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„Scriitori evrei ale cãror lucrãri
sunt interzise la vânzare ºi
la gãzduirea lor în biblioteci ºcolare
ºi publice, în instituþiile, asociaþiile
ºi întreprinderile care editeazã ºi vând
asemenea publicaþii“ (1940-1944)
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Situa]ia creatorilor de art\
[i literatur\, în anii Holocaustului
Câteva dintre cãrþile interzise

Documentul pe care îl publicãm în numãrul de faþã al „Realitãþii Evreieºti“ teatrele dramatice ºi lirice; în octombrie, Sindicatul Artelor Frumoase exclude
este o reeditare. El a mai apãrut în Buletinul C.S.I.E.R., nr. 11 a.c., sub pictorii ºi sculptorii evrei sau pe cei cãsãtoriþi cu evrei(ce); în noiembrie 1941,
semnãtura lui H. Kuller. Totuºi, credem oportunã reluarea lui într-o revistã apare Decizia Ministerului Propagandei de desfiinþare a matriþelor metalice
de mai largã circulaþie, cãci în literatura de specialitate privind Holocaustul ale discurilor de gramofon cu imprimãri ale compozitorilor ºi interpreþilor evrei.
Scriitorii evrei sunt excluºi din Societatea Scriitorilor Români în
în contextul românesc s-a comentat foarte puþin situaþia creatorilor de
artã ºi literaturã în anii prigoanei. Deºi printre primele victime ale politicii octombrie 1940, când se ºi interzice consultarea lucrãrilor autorilor evrei în
bibliotecile publice.
de excludere a evreilor din societatea
Lista intitulatã „Scriitori evrei ale cãror
româneascã au fost ziariºtii, actorii, Scriitorii epuraþi pe unicul criteriu cã au fost evrei,
lucrãri sunt interzise la vânzare ºi la
compozitorii ºi, nu în ultimul rând, scriitorii.
în realitate „erau înscriºi în spiritul marilor
gãzduirea lor în bibliotecile ºcolare ºi
De fapt, primul ºef de guvern care a scos
reprezentanþi ai literaturii române ca parte
publice, în instituþiile, asociaþiile ºi
un „strigãt“ de protest împotriva
întreprinderile care editeazã ºi vând
„strãinismului“ din cultura româneascã a
organicã a unei unice familii de talente devotate
asemenea publicaþii“ a fost afiºatã în
fost marele poet Octavian Goga, care promovãrii literaturii naþionale“ (Marin Bucur)
instituþiile publice în noiembrie 1942. La o
anunþându-ºi programul de guvernare când
privire atentã, se poate constata cã nu au
a devenit prim-ministru (decembrie 1937) declara: „Pornind de jos în sus, din adâncurile rezervorului nostru de energie fost identificaþi toþi scriitorii evrei. De aceea, ziarul „Curentul“ din 5 noiembrie
etnicã un val de protestare împotriva strãinismului cotropitor, un impuls 1942 apela la toþi cei care cunosc numele adevãrat ºi pseudonimele scriitorilor
organic de sãnãtate a strigat de la un capãt la altul: Vrem România naþional evrei necuprinºi în listã sã comunice imediat Direcþiei de Propagandã.
Astfel, cei ce cred cã epurãri de tot felul s-au operat doar în comunism
creºtinã… Am suprimat ziarele «Adevãrul», «Dimineaþa», «Lupta», injoncþiuni
strãine românilor! Acest strigãt e certificatul de naºtere al guvernului în nu cunosc realitãþile istorice din timpul totalitarismului antonescian.
Scriitorii epuraþi pe unicul criteriu cã au fost evrei, în realitate „erau
patrimoniul de gândire al unui neam… Am retras biletele de circulaþie pe
înscriºi în spiritul marilor reprezentanþi ai literaturii române ca parte organicã
CFR la peste 120 de gazetari evrei“.
Dar procesul de excludere capãtã amploare la sfârºitul lui august 1940 ºi, a unei unice familii de talente devotate promovãrii literaturii naþionale“ (Marin
mai ales, o datã cu instalarea Statului Naþional Legionar, în septembrie 1940. Bucur).
Astfel, în septembrie, este concediat întregul personal evreiesc din toate
LYA BENJAMIN

