
Dar salarizarea slabă şi situaţia materială precară, a învăţământului, nu permiteau, ca
fiecare din ei să-şi procure asemenea cărţi şi reviste. Nicolae Andreevici, directorul naţional al
şcolilor româneşti din Graniţă, s-a gândit că soluţia cea mai potrivită, în acest scop, ar fi
înfiinţarea unei biblioteci la Caransebeş, care să procure în fiecare an cele mai noi publicaţii,
de unde apoi învăţătorii să împrumute pentru a studia.
Andreevici a căutat în aşa fel mijloace, pentru crearea fondului bibliotecii, încât să nu
facă apel la salariul învăţătorilor. Un astfel de mijloc la găsit în creşterea viermilor de mătase,
iar din câştig să depună o parte pentru fondul bibliotecii5 .
Pe lângă biblioteci, învăţătorii români din şcolile confesionale mai aveau nevoie şi de
modele, iar astfel de modele nu sunt puţine şi luăm , la întâmplare, unul dintre ele - George
Joandrea.
Slujitorii şcolii găsesc în scrierile pedagogice ale învăţătorului George Joandrea, nu
numai un exemplu de dăruire totală, nobilei profesiuni de învăţător şi totodată o bogată sursă
de idei, care aşteaptă spre a fi explorate, ştiut fiind faptul că, progresul şcolii, depinde, între
altele şi de valorificarea a tot ce s-a format mai înainte în decursul istoriei sale.
Acest învăţător, toată viaţa şi-a închinat-o muncii de propăşire a şcolii româneşti,
învingând vitregiile vremii.
George Joandrea promova ideea că învăţătorul nu constituie un scop în sine ci
principalul mijloc de instruire şi educare a tinerelor vlăstare. El susţinea că misiunea învăţătorului
nu se poate percepe numai între cei patru pereţi a-i şcolii, ci învăţătorul trebuie să-şi unească
aspiraţiile, munca şi întreaga fiinţă cu însăşi fiinţa poporului şi a culturii sale, al cărui slujitor
trebuie să fie6•
Învăţătorul trebuie să se folosească atât de perfecţionarea ştiinţifică continuă, cât şi de
modelele oferite de învăţământul naţional dar cu scopul de a avea şi o viaţă extraşcolară demnă
de urmat. În acest sens amintim de un alt articol, apărut în Foaia Diecezană, numit
1
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,,Datorinţele extraşcolare ale învăţătorului": „în aceste timpuri grele, când activitatea învăţătorului
din şcoală este atât de stânjenită, se ivesc tot mai mult datorinţele extraşcolare ale învăţătorului"'.
Poziţia sa devine cu atât mai însemnată, prin variatele sale ocupaţii ce le are, în afara
şcolii, în mijlocul poporului . „politica să o lase învăţătorii în mâinile altora, dânşii au altă
misiune, misiunea sântă de apostoli, dânşii au lumina, a sfătui, a ridica poporul, înălţându-l
către idealul fericirii", spune autorul. Pentru aceasta e de lipsă ca:
1 ). Învăţătorii să înveţe mereu şi să se perfecţioneze continuu. Cunoştinţele atât de
necesare le pot obţine numai din cărţi, studiind mereu, ziua şi noaptea. E de lipsă ca fiecare
învăţător să-şi aibe biblioteca proprie şi un abonament la o foaie pedagogică.
2). Învăţătorul să cultive pacea şi bunaînţelegere.
Prin purtarea sa să fie model de blândeţe, de bunăînţelegere şi pace. Dascălul să caute a se
perfecţiona prin şcoli, prin conferinţe poporale , prin şezători şcolare şi prin convenirile lui
zilnice cu poporul.
3). Învăţătorul să sprijinească ştiinţa, literatura.
Învăţătorul nu are decât numai să ridice ochii împrejur şi va vedea o bogată comoară, ce abia
aşteaptă a fi dezgropată, căci tot ţinutul, tot satul locuit, de români , sunt toţi atâţia munţi plini
de aur şi argint şi nu trebuie decât să sapi şi să scoţi dintrânşii comoara.
Apoi îi va face bine dacă va descrie amănunţit portul sătenilor din toate anotimpurile
şi la toate vârstele arătând numirile diferitelor obiecte şi părţi de ale lor. Apoi va face şi o
caracterizare generală asupra stării intelectuale şi materiale a poporului în mijlocul căruia
trăieşte. Apoi să scoată la iveală, documente vechi ori tradiţiuni istorice păstrate în comună, ori
primprejur, cu deosebire făcând istoria sau monografia comunei sale, căci acesta ar fi un
material nepreţuit pentru cei chemaţi a face cercetări şi studii mai adânci asupra stării
poporului8•
Aşadar vedem din această înşiruire de fapte că misiunea învăţătorului nu este deloc
uşoară, în orice colţ de lume s-ar afla. În ceea ce priveşte activitatea sa culturală, aceasta
trebuie să fie neîntreruptă, prin înfiinţarea unei biblioteci şcolare sau/şi personale, pnn
abonarea sau trimiterea de articole la „foile pedagogice de specialitate".
În al doilea rând să aibă o febrilă activitate în satul respectiv şi nu facem referire doar
la funcţiile religioase pe care le deţin (cea de cântăreţ sau notar în comună) ci şi la cea de
dezvoltare culturală a localităţii prin formarea de coruri, formaţii de dansuri artistice; prin
organizarea de serbări şcolare, fanfare sau sărbători câmpeneşti; prin studiul locurilor, oamenilor
şi obiceiurilor, într-un cuvânt monografia localităţii.
Iar dacă la toate acestea mai adăugăm şi activitatea didactică zilnică, o formare
continuă, întreţinerea proprie şi a familiei, toate însumate cu o remuneraţie proastă, putem
spune fără frică, un lucru: meseria de dascăl concurează fără nici o reţinere cu cele mai grele
meserii din lume.
Dar în comparaţie cu toate aceste obligaţii, pe care le are un dascăl, faţă de colectivitate,
societate, şcoală şi faţă de sine însuşi, satisfacţiile, peste ani sunt în măsură să le depăşească.

Profesor Cosmin Gheju
Şcoala cu clasele I-VIII, Ezeriş
Septembrie, 2010
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RELAŢITLEFRANCO-BRITANICEÎNPERIOADAIMPERIULUI
1805-1815
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Franţa ca Imperiu sub Napoleon I, este cea mai lungă perioadă din epoca
napoleniană. În afară de lungimea în timp, perioada este cea mai bogată în evenimente, mai
ales în lungi războaie care au zguduit Europa din temelii. Mulţi autori au caracterizat perioada
şi au încercat să dea mai întâi explicaţii privind, pentru început, cauzele care au determinat pe
combatanţi să se lupte vreme de mai bine de zece ani. Aceste explicaţii sunt de multe ori
contradictorii, chiar dacă cine le oferă se înscrie ca timp, într-o perioadă mai lungă, din vremea
contemporană lui Napoleon, până spre sfârşitul secolului trecut. „Înlăturând paradoxul unui
Napoleon pacifist -spune Tersen-, constrâns să facă războie fără voia lui, noi nu putem fi
satisfăcuţi nici cu explicaţia inversă, aceea a unui monstru dezlănţuit care simte plăcerea în
carnagiu şi duce la moarte generaţii întregi numai din orgoliu şi pentru gloria lui". 1
Lunga serie de conflicte militare din perioada imperială a fost de fapt lupta Franţei
imperiale cu celelalte mari puteri europene grupate în coaliţii în serie. Atunci, fiecare îşi găsea
justificarea acţiunilor militare, aruncând vina mai ales pe cealaltă parte. Faimosul ministru de
externe, Talleyrand, într-una din multele sale întâlniri diplomatice cu ambasadorii celorlate
puteri europene, a făcut la un moment dat un reproş tipic formulărilor sale pe cât de
dezarmante, pe atât de subtile: „Franţa nu s-a mărit decât prin eforturile Dvs. reînnoite de a
o oprima".2 Cam în aceeaşi idee merge şi istoricul Mignet atunci când face următoarea
constatare: „[ .... ] regii, voind să reprime revoluţia franceză, au extins-o făcând-o cuceritoare".3
În toată perioada imperiului, politica externă este dominată de relaţiile de forţă, iar
în cadrul acestora, instrumentul central era inevitabil armata. „Marea Armată" avea în fruntea
celor şapte corpuri şi altor mase de rezervă, oameni tineri şi valoroşi, crescuţi pe câmpurile de
luptă sub privirile maestrului. Statutul nou, imperial, al Franţei, a dus la avansarea celor mai
valoroşi generali la gradul, nou înfiinţat, de mareşal al imperiului. La 19 mai 1804, au apărut
cei 18 mareşali din prima promoţie: Berthier, Murat, Moncey, Jourdan, Massena, Augereau,
Bernadotte, Soult, Brune, Lannes, Mortier, Ney, Davout, Bessieres, Kelerman, Lefebvre, Perignon
şi Serurier. Până în 1815, au mai fost făcuţi încă 8: Victor, Macdonald, Oudinot, Marmont,
Suchet, Gouvion Saint-Cyr, prinţul Poniatovski şi Grouchy. Trei dintre aceştia vor fi ucişi pe
câmpurile de luptă: Lannes la Essling, Bessieres la Lutzen şi Poniatovski în 1813. La sfârşitul
Consulatului, „Marea Armată", prin tot ce reprezenta ea atunci, se poate spune că era
imbatabilă pe uscat.
