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R O M Â N I A 
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Str. Eugeniu  Carada, nr. 3, Sector 3,  Bucureşti 
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Doamnelor și Domnilor, 

 

 

 Sunt onorat de invitația de a participa și de a lua cuvântul la comemorarea, în greu 

încercatul Sighet, a unui an de la moartea lui Elie Wiesel și a evreilor români victime ale 

Holocaustului. 

 Îmi aduc aminte cu deosebită plăcere de întâlnirea benefică pe care am avut-o, în 

calitate de Premier, la începutul lui noiembrie 1997, în Israel, cu domnul Prim-ministru 

Benjamin Netanyahu, în timpul primului său mandat. 

 Înțelepciunea extraordinară și căldura domnului Președinte Shimon Peres, pe care 

am avut onoarea să îl cunosc cu același prilej, m-au impresionat enorm.  

 În România și în SUA, în același an, am avut privilegiul de a mă întâlni cu liderii 

Congresului Mondial Evreiesc.  

 Sunt prezent la această reuniune, atât de încărcată de istorie, cu sentimente adânci 

de mulţumire că am reuşit ca în timpul mandatului meu să retrocedez primele proprietăţi 

comunităților evreiești din România deposedate de regimul comunist (Ordonanța de 

urgență nr. 21 din 20 mai 1997 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut 

comunităţilor evreieşti din România).  

 Născut într-o familie de evrei ortodocşi pe 30 septembrie 1928, în localitatea Sighet, 

supraviețuitor al Holocaustului, scriitor, profesor, filozof, ziarist, eseist, activist în 

domeniul drepturilor omului și membru de onoare al Academiei Române, Elie Wiesel a 
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condus, din 2003, Comisia României pentru Studiul Holocaustului, intitulată ulterior și 

Comisia Wiesel. 

 Preocupat de viitorul omenirii, Elie Wiesel a reușit să organizeze în 1988, împreună 

cu președintele François Mitterrand, o conferință care a regrupat 76 de laureați ai premiului 

Nobel, a cărei misiune a fost aceea de a reflecta asupra viitorului planetei; lucrările 

conferinței continuă și astăzi. 

 „Autor, Profesor, Martor – Mesager pentru umanitate”. Acestea sunt cuvintele 

gravate pe Medalia de Aur a Congresului american, primită de Elie Wiesel în 1985, cuvinte 

care îi caracterizează cel mai bine viaţa şi activitatea. 

 Supranumit de către Comitetul Nobel din Norvegia „mesager pentru omenire”, 

Elie Wiesel a fost întotdeauna în primele rânduri pentru a condamna acţiunile criminale ale 

guvernelor nedemocrate, pentru a stopa acţiuni de distrugere a unor comunităţi etnice în 

Europa, Africa sau Asia. Auschwitz și Buchenwald au fost locurile care i-au schimbat 

destinul și care l-au împins către o transformare profundă. Durerea, agonia și suferința 

provocate de tragediile familiei sale (mama şi una dintre surori i-au fost omorâte în 

camerele de gazare de la Auschwitz, iar tatăl a murit de epuizare în timpul marșului morții 

către Buchenwald) i-au dictat cele două mari teme ale operei: memoria și indiferența. Într-

un discurs la Casa Albă, în 1999, Elie Wiesel  afirma că „opusul dragostei nu este ura, ci 

indiferența”. 

Personalitate influentă, Elie Wiesel a fost un exemplu de umanitate, un neobosit 

apostol al toleranței, al drepturilor și al libertăților omului, care a militat împotriva tiraniei, 

opresiunii, violenței, torturii și rasismului și care și-a metamorfozat suferința în iubire 

pentru oameni și într-o luptă neobosită pentru pace, înțelegere și demnitate umană. 

Așa cum afirma și fiica sa Elisha, pentru cineva care a văzut ce este mai rău, Elie 

Wiesel a avut tendința de a vedea ce este mai bun în oameni. 

Să nu uităm că purtăm responsabilitatea extraordinară de a continua și de a ne însuși 

moștenirea lui Elie Wiesel. Sighetul este simbolic atât pentru Holocaust, cât și pentru 

tragedia națiunii noastre. Dacă refuzăm memoria, suntem condamnați la repetarea istoriei. 
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 Fiecare individ trebuie să acționeze cu promptitudine ori de câte ori sunt amenințate 

valori precum libertatea, diversitatea, toleranța, deoarece o civilizație a păcii nu se poate 

construi pe violență, discriminare și ură. 

 Elie Wiesel ne-a învățat că amintirea sacrificiului victimelor Holocaustului trebuie 

transmisă generațiilor viitoare, spre a se evita repetarea unor greșeli care să genereze noi 

tragedii de proporții colosale și a se promova conștientizarea respectului față de toate 

grupurile etnice și religioase. 

 Ca Avocat al Poporului, apărător al drepturilor și al libertăților fundamentale, dar și 

ca om, evoc suferința fără egal a lui Elie Wiesel, a victimelor Holocaustului și îmi exprim 

dorința și speranța că, prin solidaritate, toleranță și înțelepciune, vom putea crea o lume 

mai bună, mai unită și, în consecință, mai frumoasă. 

 Profit de ocazie pentru a reaminti că respectarea drepturilor omului este o 

obligație, nu o alegere. 

 La aproape opt decenii de la Holocaust, suferința supraviețuitorilor este încă vie, ea 

nu poate fi nici ștearsă, nici uitată. Este obligația noastră să nu uităm ce s-a întâmplat și să 

păstrăm vie memoria. Cunoașterea și însușirea lecției tragice a Holocaustului reprezentă 

instrumente eficiente pentru prevenirea, combaterea și neutralizarea tuturor formelor de 

antisemitism, de xenofobie și de extremism. Memoria Holocaustului ne oferă ocazia să 

revedem umanitatea din noi și să denunțăm toate ideologiile, care incită la ură. 

 

 

 

 

Sighetu Marmației, 10 septembrie 2017 

 

Victor CIORBEA, 

Avocatul Poporului 

 