Interzicerea apariþiei publicaþiilor periodice evreieºti
Index
ºi a oricãror scrieri datorate unor autori evrei antisemit
‘40
Scrisul originarilor evrei – cu precãdere
în domeniile culturii, artei, literaturii º.a. -, tot
mai prolific în primele patru decenii ale
secolului XX, nu doar cã este hulit în presa
extremistã antievreiascã din interbelic, dar se
pregãteºte terenul pentru excluderea sa
totalã din cultura ºi circuitul intelectual al þãrii.
Principalele contribuþii aduse de intelectualii
evrei la progresul culturii ºi civilizaþiei sunt

contestate de o miºcare extremistã în plinã
ascensiune. Cenzura din anii ‘40 a constituit
un mijloc eficient în acest sens, interzicând
în întregime scrisul evreiesc, iar alte mãsuri
draconice (legi ºi instrucþiuni speciale)
interziceau în întregime circulaþia scrierilor de
oricând datorate creatorilor evrei.
Regimurile totalitare în România,
începând cu cel carlist, ridicat la cote

Generalul MIHAIL IONESCU,,
directorul Institutului pentru Studii Politice
de Ap\rare [i Istorie Militar\ [i vicepre[edintele Comisiei Interna]ionale pentru
Studierea Holocaustului în România, a fost
numit de curând, în urma unui concurs,
director al nou înfiin]atului Institut Na]ional
pentru Studierea Holocaustului din
România. Expert în problemele militare ale
celui de-al doilea r\zboi mondial, a avut
prilejul s\ cunoasc\ [i s\ aprofundeze
problemele Holocaustului, ceea ce a
contribuit la alegerea lui ca vice-pre[edinte
al Comisiei Interna]ionale pentru Studierea
Holocaustului în România („Comisia
Wiesel”). În cadrul carierei sale, dup\ o
îndelungat\ activitate în domeniul cer
cet\rii,
cercet\rii,
a îndeplinit, între anii 1991-2000, func]ii
legate de rela]iile interna]ionale ale
Ministerului Ap\r\rii Na]ionale [i Statului
Major General, fiind profund implicat în
ac]iunea de aderare a României la NA
TO.
NATO.
Între 1997-2000, a fost [eful Direc]iei de
Integrare Euroatlantic\ din Ministerul
Ap\r\rii Na]ionale, ac]ionând ca integrator
al eforturilor în domeniul militar pentru
aderarea la NA
TO [i Uniunea European\.
NATO
Domnia-sa a avut amabilitatea s\ ne
r\spund\ la câteva întreb\ri legate de scopul
[i viitoarea activitate a noului Institut.

distructive de regimul legionaro-antonescian,
s-au folosit copios de mijloace diverse pentru
interzicerea apariþiei publicaþiilor periodice
evreieºti ºi a oricãror scrieri datorate unor
autori evrei. Listele continue de cãrþi interzise
sunt expresia nemijlocitã a cenzurii fãrã
scrupule. Iatã în acest sens un document
de tristã faimã.