Înaintea campaniei din 1805, permanenta preocupare a lui Napoleon pentru
perfecţionarea armatei a dat roadele scontate. Această armată ajunsese la o manevrabilitate şi
supleţe remarcabile. Corpul de armată ca mare unitate pe care îl concepuse încă din 1800, era
acum definitiv organizat. El cuprinde un număr variabil de divizii de infanterie în raport cu
misiunea, o brigadă de cavalerie uşoară, artilerie în proporţie cu diviziile afectate şi unităţi de
geniu. Această organizare îi asigură autonomie pe câmpul de luptă. Efectivul de circa 25.000 de
oameni le permite să meargă despărţite în câmpul strategic şi să se poată reuni uşor în câmpul
tactic. Ele pot să reziste unei întregi armate atâta timp cât este necesar celorlalte să ajungă la
.
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punctul unde se decide bătălia. În plus, Napoleon a organizat o puternică rezervă de artilerie
sub comanda lui directă şi o impresionantă masă de cavalerie dotată cu artilerie călare. Această
masă de 12.000 de dragoni şi 6000 de cuirasieri este sub comanda celui mai temerar cavalerist,
mareşalul Murat. Rolul acestei puternice cavalerii era multiplu: să facă demonstraţii, să cadă pe
liniile de comunicaţii ale inamicului, să intercepteze curierii pentru a pune mâna pe planurile
inamicului, să asigure „debuşarea" armatei în anumite situaţii, să urmărească pe inamic după
victorie. Toate aceste atribuţii puteau să fie duse la îndeplinire pentru că armata aceasta avea
o mare sursă de manevră şi putere de foc mobilă.
Această organizare, de o supleţe deosebită, permitea dispersarea forţelor, dându-le
posibilitatea de a se hrăni prin exploatarea resurselor aflate în zona lor de marş. În felul
acesta, se reduceau convoaiele de căruţe cu aprovizionare, fapt care dă o mare mobilitate
coloanelor, mobilitate care asigură la rândul ei realizarea surprizei, element de care Napoleon
s-a servit adesea şi s-a dovedit a fi decisiv în multe victorii.
Punctul slab al armatei Franţei îl constituia flota navală, or, lupta cu Anglia
presupunea tocmai o luptă navală în primul rând, sau chiar exclusiv o luptă navală. Anglia ştia
foarte bine că flota ei trebuie să rămână cea mai puternică, fiind în acest fel garanţia nu numai
a apărării intereselor economice, dar şi suveranităţii sale ca stat.
Proclamarea imperiului francez avea nevoie şi de recunoaşterea oficială din partea
marilor puteri europene. De acest lucru s-a ocupat, cum era şi firesc, ministrul de externe
Talleyrand. A prins un moment în care Europa era divizată de interese contradictorii, şi Franţa
imperială este recunoscută ca imperiu, cu o excepţie care era de aşteptat, opoziţia Angliei.
Aceasta era tot mai îngrijorată de amploarea pregătirilor pentru debarcarea armatei franceze
în insula britanică. Francezii au construit multe vase cu fundul plat, special adaptate pentru a
transporta trupe. Ce face deocamdată este că amiralii ei, Nelson, Cornwallis şi Collingwood ţin
blocate vasele franceze şi spaniole în porturile din Toulon, Cadix, Brest şi Rochefort. Pe plan
diplomatic, grăbeşte tot mai mult formarea celei de a treia coaliţii contra Franţei. Încearcă să
despartă Spania de Franţa, dar nu reuşeşte. Atunci preferă varianta militară, şi declară război
Spaniei cu scopul de a-i lua coloniile din America de Sud. Astfel, flota amiralului Moore atacă,
aproape de capul Sfânta Maria, patru vase spaniole ce veneau de la Montevideo, încărcate cu
mari valori, iar Nelson apare cu flota sa în faţa portului Barcelona, incendiază trei vase şi
capturează un convoi care transporta trupe în insula Majorca.4 Anglia menţinea insula Sicilia,
pe care o considera cheia supremaţiei în Mediterana orientală.
În paralel cu aceste evenimete, flota franceză (se conta pe aproximativ 2000 de
ambarcaţiuni şi vase de tot felul, inclusiv flota spaniolă condusă de amiralul Gravina) făcea
pregătiri după planurile lui Napoleon. Acesta credea că cei de pe mare vor executa întocmai
planurile de luptă ca pe uscat. În plus, Nelson, Cornwallis, Calder şi Collingwood nu stăteau
nici ei inactivi, şi împreună contau pe aproxmativ 2000 de vase pentru apărarea Angliei în caz
de încercare de invazie. Aveau superioritate şi numerică, dar mai ales de tunuri, de experienţă,
plus un moral ridicat, cu un ascendent dat de victoriile precedente contra francezilor şi
spaniolilor.
Deşi pregătirile armatei franceze pentru o debarcare în Anglia începuseră încă din
1803, totuşi în tabăra de la Boulogne planurile de invazie nu au dus în final la nimic. Napoleon
nu putea admite că avea cunoştinţe rudimentare în domeniul naval. El nu înţelegea marea şi
specificul ei, nici importanţa vântului şi a vremii în desfăşurarea pentru luptă a navelor.
Insistând, de exemplu, ca flota să iasă în larg pentru o trecere în revistă chiar într-o zi când
era gata să izbucnească o furtună, a produs o mare dezordine şi pierderi de nave, atunci când
„marea furtună s-a dezlănţuit şi le-a împrăştiat după cum erau expuse distrugerii".5 Întregul
plan de invazie al lui Napoleon era şubred, nu depindea doar de condiţii climatice potrivite, ci
şi de condiţia improbabilă de a asigura în acelaşi timp supremaţia navală franceză pentru o
perioadă de timp suficientă transportării armatei peste Canalul Mânecii .
După moartea amiralului Treville, Napoleon l-a numit amiral al marinei franceze
pe Villneuve. Acesta a ascultat planurile făcute de împărat, dar şi-a dat seama că nu le poate
1
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împlini, şi atunci a preferat să fugă cu flota spaniolă în portul spaniol Ferol. Este uşor de
imaginat reacţia lui Napoleon când a aflta că amiralul a fugit şi tot planul de debarcare a eşuat.
Atunci, după o criză de furie, i-a dictat secretarului D aru tot planul de campanie contra
Austriei, de la Ulm la Viena: ordinele de marş, durata, locul spre care se vor îndrepta coloanele,
unde se vor reuni, locul şi data atacurilor. Indeplinirea acestora peste două luni arată geniul
napoleonian în materie de strategie şi tactică militară. Sunt edificatoare acele cuvinte pe care
împăratul le-a spus lui Daru după ce a terminat de dictat: „Ei bine! pentru că trebuie să
renunţăm, vom asculta slujba religioasă la Viena". 6
Subjugarea completă a presei franceze s-a dovedit a fi un lucru util în caz de
război, pentru că, potrivit ordinelor primite de Napoleon prin Fouche, celebrul ministru al
poliţiei, se scria întruna că împăratul este lângă Boulogne, în vreme ce din septembrie cele şapte
armate ale sale mărşăluiau conform planurilor spre Germania. Astfel, inamicul nu ştia nimic din
ce se întâmpla. Abia la sfârşitul lui septembrie 1805, Napoleon ajunge la Strassbourg şi preia
comanda întregii armate. În acest timp, Anglia nu-şi revenise după spaima unei posibile invazii.
Îşi punea mari speranţe în noua coaliţie, pentru că, din ea făceau parte cele mai mari armate
ale Europei (Rusia , Austria, Prusia), puternic sprijinite financiar pe mare şi pe uscat de englezi.
Cu toate acestea, campania din 180 5 va fi, după aprecierea celor mai mulţi istorici, cea mai
strălucită din toată cariera militară a lui Napoleon. „Meritul istoric al lui Napoleon este că el
a găsit singurul mod de folosire tactică şi strategică a uriaşelor mase înarmate, a căror apariţie
a devenit posibilă numai după revoluţie, şi a dus această strategie şi tactică la un asemenea grad
de perfecţiune, încât, privit în ansamblu, generalii contemporani nu numai că nu sunt în stare
să-l întreacă, dar, în cele mai strălucite şi reuşite operaţii ale lor, nu încearcă decât să-l imite".7
Campania din 180 5 se termină cu marile victorii de la Ulm şi Austerlitz, cu pacea
de la Presburg, şi cu o Austrie complet şi umilitor zdrobită. După celebra bătălie a „celor trei
împăraţi", s-a adeverit cel mai bine dictonul latinesc „Una salus victis nullum sperare salutem"
(Singura speranţă a celor învinşi este să nu o mai aştepte). Aceste mari victorii sunt umbrite
doar de dezastrul de la Trafalgar. Acolo, pe englezi i-a costat doar moartea amiralului Nelson,
pe francezi însă, zdrobirea definitivă a flotei lor maritime, şi încetarea completă a oricăror
pretenţii pe mare. În compensaţie, pentru a pune Prusia în conflict cu Anglia, Napoleon trece
peste dispreţul pe care îl avea pentru regele Prusiei, şi îi oferă acesteia Hanovra, dar îi ia
Anspach, ducatul de Cleves şi Neufchatel. La Londra, William Pit murise la o lună după
Austerlitz, „de artrită, exces de muncă, abuz de porto, şi puţin din cauza durerii provocate de
înfrângerea de la Austerlitz".8 Ultimele cuvinte ale lui Pitt au fost: „O, ţara mea! În ce stare
îmi las ţara!".9 Dar la Londra politica externă era aceeaşi. Avea dreptate acel autor care a spus
despre politica dusă de Londra că „în Anglia guvernele se schimbă, dar politica rămâne". 10
După Trafalgar, Napoleon şi-a pierdut coloniile şi visul de a pune stăpânire pe
drumul spre India. Dar el rămâne stăpân pe uscat, adică stăpânul Europei. După Austerlitz, W.
Pitt şi-a recunoscut neputinţa, şi arătând spre o hartă a Europei a spus: „Strângeţi harta asta.
Nu va mai fi bună zece ani de azi înainte". 1 1
Î n duelul dintre Pitt ş i Napoleon, primul a învins pe mare, al doilea pe uscat. În
virtutea consecvenţei şi conservatorismului, Anglia luptă contra Franţei cu mijloacele care-i stau
la îndemână; face o blocadă cât mai mare contra aprovizionării cu materii prime pentru Franţa.
Astfel, o privează tot mai mult de produse coloniale: zahăr, cafea, bumbac, ceai etc. Napoleon
ripostează: se produce zahăr din sfeclă de zahăr, se măreşte mult producţia manufacturieră
autohtonă, mai ales de stofe şi pânzeturi în general.
Modificarea raportului de forţe în Europa după campania din 180 5 s-a soldat
printre altele şi cu ascuţirea luptei diplomatice înverşunate între Franţa şi Rusia pentru
influenţa asupra Imperiului Otoman. Politica dusă de Franţa în chestiunea orientală avea un
scop clar: ruperea alianţei ruso-turce şi în final instigarea Porţii Otomane la un război împotriva
6
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Rusiei. Deoarece Poarta otomană avea nevoie de sprijinul Franţei în condiţiile în care mişcările
naţionale de eliberare din Balcani erau tot mai puternice şi tot mai sprijinite de Rusia,
presiunea diplomatică exercitată de către Napoleon a început să aducă rezultate concrete.12
Astfel, „în ianuarie 1806, guvernul francez s-a adresat Porţii cu o notă ultimativă, în care se
insista pentru recunoaşterea titlului de împărat a lui Napoleon Bonaparte. În februarie 1806
Poarta a satisfăcut revendicarea Franţei. La Petersburg au început să sosească informaţii despre
pregătirea militară a imperiului otoman [. . . . . ] lucru considerat acţiune duşmănoasă împotriva
Rusiei".13 Prin schimbarea poziţiei sultanului Selim al III-iea faţă de Napoleon pe care-l
considera „padişahul Franţei" şi „cel mai vechi şi mai fidel aliat necesar Turciei", 14 noul
ambasador al Franţei la Constantinopol, generalul Sebastiani, depune toate eforturile, conform
instrucţiunilor de la Paris, ca să „tulbure" relaţiile dintre Rusia şi Imperiul Otoman. Astfel se
ajunge ca Poarta să încheie o alianţă militară cu Franţa împotriva Angliei şi Rusiei.15 În
această situaţie, cu o relativă siguranţă dinspre sud-estul Europei, Napoleon se putea concentra
mai bine la relaţiile cu englezii.
Conflictul dintre Franţa şi Anglia avea ceva straniu în el, pentru că, el continua
fără ca cele două ţări să-şi confrunte armatele în lupte directe. Anglia nu îndrăznea să se
aventureze pe continent, în timp ce Franţa nu mai cuteza să iasă pe mare. Dacă Prusia nu a
mai ajuns ca să participe la bătălia de la Austerlitz, în schimb vrea să lupte cu Franţa, şi
încurajată şi finanţată de englezi, zăngănea armele cu gândul la Frederic cel Mare. Rusia era
dornică de ravanşă după umilirea de la Austerlitz, iar aceste atitudini vor duce la încheierea
alianţei de la mormântul lui Frederic cel Mare, între Rusia şi Prusia. Oficial, starea de război
între Rusia şi Franţa continua pentru că Rusia , în frunte cu ţarul Alexandru I, nu semnase
tratatul de la Presburg, şi nici nu a încheiat altul cu Napoleon. Prusia a ajuns în conflict cu
Anglia din cauza primirii Hanovrei de la Napoleon. Comentând acest fapt, noul şef de la
Foreign Office, ministrul Fox, s-a exprimat într-o formă dispreţuitoare, dar exactă ca fond:
„Cabinetul de la Berlin este mai demn de milă decât de ură. Cu toată dorinţa lui de a obţine
Hanovra, el nu a fost în această ocazie îndrăzneţ decât de frică, cuceritor prin slăbiciune,
spoliator din supunere faţă de o voinţă străină".16
(Continuare în numărul viitor)
Drd. Eduard Magiar
Prof. dr. Nicolae Magiar
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ŞI LUMEA A TĂCUT...

Cea mai cunoscută din
cele câteva zeci de carţi care
au vazut lumina tiparului, scrise
d e E l l i e Wi e s e l , laure atul
Premiului Nobel pentru Pace
î n 1 986, s e i n t i t u l e a z ă
Noaptea. Noaptea întunecată
şi rece prin care a trecut un
popor.