- Domnule general, ce este,
de fapt, Institutul Naþional pentru
Studierea Holocaustului din
România ºi cum a luat fiinþã?
- Istoria acestui Institut este
legatã de Raportul „Comisiei
Wiesel“, raport asumat de preºedinþia României în noiembrie 2004.
Între recomandãrile documentului figura ºi constituirea unei
fundaþii sau a unui institut care sã continue cercetãrile în
problematica Holocaustului, aprofundarea acestora urmând sã
reprezinte „hrana“ pentru amplificarea activitãþii educaþionale, mai
ales pe segmentul generaþiilor tinere în domeniul respectiv. Pornind
de la aceastã idee, atât autoritãþile române, cât ºi membrii „Comisiei
Wiesel“ au accelerat demersurile pentru înfiinþarea Institutului.
Aceste demersuri s-au fãcut în paralel cu publicarea Raportului
Comisiei, în limbile românã ºi englezã, finalizatã în luna iunie,
împreunã cu un volum de documente la care dna dr. Lya Benjamin
a avut o contribuþie decisivã. În plus, am avut ºansa sã întâlnim în
persoana dnei Mona Muscã, ministrul Culturii ºi Cultelor din acea
perioadã, precum ºi în cea a ministrului de externe, Mihai Rãzvan
Ungureanu, douã personalitãþi apropiate nouã care au ºtiut sã
accelereze, la rândul lor, procesul birocratic pentru crearea
Institutului. Dna Mona Muscã a ºi avut întâlniri cu membrii Comisiei
ºi a solicitat opinii în aceastã privinþã. În timpul ministeriatului
domniei-sale a apãrut ºi Hotãrârea de Guvern de înfiinþare a
Institului Naþional pentru Studierea Holocaustului din România. Ea
a fost adoptatã în august ºi publicatã în „Monitorul Oficial“. Elie
Wiesel a acceptat ca Institutul sã-i poarte numele, ceea ce este un
privilegiu, deoarece avem o rampã de lansare ºi de recunoaºtere
publicã, internã ºi internaþionalã, dar ºi o obligaþie, pentru cã este
povara îndatoririi ce decurge din numele lui Elie Wiesel. Potrivit
legii noastre, într-o lunã de zile dupã publicarea Hotãrârii, acest
Institut trebuie sã înceapã sã funcþioneze; în consecinþã, a avut
loc un concurs la care mi-am depus candidatura (de fapt, am fost
singurul candidat) ºi am fost declarat câºtigãtor.
- În privinþa creãrii Institutului, în presa românã au existat ºi
opinii potrivit cãrora, poate nu este bine ca o entitate separatã sã
se ocupe de problema Holocaustului, cã ar fi recomandabil ca
studierea ei sã fie inclusã în istoria generalã a României.
- Dupã pãrerea mea, este neapãrat necesarã existenþa unui
Muzeu al Holocaustului ºi a unui Institut pentru Studierea
Holocaustului, pentru cã în felul acesta este singularizat un
domeniu de foarte mare importanþã pentru educaþia actualã a
tinerelor generaþii din România. Nu este, dacã vreþi, o „ghetoizare“
a cercetãrilor, ci o singularizare ºi o vizibilizare a lor care ar fi putut
fi diminuate în contextul integrãrii în alte instituþii de cercetare, în
alte muzee privind istoria României. Nu înseamnã cã istoria
Holocaustului, cercetarea în domeniu nu reprezintã pãrþi integrante
ale istoriei României, ale cercetãrii privind aceastã istorie. Dar
aceastã singularizare ºi vizibilizare sunt necesare tocmai finalitãþii
pe care o urmãrim în domeniul educaþional. Existenþa Institutului,
desigur, nu împiedicã alte instituþii din România sã-ºi asume teme