Mulţi ani adupă ce a
fost eliberat, reuşind să
supravietuiască l agărului de
exterminare de la Auschwitz,
el nu a putut să vorbească sau
să scrie nimic legat de ceea ce
i se întâmpl a s e . Nu a v e a
cuvinte, nu şi le găsea, nu dorea
să le gasească. Ar fi vrut să
uite totul. Dar acele gănduri , cuvinte neexprimate erau în el , îngropate undeva în adânc, în
strafundul mintii, în acea noapte densa, sperând că niciodată lumina nu va ajunge acolo, că vor
rămânea uitate precum urme ale civilizaţiilor de demult pierdute în adâncimea prafului adus
de timp. După aproape zece ani de la eliberare, începe să isi scrie memoriile, legate de
experienţa dureroasă prin care a trecut. Lumina a ajuns şi acolo; acolo în adânc. Gândurile
încep să prindă viaţă, transformându-se în cuvinte. În cuvinte triste. Prima carte publicată de
acest autor se intitulează: Şi lumea a tăcut. E Wiesel a rescris în limba franceză o variantă
prescurtată a acesteia, o autobiografie de 127 de pagini La Nuit, ( Noaptea ) apărută în 1 9 58.
Celebra Noaptea. Ellie Wiesel este un evreu, născut în România, în zona Sighetul Marmaţiei,
jud Maramureş. Această regiune a devenit, după Dictatul de la Viena din august 1940, parte a
Ungariei revizioniste conduse de Andreas Horty. 1 În 1944 împreună cu familia este transportat
în lagărul german de la Auschwitz-Birkenau. Marna şi sora lui mai mica îşi găsesc sfârşitul aici.
Împreuna cu tatăl său sunt supuşi la muncă silnica într-o fabrică apartinând de acest complex
de l agare:„ Ei şi-au început călătoria fără o privire înapoi la străzile abandonate, la porţi, la
casele pustii, la grădini, la pietrele de mormânt... Iată-l pe Rabin cu spatele înconvoiat, cu
faţa sa rasă... Simpla sa prezenţă printre deportaţi adaugă o notă de irealitate scenei. Era
ca o pagină întoarsa dintr-o carte de poveşti... Unul după altul treceau prin fata mea,
profesorii, prietenii, toţi cei de care îmi fusese frică, toţi cei de care rădeam, toţi cei împreună
cu care trăisem de-alungul anilor. Ei se duceau, cazuţi, târându-şi bagajele, târându-şi vieţile,
părăsindu-şi casele, anii copilariei, speriaţi ca niste câini bătuţi [. . . ] Pentru o fracţiune de
secundă le-am zărit pe mama şi pe sora mea împinse spre dreapta. Tzipora o ţinea de mană
pe mama. Le-am văzut disparând în zare, mama mângâia superbul par al surorii mele. Şi
nu am ştiut că în acel loc, în acel moment eram despărţit de mama şi de Tzipora pentru
totdeauna. [ . . . ]
Dacă aveam vreo motivatie, ea se datora, în esentă, prezentei tatălui meu.
În lagăr am fost apropiaţi, mai apropiaţi decât oricând. Pentru că eram, poate, ultimii
supravietuitori ai familiei noastre? Mai era şi altceva: eram mai uniţi pentru că, în sfârşit, îl
15
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aveam pe tata numai pentru mine. Acasă - trebuie oare s-o mai amintesc? - era prea adesea
absent. În lagar, îl vedeam de dimineata pană seara, de la asfintit pană în zori de zi: nu-l
vedeam decât pe el. Depindeam unul de celălalt: avea nevoie de mine, aşa cum şi eu aveam
nevoie de el. Din cauza lui voiam să trăiesc; din cauza mea, încerca să nu moara. Atâta timp
cât eu eram în viată, se ştia util, poate chiar indispensabil. Fată de mine era bărbatul, tatăl
de altădata, răspunzător de o fiinţa, de o viaţa. Odată eu plecat, şi-ar fi pierdut rolul,
autoritatea, pe scurt: identitatea. Şi invers: făra el, viaţa mea n-ar fi avut sens, nici scop.
În această privintă au esuat, în parte, germanii şi metodele lor psihologice .
Au încercat să-i convingă pe detinuţi să nu se găndească decât la ei înşişi, să-şi uite
rudele şi prietenii şi să nu fie preocupaţi decât de propriile lor nevoi, dacă nu vroiau să
devina «musulmani» (muribunzi). Ei bine, s-a întâmplat exact invers. Cine se închina într
un univers redus doar la trupul său avea mai putine şanse de scăpare. În schimb, a trăi
pentru un frate, un prieten, un ideal, era ceva care te ajuta să rezisti mai mult. Eu am rezistat
datorită tatalui meu. Făra el, m-as fi prăbuşit. Mi-era suficient să-l vad, târându-se cu paşi
greoi, în căutarea unui zâmbet, pentru a i-l oferi. Era punctul meu de sprijin, balonul meu de
oxigen.
Nu voi uita niciodată linistea nocturnă care mă lipsea, pentru toată eternitatea, de
dorinţa de a trăi. Nu voi uita niciodată acele momente care mi-au ucis [. . . ] suftetul şi mi-au
transformat visele în praf şi pulbere. Nu voi uita niciodată aceste lucruri, chiar dacă aş fi
condamnat să trăiesc atât de mult ca Dumnezeu însusi. Niciodata! [
]
Vroiam să mă privesc într-o oglindă „ . Nu îmi mai văzusem chipul încă din ghetou.
Din adâncul oglinzii, un cadavru mă privea lung. Privirea din ochii lui, aşa cum mă fixa, nu
m-a mai părasit niciodată.»2 La 1 1 aprilie 1945 este eliberat de armata americană.Tatăl său
murise de înfometare, extenuare. După ce a reuşit să traverseze depresia severă cauzată de ceea
ce i se întâmplase, s-a stabilit la Paris studiind literatura şi pshiologia la Sorbona. Se va
reîntâlni cu cele două surori mai mari care au supravieţuit şi ele Holocaustului.3
Ulterior au fost publicate şi alte mărturii ale supravieţuitorilor acestor lagăre ale morţii,
a acestui timp al morţii. Oliver Lusting îşi aminteşte: „Prima comandă auzită de toţi deportaţii
Europei ajunsi pe peronul morţi, la Birkenau, în timp ce uşile desferecate ale vagoanelor se
dădeau în lături, a fost : -Alle heraus! Toti afară! Puţini înţălegeau sensul cuvintelor, dar toţi
intuiau despre ce-i vorba. După atâtea zile şi nopţi, chinuiţi de foame şi sete, de geruri cumplite,
ori de călduri insuportabile, chinuiţi mai ales de întrebarea devenita, din prima noapte
obsesie-<ce se va întampla cu noi>?deportaţii au receptat comanda Alle heraus ca un semnal
salvator şi s-au îngramadit toţi spre spaţiul lăsat liber de uşile date la o parte. Trei, patru,
cinci sau şase zile şi nopţi la rând, cei din vagoane nu văzuseră nici câmpiile, nici padurile
prin care trecusera, nici oameni, nici păsări, nici măcar un petec de cer. În pereţii vagoanelor
nu era nici o breşa. Oamenii năvaleau spre spaţiul liber de uşile desferecate date la o parte ca
spre eliberarea lor. Comanda Alle heraus: Toţi afară! le întărea acest sentiment. Înainte de a
sari, însă, cei de pe buza vagonului erau cuprinsi de un fior de gheată. Priveliştea straniă din
faţa lor îi paraliza: garduri nesfârşite de sârmă ghimpată, gherete, sute de gherete cu SS-isti
având toţi mâna pe trăgaci, barăci, barăci, cât vedeai cu ochii numai baraci, perfect aliniate,
iar în faţa lor oameni în haine vărgate, mii, sute de mii, deasupra fum, un fum greu ,negru
vânăt, înecăcios, cer nicăieri, nici un petec de cer„ „ Şi totuşi, cei aflati pe buza vagonului,
împinşi de cei din spate, exasperaţi de ţipetele bolnavilor şi muribunzil01� nemaiputând
suporta mirosul cadavrelor intrate în putrefactie amestecate cu cel al găletilor în care oamenii
îşi făcuse nevoile, trei, patru, cinci sau şaşe zile şi nopti la rând, îmbolditi de comanda, care
se repeta la nesfârşit, Alle heraus! Toţi afara! săreau din vagoane cu credinţa că „ aici nu
putea să nu fie mai bine„ . Nicicând, nicăieri, oamenii n-au paşit în moarte cu atâta încredere
în mai bine ca milioanele de deportaţi din vagoanele oprite pe peronul de la Birkenau,
îndemnaţi de comanda repetată la nesfârşit: -Alle heraus! Toti afară!»Când jandarmii
horthyşti ne-au arestat şi ne-au smuls din casa şi satul în care ne-am născut, din tot ce au
avut părinţii de la părinţii lor şi din ce au agonisit ei am luat cu noi atât cât a încăput într-un
car tras de doua bivoliţe. Când am coborât din car în ghetou, întâi părinţii mei, apoi noi,
„ .
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şase copii, al şaptelea era la muncă forţată, ne-am speriat cât de putin am luat. Când am
părasit ghetoul şi a început calvarul deportării, ni s-a îngăduit să luam cu noi atât cât am
putut duce fiecare pe spate, în rucsacuri şi baloturi, până la gară. Când trenul, după trei zile
şi trei nopti, s-a oprit în sfârşit-sosisem la Birhenau-Auschwitz, alimentele consumându-se,
rucsacurile erau aproape goale. Totuşi, cand s-a dat comanda Afle Heraus! Toţi afară!, le
am strâns la piept cu înfrigurare. În ele aveam tot ce ne mai lega de trecut, de casă. În aceaşi
clipa a tunat cea de a doua comandă: -Alles dort lassen! Lăsaţi totul pe loc! Totul rămâne în
vagoane! Totul! Şi hainele călduroase pentru iarnă, şi lenjeria de pat, şi scutece pentru copii,
şi truse medicale, şi poze de familie, şi cărţi, şi sticle cu apă , şi acte de identitate, şi scrisori
de dragoste, şi papuşi, şi jucări. Totul. Şi amintiri, şi idei, şi vise. Totul . Orice sperantă! Şi
milioane de deportaţi, obosiţi, sleiţi de puteri, speriaţi, îngroziţi, au executat orbeste ordinul
şi au lăsat Totul în vagoane. Au coborăt în moarte fără nimic cu ce să se apere, să lupte, să
încerce să supravieţuiască. Au fost exterminate pană la unu. Numai câţiva, puţini, dureros
de puţini, au avut, în acea strafulgerare de clipă, curajul nepaimomenit de a nu executa
orbeste ordinul Afle dort lassen! Lăsaţi totul pe loc! Totul rămane în vagoane! Şi au luat cu
3
ei speranta. Acei câţiva puţini, dureros de puţini, au 2 supravieţuit .
Putem să amintim în acest sens mărturi scrise şi de alţi cetăţeni români, de origine
evreiască, care au trecut prin asemenea calvare. Ca dovadă, edificatore sunt articolele postate
pe site-ul http://www.survivors-romania.org
de Libe Havas-Burihovici , Otto Adler, Liviu
1
Beris, Leonard Zaicescu, etc. Lumea a tăcut atunci, lumea tace şi azi.Unii încearcă o
minimalizare a Holocaustului , o distorsionare a acestuia, prezentându-se chiar şi azi tot felul
de teorii fanteziste, în care inculpaţii sunt tot evreii, văzuţi ca şi conspiratori. Astfel de către
unii li se impută că Holocaustul ar fi o înscenare fabricată de ei, sau chiar că au participat la
el, sacrificând pleava evreilor în slujba mişcării sioniste. Faptele mari cer sacrificii mari .Acest
principiu machiavelic în opinia antisemiiţilor este caracteristic acestui popor. O găndire coruptă
şi meschină zic ei, dar această găndire nu poate să fie adevarată decât în capul unor oameni
infectaţi de boala antisemitismului. Frustrări şi complexe, acestea sunt sentimentele caracterisctice
unor asemenea oameni care traiesc mereu cu pshioza conspiraţiei, marşând mereu pe latura
patriotismului.Un patriotism prost întăles din care ia naştere intoleranţa, xenofobia, antisemitismul.
În 1970 de pildă sa pus în circulatie ideea că însuşi Holocaustul ar fi fost o conspiraţie evreo
nazistă de a scăpa de evreii săraci care nu puteau fi de folos planurilor sioniste. S-a susţinut
chiar că A. Hitler îşi preluase ideile de la T. Herzl. Lideri evrei-sionişti, acţionând la ordinul
evreilor milionari care deţineau capitalul financiar international, ar fi ajutat statul nazist să-i
arunce pe evreii nedoriţi în camerele de gazare. Conspiraţia evreo-nazistă a fost folosită ca bază
de propagandă sovietică pentru acuzaţiile de atrocităţi aduse guvernului israelian, mai ales în
5
timpul operaţiunilor din Liban din 1 982. Lumea a denaturat atunci, lumea denaturează şi azi.
Lumea a tăcut atunci , lumea tace şi azi. Revenind practic la ce s-a întamplat atunci, mă întreb
dacă marile puteri aliate care au luptat împotriva ţărilor Axei au făcut ceva pentru a ajuta aceşti
oameni? Oare e posibil ca o lume întreagă în perioada respectivă să nu fi ştiut? Oare e posibil
ca o lume întreagă după câţiva ani de la debutul războiului să se arate stupefiată, spunând că
nu avea idee despre acest genocid fără precedent în perioada contemporană? Se pare că a fost
posibil. Cum ? Îmi e tare greu să raspund la întrebarea de mai sus. Fără a mai pune în discuţie
vina celor direct implicaţi care au folosit nişte aparate, servicii şi organizaţii diabolic de bine
puse la punct, nu pot să nu constat că: „lumea a tăcut„ Nici nu ştiu cum să descriu atitudinea
ţărilor aliate. Poate: indiferenţă, superficialitate , amnezie. Cum să fi surprins să afli că peste 10
milioane de oameni din care 6 milioane evrei sunt exterminaţi ca şi animalele, gazaţi, împuşcaţi ,
arşi de vii. Acest genocid nu a apărut peste noapte. Vorbim cel putin în Germania de un plan
bine pus la punct încă din 1933, odată cu numirea lui A. Hitler ca şi cancelar. E vorba de ceva
premeditat, bine pus la punct, găndit din timp si cerând timp pentru a fi înfăptuit. În Germania,
concentrarea evreilor a cuprins două aspecte: înghesuirea evreilor în marile oraşe, şi despărţirea
evreilor de populaţia germană. Deplasarea spre marile oraşe a fost rezultatul indirect al
1
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acţiunilor economice antievreieşti. În schimb procesul de <ghetorizare>a fost planificat în mod
deliberat pas cu pas, luându-se măsuri în acest scop. " Aceste crime odioase nu au fost doar
opera nemţilor ci şi a aliaţilor lor, a ţărilor colaboraţioniste printre care cu regret şi durere o
spun, şi România. Oare nimeni nu a văzut nimic, nimeni nu a auzit nimic în atâtea şi din
atâtea ţări?
Care este rostul servicilor de informaţii? Care? Am găsit un cuvănt care îmi trece prin minte:
Necredinţă. Necredinţa exprimă comportamentul aliaţilor. Necredinţa că aşa ceva s-ar putea
întâmpla. Necredinţa că oamenii pot deveni animale. Necredinţa că omul şi-a pierdut umanitatea.