O concretizare
a recomandãrilor
„Comisiei Wiesel“
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„Institutul Naþional pentru Studierea
Istoriei Holocaustului
este un institut al statului român“
de cercetare asemãnãtoare ºi noi vom colabora cu ele. Existã, dupã
cum ºtiþi, ºi alte centre de studiere a iudaismului, în Bucureºti ºi în
þarã, care se ocupã de tematici legate de istoria Holocaustului în
România.
- Care va fi programul Institutului?
- Institutul îºi propune, potrivit
Hotãrârii de Guvern, identificarea,
culegerea, cercetarea, publicarea
documentelor referitoare la Holocaustul din România, precum ºi
arhivarea acestor documente, rezolvarea unor probleme controversate în
domeniu, elaborarea ºi implementarea
unor programe educaþionale privind acest fenomen istoric.
În ce priveºte problemele controversate, nu mã refer la cele de
genul: a existat sau nu Holocaustul?, ci, în cadrul acestor cercetãri,
aspecte care nu sunt finalizate, nu întrunesc un consens al
cercetãtorilor - de pildã, problema numãrului victimelor. Vreau sã
spun cã unul dintre proiectele imediate de care ne vom ocupa va fi
de a identifica, în mãsura posibilului, numãrul ºi numele victimelor
Holocaustului din România. Se intenþioneazã, ºi guvernul român
s-a angajat în acest domeniu, sã se ridice un Memorial al
Holocaustului. Acest proiect este lansat împreunã cu „Yad
Vashem“, cu „Task Force International“ ºi cu alte institute. Acesta
este scopul principal, comprehensiv, al Institutului. Pentru a ne
atinge scopul propus, avem în vedere sã facem o construcþie
instituþionalã optimã, sã intrãm într-o reþea de relaþii care sã facã
capabilã rãspândirea cât mai largã a rezultatelor cercetãrii noastre
ºi utilizarea lor în domeniul educaþional. Urmãrind acest obiectiv,
vrem sã efectuãm o educaþie modernã, pe segmente de generaþie,
inclusiv prin conservarea memoriei Holocaustului. Mã gândesc aici
la deschiderea unor muzee (am în minte cea recentã de la ªimleu
Silvaniei), la conservarea memoriei comunitãþilor evreieºti. În
acelaºi timp, Institutul vrea sã fie un reper al atitudinii societãþii
faþã de Holocaust, pentru ca societatea româneascã sã perceapã
adevãrul istoric în integralitatea sa privind acest fenomen istoric,
sã fie conºtientã cã trecutul trebuie asumat cu bune ºi rele. Nu se
poate merge înainte uitând trecutul. Avem în vedere sã fim un

Societatea
româneascã
trebuie
sã-ºi asume
trecutul,
cu bune ºi rele

subliniat cã este vorba de societatea româneascã, de statul român,
care prin aceasta realizeazã un efort ºtiinþific de cunoaºtere a
propriului trecut. Rezultatele cercetãrii în domeniu sunt importante
pentru naþiunea românã în ansamblu, deoarece în felul acesta îºi
cunoaºte propriul trecut ºi educã generaþiile viitoare în sensul unor
valori care, în perioade negre, tulburi, ale
Institutul se ocupã
istoriei sale au fost uitate, iar mai apoi
- De unde provin fondurile?
- Institutul este finanþat de Guvernul de istoria Holocaustului evenimentele petrecute au fost îndelung
ocultate. Datoria noastrã este sã convingem
României. El se aflã în subordinea Ministerului
ca de o problematicã
în acest sens opinia publicã româneascã.
Culturii ºi Cultelor, cu 30 de posturi - 15 de
ce intereseazã
Institutul trebuie înþeles ca unul care
cercetãtori ºtiinþifici -, plãtite de statul român
naþiunea românã
cerceteazã propria istorie ºi nu a unei
prin bugetul Ministerului Culturii ºi Cultelor,
comunitãþi. Rezultatele cercetãrii sunt
care asigurã tot ceea ce înseamnã repreimportante pentru educaþia întregii societãþi româneºti, pentru
zentativitatea naþionalã ºi internaþionalã a Institutului. Institutul este
aflarea ºi interpretarea istoriei naþionale în ansamblul ei.
românesc, nu fiindcã funcþioneazã în România, ci este românesc
- Sunteþi istoric militar.Cum aþi ajuns sã vã ocupaþi de istoria
în sensul cã nu este un institut al comunitãþii evreieºti din România,
Holocaustului? A avut legãturã cu istoria rãzboiului?
deºi, desigur, este ºi al ei. El se ocupã de istoria Holocaustului ca
- O mare parte a carierei mele de istoric militar am petrecut-o
de o problematicã ce intereseazã naþiunea românã în ansamblul
cercetând istoria celui de-al doilea rãzboi mondial. Îmi place sã mã
ei. Desigur, istoria Holocaustului este importantã ºi pentru
consider un expert în acest domeniu, sub aspectul operaþiilor
comunitatea evreiascã - întâi de toate pentru ea -, dar trebuie
militare, structurilor militare existente în epocã. Dar cercetãrile în
arhivele militare m-au pus într-un contact nemijlocit cu ceea ce a
fost Holocaustul, iar cu ocazia constituirii „Comisiei Wiesel“ ºi în
momentul în care am fost numit vice-preºedintele Comisiei
din partea românã, cercetarea mea s-a accelerat în domeniu. ªi
pânã atunci am avut studii, lucrãri, o carte (sub redacþia mea ºi a
colegului Liviu Rotman, despre un seminar legat de Holocaust,
organizat în 2001).
element dinamic în reprezentativitate pe plan intern ºi internaþional
în ansamblul dezbaterilor ºtiinþifice referitoare la Holocaust. În
concluzie, scopul urmãrit de Institut este cercetarea Holocaustului
pe teritoriul României. Desigur, nu vom lãsa deoparte suferinþele
îndurate în acei ani de comunitatea rromilor din România.