Ca o scuză se spune că exterminarea a avut loc în principal în timpul războiului iar războiul
e război. În război oamenii uită să mai gândească, îşi pierd luciditatea. Peste tot domneşte
confuzia, haosul, decepţia; circulă tot felul de informaţii manipulatoare. Dar indiferent de
conjuctură, indiferent de bunele intenţi ale aliaţilor, de necunoaşterea reală a problemei de
către puterile aliate, acesată necunoaştere a problemei este oare o consolare pentru un popor
căruia i-au murit şase milioane de oameni nevinovaţi? Şi totuşi lumea a tăcut. Au tăcut
criminalii. Au tăcut alatii. Au tăcut conaţionalii, vecinii acestor oameni. Au tăcut toti cei care
au ştiut ceva şi au stat cu mâinile în sân, ignorând ceea ce se întămpla. Alţii sperau că tăcerea
lor le girează în continuare viaţa sau poate doar s-au resemanat cu gandul păcatos că e razboi.
M Eminescu, marele nostru poet, spunea într-o poezie:„e usor a scrie versuri când nu ai nimic
a spune." Nu vreau să condamn. Personal nu ştiu ce aş fi facut dacă eram în locul acelor
oameni care au asistat fară să facă nimic.
Statisticile ne relatează o cifră de aproximativ 6 milioane de evrei morţi în cadrul
Holocaustului. 6 milioane de vieţi omeneşti, 6 milioane de poveşti care s-au terminat mult prea
devreme. Şi mai sunt câteva mii, sute de mii, de asemenea poveşti triste, scrise de supravieţuitori
ai Holocaustului. Oameni asemenea nouă, cu bucurii, necazuri, bogaţi şi săraci, toţi laolaltă,
ucişi la grămadă în cadrul unui genocid de o cruzime nemaiîntâlnită. Şi asta doar pentru faptul
că erau evrei, că aparţineau unui anumit grup etnic. 6 Ne punem întrebarea, pertinentă de altfel:
de ce atâta ura împotriva evreilor? Facem astfel o scurtă trecere în revistă a trecutului lor.
Istoria lor este una zbuciumată. Au avut perioade de independenţă, perioade de prosperitate.
În vremea regelui David
au reuşit chiar unele cuceriri, extinzându-şi în mod considerabil
teritoriul regatului. După moartea lui Solomon cel care a construit Templul din Ierusalim ca loc
de întâlnire a poporului cu Dumnezeu IAHWE, regatul evreu se împarte în două: Israel(zece
triburi) şi Iudeea(două triburi). Evreii au cunoscut şi perioade grele, de pierdere a independenţei,
fiind cuceriţi de asirieni, babilonieni, macedonieni,ptolemei ,seleucizi şi romani. Chiar în timpul
când Isus Cristos se găsea pe pamânt regatul evreilor fărămiţat în mai multe provincii se găsea
deja sub stăpânirea romană care îşi exercita autoritatea administrativă prin procuratori romani
sau, şi regi autohtoni supuşi Cezarului de la Roma. În anul 70 d Chr, în urma unei răscoale
a evreilor generalul Titus, fiul împăratului roman Vespasian, reprimă în mod violent răscoala,
cucereste Ierusalimul şi dărâmaTemplul. O parte a populaţiei dintre supravieţuitori este dusă la
Roma în sclavie. Rezistenţa evreilor va mai continua o scurta perioadă de timp, limitându-se
doar la zona Marii Moarte. În aceasta zonă Masada va rămâne singurul punct de rezistenţă
a evreilor, devenind astfel simbolul legendar al luptei pentru independenţă ce va anima aproape
toate mişcările naţionaliste, indiferent de perioada în care se vor derula. În anul 132 d Chr.
începe o nouă revoltă a evreilor care sfârşeşte prin înfrângerea ei în 135 d Chr, de către
împăratul roman
Aelius Hadrian. Ierusalimul este interzis evreilor, numindu-se, în cinstea
împăratului, Aelia Capitolina. Practic începând cu anul 70 d Chr. începe diaspora evreilor, exilul
în cadrul imperiului roman. Din peninsula Italică, evreii s-au răspândit în toată Europa precum
şi în alte ţări ale lumii dar, vor reuşi să îşi păstreze identitatea şi specificul cultural. În toate
aceste locuri, s-au distins de localnici, în primul rând datorită religiei iudaice (mozaice). 7 Datorită
acestei diferenţe religioase, !n mod paradoxal fată de mesajul creştin, creştinii din Europa
medievală, îi vor persecuta. In perioada moderna în multe state datorita ideilor iluministe de
egalitate, libertate , dreptate , evreii primesc drepturi egale cu cetăţenii celorlalte state. Dar aceea
6
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veche ură împotriva lor(antiiudaismul) va renaşte sub forma antisemitismului . Unii istorici s-au
întrebat dacă nu cumva au şi ei o vina pentru toată adversitatea fată de ei în tot acest timp.
Xenofobia a pactizat cu naţionalismul, rezultatul fiind ura împotriva evreilor. S-au creat tot felul
de poveşti despre conspiraţii evreieşti, cum că aceştia ar guverna lumea din spatele unor
asociaţii şi organizaţii secrete mult mai puternice decât guvernele, fiind astfel identificaţi cu tot
ce ţine de realitatea sau ficţiunea din spatele franc-masoneriei şi a altor societăţi.8 Erau acuzaţi
că sunt trădători. În acest sens este celebră «afacerea Dreyfus» de la sfârşitul secolului al XIX
ea din Franţa. Prin procesul şi degradarea lui militara s-a produs o gravă greşeala judiciară.
Pentru nişte ani societatea franceză a fost ruptă în două tabere, statul şi chiar biserica catolică
preferând să muşamalizeze totul chiar după ce erau convinşi de adevar. Şi asta doar pentru a
nu recunoşte că sistemul judiciar francez militar putea să greşească. În final prin intevenţia
unor oameni precum romancierul E Zola pedeapsa lui Dreyfus e casată, acesta fiind repus în
drepturile pierdute anterior.9 Plecând de la acest eveniment T Herzl nu vede în aceasta doar
o dramă individuală a lui Dreyfus, ci şi o manifestare a puterii antisemitismului modern care
marchează falimentul asimilării care ·a condus poporul evreu la un impas. « Afacerea Dreyfus »
este mai mult decât o eroare judiciara: ea manifestă dorinta marii majorităţi a francezilor de
a condamna un evreu şi prin intermediul lui, pe toti evreii.<Moarte evreilor> urla mulţimea când
i s-au smuls căpitanului decoraţiile de pe uniformă . . . . Unde? În Franţa. În Franţa republicană,
modernă, civilizată, la o sută de ani dupa Declaraţia Drepturilor Omului. Francezii, sau cel
putin majoritatea lor, nu doreau să extindă Drepturile Omului şi la evrei. Edictul Marii Revoluţii
era încălcat. Până atunci încă se credea într-o solutie a problemei evreieşti, coaptă cu rabdare,
fruct al progresului umanitaţii. < Dar când vezi un popor atat de avansat, atat de civilizat de
altfel, urmând o astfel de cale, ce am putea spera de la alte popoare care nu vor atinge nivelul
Franţei nici într-o sută de ani ?> se întreba T Hertz. 1 0 Acestea l-au deteminat pe T Hertz să
devina un luptător al dreptului la autodeterminare al evreilor, lansând notiunea de sionism
şi fondând Organizaţia sionistă şi aşa numitul sionism politic. El a crezut cu tarie că se
poate crea din nou un stat pentru poporul evreu pe vechea lor vatră strămoşească, punându-şi
toată energia pentru acest deziderat. De la primul Congres sionist de la sfârşitul secolului
XIX-ea astfel au început noi atacuri ale statelor naţionale împotriva evreilor. Un astfel de
atac sutinut din nou de un fals este documentul intitulat:< Protocoalele înţelepţilor Sionului>
Acesta este o scriere ce a circulat la începutul secolului al XX-Zea în Europa, şi care descria
aşa-zisele planuri de dominare a întregii lumi puse la cale de evrei. A fost publicată pentru
prima dată în foileton între 28 august şi 7 septembrie (stil vechi) 1903 în ziarul (:iaiy (Znamia)
din Sankt Petersburg.
Ziarul Times of London releva în 1 92 1 că majoritatea materialului din Protocoale a
fost plagiat dintr-o satiră politică anterioară, care nu fusese scrisă pe teme antisemite.
Un număr de studii independente ale textului au dus la concluzia că este vorba de un fals
care a fost pus în circulaţie de agenţi ai Ohranei - poliţia secretă a guvernului Rusiei imperiale
- ca o diversiune contra iminentelor revoluţii, prezentîndu-le, pe baza antisemitismului deja
existent în Rusia în acea vreme, drept agitaţii ale evreilor la cererea "iudaismului
internaţional".
Textul a fost utilizat ca material de propagandă de multe organizaţii şi guverne
antisemite, în special în Germania Nazistă şi în Orientul Mijlociu.
Cu toate că majoritatea istoricilor importanţi îl consideră un fals, încă este publicat ca
fiind real şi în zilele noastre, fiind o piesă de bază din teoria conspiraţiei neo-naziste
contemporane.
Cercuri de extremă dreaptă, neo-legionare, au tradus şi publicat această broşură şi în
Români a . 1 1
Unii spun că vina evreilor este aceea că ar fi prea diferiţi faţă de oamenii din mijlocul
cărora au trăit, născându-se astfel în rândul populaţiei băstinaşe sentimente iraţionale de ură
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mai mult împotriva lor decât împotriva altor grupuri minoritar etnice. Erau comercianţi foarte
pricepuţi, ocupându-se cu cămătaria, având astfel activitaţi în domeniul financiar. Pe fondul
ideologiei naţionaliste promovată în sec XIX-ea sa ajuns la crearea şi consolidarea statelor
nationale unitare, apoi ca urmare a politicii de formare a imperiilor coloniale de către marile
puteri europene, sa deschis lupta pentru cuceriri teritoriale. Conform ideologiei naziste, promovate
de Adolf Hitler, Germania avea nevoie de <spaţiu vital>, de lărgirea teritoriului ei în Europa şi
de colonii. Teritoriul ei fusese afectat ca urmare a păcii de la Versailles din 19 19. În acest,
<Spaţiu vital>, trebuia să trăiască, rasa ariană, germanii considerându-se descendenţi ai arienilor.
Acest <Spaţiu vital„ trebuia epurat de rasele considerate inferioare, cum ar fi evreii, ţigani, slavi,
latini. Acest lucru trebuia să se întample prin expansiune teritorială şi apoi purificarea acelor
teritorii de elementele considerate impure. Hitler considera comunitatea evreiască drept un
cancer care distrugea Germania. Hitler era convins că: „alterarea sângelui si deteriorarea
rasei reprezintă singurele cauze care explica declinul civilizaţilor străvechi. Niciodată războiul
nu a ruinat naţiunile. In aceasta lume cine nu este de origine sănătoasa, poate fi considerat
pleava" spunea el. Ieşită înfrântă după primul război mondial, slăbita, impusă la plata a mari
despăgubiri de război, Germania a intrat în criză economică. Această criză s-a accentuat între
1929-1932, ca urmare a mari crize economice mondiale ce a început în SUA pe Wall Street şi
sa extins apoi în întreaga lume, implicit şi în Germania. Acest lucru a permis partidelor
extremiste să câştige capital electoral tot mai mare. N.A.P.D.(Partidul Muncitoresc German
Naţional -Socialist) în Germania a ajuns la putere în 1933.În 1933 Hitler, şeful partidului, este
numit cancelar (prim -ministru) al Germaniei. Din 1934 după moartea preşedintelui Paul von
Hindenburg, Hitler ajunge conducător absolut, <Fuhrer„ al Germaniei. Începând cu 1933 a dus
o politică de pregătire şi declanşare a celui de al doilea -război mondial, politică de punere în
aplicare a unui plan naţionalist şi rasist de exterminare în masă a evreilor şi a altor rase
considerate inferioare, precum şi lichidarea adversarilor politici . Ca mărturie în acest sens este
legislaţia antisemită din perioada următoare anului 1933. O dată cu începerea războiului în
1939 prin atacul Germaniei asupra Poloniei şi cuceririle ulterioare, după instaurarea dominaţiei
naziste în teritoriile ocupate s-au luat măsuri pentru a instaura noua ordine nazistă. În Estul
Europei, Hitler a trecut la adoptarea <Ostpolitik> ce urmărea: extinderea spaţiului vital şi
colonizarea acestuia cu germani precum şi adoptarea, „soluţiei fi nale", adică sacrificarea
popoarelor dispreţuite de ideologia nazistă: evrei, ţigani , slavi. La data de 20 ianuarie 1942, în
Conferinţa nazistă de la Wannasee s-a adoptat,<soluţia finală> . Exterminarea evreilor s-a făcut
în două etape: strângerea evreilor în ghetouri şi supunerea lor la munci forţate în condiţii
inumane precum şi exterminarea celor inapţi de munca în lagăre de exterminare ca Auschwitz,
Treblinka, Danchau, Buchenwald, unde erau ucişi în camere de gazare apoi arşi în crematorii.Alţii
mureau datorită foamei, tifosului sau extenuării. 12 Acest genocid este cunoscut sub numele de
Holocaust (termen folosit în Iudeea antică pentru jertfele animalice arse în întregime) şi Shoah
(catastrofă în ebraică). Tocmai din cazuza sacrificării religioase animalice, acest cuvânt Holocaust
nu exprimă adevăratul întăles a ceea ce s-a întâmplat. Evreii au jucat un rol istoric tragic
arătând câta răutate exista în lume şi până unde . se poate ajunge cu degradarea chiar într-o
societate modernă, ce se pretinde a fi şi civilizată. Holocaustul nu trebuie uitat. Nu e doar o
problemă a evreilor, este problema noastră a tuturor. Oamenii încep să uite, iar istoria care se
uită se repetă. Toţi suntem diferiţi în felul nostru, aşa că toţi într-o zi putem fi ţinte vii, victime,
rezultate ale xenofobiei şi intoleranţei. 13
Istoria e un sir de evenimente multe plătite cu un mare tribut de sânge. Oamenii omoară
oameni pentru idealuri, pentru prestigiu, pentru resurse şi teritorii. Oameni omoară oameni
când răul învinge. Nu demult am azuit o poveste cum un SS-ist a ajutat un evreu. O întamplare
reală care m-a emoţionat .Uterior am găsit pe internet articolul care detaliază această poveste.
Este scris de Otto Adler şi se numeste <.Evreul care a găsit strălucirea aurului la Auschwitz> :
"Tata s-a îmbolnavit, ş i fară tratament murea în câteva zile. Medicul lagărului mi-a dat o
retetă scrisă pe o bucată de sac de ciment. Comandantul lagărului, el însuşi deţinut, m-a
ajutat, m-a trimis cu o echipa care făcea curat pe o stradă bombardată din Stuttgart. Nu era
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nimeni decât un tânar, de vârsta mea, în uniformă de Hitlerjungend. Toată viaţa lui fusese
educat să îi urască pe cei ca mine. Dupa semnul pe care îl aveam în piept, ştia că sunt cel mai
mare dusman al Germaniei. Am pus reţeta pe o dărâmătură cu o pietricică deasupra ei. L
am privit, dar nu i-am spus nimic. A doua zi de dimineată, tânărul era tot acolo. Îmi adusese
medicamentele. A trebuit să ies din perimetrul în care faceam noi curat. Cel care ne păzea a
tras asupra mea, mi-au intrat bucaţi de piatră în picior, dar am apucat medicamentul şi
tata a mai trăit paisprezece ani. Pe tânărul acela care mi-a salvat tatăl nu l-am mai văzut
niciodată. N-am apucat să ne spunem niciun cuvânt". Chiar dacă e un caz izolat, o picătură
într-un ocean, umanitatea oamenilor nu a murit. Binele a învins. Dumnezeu nu ne-a creat să
fim monştri, ci ne-a creat după chipul şi asemănarea lui. Ne-a creat ca să exprimăm natura lui,
viaţa lui, dragostea lui. Oamenii creează monştri. Războiul aduce suferinţă, pierderi. Supravieţuitorii
îşi plâng victimile, uneori chiar şi soarta că au rămas în viaţă. Chiar dacă pare o minusculă
consolare, lăsaţi-mă să spun: totuşi binele a învins. 1 4

Prof. Marius Cornici
Colegiul Economic al Banatului Montan Resita
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de toate, prin raporturile sale cu Dumnezeu şi
din aceste raporturi intime îşi extrage forţa
care îi permite să adopte o atitudine liberă
faţă de lume şi de om".

PRO VALORII

OMUL

ÎN ESENŢA SA

Tocmai m-am lăsat răpită de filele
învechite ale unor cărţi presărate cu genialitatea
unor oameni simpli, dar care controversează
prin acest paradox :simplitate-genialitate. Filele
acestor cărţi în care încă mai arde flăcara
unor sentimente de demult, în care sunt arhivate
concepte şi idealuri umane, mi-au fost călăuză
pentru câteva zile.
Am convieţuit cu personaje din cele mai
pitoreşti,cu locuri desprinse parcă dintr-un
tablou , dar m ai ales cu concepte despre
viaţă,avându-1 în prim plan pe umilul om. Ce
suntem noi de fapt? Fiinţa umană este doar o
stare de spirit,este doar un motiv în împlinirea
destinului său. Omul este zâmbetul inocent
este incertitudine, nesiguranţă, entuziasm sa
ferici re . Omul reprezintă doar o evoluţie
guvernată de ambiţie. Pentru Pascal omul este
un "imbecil vierme de pământ", iar pentru
Eminescu omul nu este decât un "chip de lut".
Omul nu este decât un ansamblu de
episoade dintr-un film numit viaţă, regizat de
o forţa superioară, Dumnezeu. El reprezintă
principii, idealuri, vise şi speranţe. Aş îndrăzni
să spun că omul nu este decât o împletitură de
senzaţii şi percepţii. Fiinţa umană întruchipează
umbra unor sentimente precum nostalgie, fericire,
zbucium sufletesc, dragoste, invidie ş.a. Omul
în esenţa sa conturează diferenţa, indivi
dualitatea şi nu este nicidecum o reprezentare
categorială.
Omul este un paradox, deşi oglindeşte
sentimente şi principii experimentate de toţi, el
nu poate fi înţeles sau explicat. El este doar
acceptat conform unor norme sociale.
Aş dori să curmez aceste rânduri
printr-un citat al lui Nicolai Berdiaev, care
sună cam aşa: "Persoana se defineşte, înainte

�

Cum este reflectată valoarea în v1zmnea
umană?Valoarea umană, din punctul meu de
vedere, nu este decât un şireag de principii
insuflate sau dobândite, care-l guvernează pe
om. Dar, când eşti un om de valoare? Sau mai
bine zis sub ce criterii putem să definim valoarea
unui individ?
Valoarea adevarată nu este aceea care
transfigurează idealuri ştiinţifice. Valoarea este
o oglindire a caracterului moral uman. Această
noţiune se defineşte cel mai adecvat prin
cultivarea sentimentelor, a gândirii, îndeosebi
a modului în care oamenii reacţionează or
ganic şi psihologic în faţa unor situaţii ex
treme.
Din păcate, societatea în care trăim a
încetat de mult să semnifice un etalon al valorii.
Oamenii de valoare, oameni care trudesc din
greu pentru un ideal, care au puterea de a
crede şi dorinţa de a creiona un viitor propice,
sunt "ucişi" de convenţii stupide şi de norme
care le umilesc demnitatea şi inteligenţa. Am
"ucis" omul de geniu, am stins focul aprig al
ambiţiei şi cu siguranţa am încetat să mai
credem în valoare. Nu mai regăsim nicăieri
exemple după care să ne modelăm existenţa.
Ne-am înecat în propria noastră mocirlă, o
mocirlă la care sistemul de guvernare şi mass
media au contribuit simţitor.
Singura noastră consolare este vaga iluzie
a unui viitor foarte îndepărtat, care să mangâie
rănile unei societăţi distruse de incultură şi
vulgaritate. Visăm la un viitor care să ne
zâmbească promiţător, insuflând în adâncul
existe nţei noastre o puternică dorinţă de
metamorfozare în bine.
Acest viitor trebuie să-l desprindem din
trecut, din istorie. Istoria reprezintă urma unor
paşi ce vor continua să parcurgă drumul vieţii.
Cei ce nu învaţă din istorie, riscă să o repete.
Istoria poate fi răspunsul la toate întrebările
pe care le presupune un viitor mai bun.

Bianca Băra
Cls. XII D
Liceul teoretic Mircea Eliade Reşiţa
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DIN ACTIVITATEA NOASTRĂ
În perioada 29-30 mai 2010 l a Reşiţa s-au desfăşurat lucrările Consiliului Naţional al
Societăţiii de Ştiinţe Istorice din România. Acestea s-au desfăşurat la Muzeul de Istorie al
Banatului Montan din Reşiţa cu participarea a 34 de delegaţi din 27 de judeţe din ţară. Pe
lângă aceştia au mai participat profesori de istorie din Reşiţa şi Bocşa. S-au prezentat rapoarte
de activitate şi comunicări ştiinţifice. Între ele a fost prezentată comunicarea referitoare la
istoricul filialei Caraş-Severin de că.tre veteranul membrilor SSIR, profesorul Adăniloaie din
Bucureşti. Acest material îl vom publica i ntegral în numărul viitor al revistei noastre. Oaspeţii
au vizitat Muzeul de Istorie al Banatului Montan, municipiul Reşiţa şi castrul roman de la
Tibiscus.
Trebuie să aducem mulţumiri sponsorilor care au ajutat la buna desfăşurare a lucrărilor
Consiliului Naţional al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România şi mai ales următorilor:
1 . Colegiul Economic al Banatului Montan din Reşiţa;
2. Primăria Municipiului Reşiţa;
3 . ISJ Caraş-Severin;
4 . Muzeul de Istorie al Banatului Montan din Reşiţa.
Cu ocazia lucrărilor Consiliului Naţional a fost distribuită tuturor participanţilor revista
Cronos (ultimul număr, respectiv ianuarie-iunie 2010) a filialei Caraş Severin a SSIR. Spre
bucuria noastră revista a fost apreciată şi în 19 iulie 2010 a primit premiul naţional Alexandru
D. Xenopol. Cu această ocazie trebuie să aducem felicitări şi mulţumiri tuturor colaboratorilor
care au publicat diferite materiale în această revistă.
În aceeaşi dată, SSIR a acordat, între premiile anuale, unul pentru lucrarea Viaţa
monahală din Judeţul Caraş-Severin (autori Nicolae Magiar şi Eduard Magiar). Este vorba
despre premiul Constantin C. Giurescu.
Cu această ocazie facem un apel la toţi colegii care publică lucrări să ni le trimită la
redacţie pentru ca noi să le propunem pentru eventuale premii din partea SSIR.
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APARIŢII EDITORIALE:
1.
Au apărut revistele Studii şi articole de istorie pe anii 2009 şi 2010, respectiv
numerele LXXV şi LXXVI. Revistele cuprind articole şi studii de specialitate precum şi materiale
de metodică, didactică şi management educaţional. Colegii care doresc să le cumpere se pot
adresa redactorilor revistei (preţul pentru amândouă este de 25 lei).
2.
În mai 2010 a fost lansată la Mitropolia Banatului din Timişoara lucrarea Viaţa
monahală din judeţul Timiş - autori Nicolae Magiar şi Eduard Magiar; lucrarea a apărut la
editura Inuierea a Mitropoliei Banatului şi are 256 pagini plus o anexă foto cu 200 de
fotografii.
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Succes în anul şcolar 2010-2011 !

Vacanţă plăcută şi Sărbători fericite !
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