- Ce înseamnã pentru dumneavoastrã aceastã numire?
- Faptul cã am fãcut parte din „Comisia Wiesel“ m-a apropiat
de acest subiect ºi mi-am dat seama de importanþa cunoaºterii lui
cât mai profunde. Devenind foarte legat de el, am pledat pentru
crearea unui Institut pentru Studiul Holocaustului în România ºi
am candidat pentru funcþia de director al acestuia. Sunt în faþa
unui nou început, ceea ce am fãcut pânã acum are importanþã, dar
important va fi ceea ce voi face de acum încolo în aceastã calitate.
Intenþionez sã implantez Institutul într-o reþea internaþionalã fãrã
de care cercetarea în România ar fi vãduvitã de rezonanþa necesarã.
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Din lipsã de spaþiu, nu putem reproduce ºi
titlurile lucrãrilor interzise în acea perioadã.

Mã gândesc la contactele pe care le vom avea cu Muzeul „Yad
Vashem“ din Israel, împreunã cu care vom lansa proiecte comune,
cu Muzeul Holocaustului din Washington, cu „Task Force
International“, cu sprijinul cãrora vom lansa proiecte academice
ºi educaþionale. Acum avem câteva prioritãþi. Clãdirea în care vom
funcþiona, pusã la dispoziþie de Fundaþia „Caritatea“, deci ºi de
comunitatea evreiascã, necesitã o refacere pentru care guvernul
ne pune la dispoziþie fonduri. La fel de urgentã este lansarea, în
paralel, a unor programe. Nu putem aºtepta pânã când este gata
clãdirea, aceasta ne-ar întârzia cu câþiva ani.
În aceastã activitate vrem sã
În activitatea
implicãm cercetãtori tineri, indiferent
de origine etnicã. S-a format deja un
Institutului
segment de tineri absolvenþi de
vor
fi implicaþi
universitate interesat de problematica
cercetãtori
iudaicã, în general, de cea a
Holocaustului, în special. Ei nu sunt
tineri, români
doar evrei, ca origine etnicã, dar, mai
ºi evrei
ales, români. În ceea ce priveºte
programele, ele vor fi stabilite de un consiliu ºtiinþific ºi avizate de
un consiliu de onoare, format din personalitãþi româneºti ºi
internaþionale care se ocupã de problema Holocaustului. În afara
identificãrii victimelor, printre programele primilor ani figureazã
lansarea unei reviste a Institutului, training al profesorilor de istorie
care vor preda Holocaustul în ºcoli ºi organizarea unor conferinþe
periodice (poate semestriale) pe teme diverse privind Holocaustul.
În urmãtoarele sãptãmâni urmeazã sã am întâlniri cu reprezentanþi
ai unor instituþii din strãinãtate, cu care sã convenim proiecte
comune. Ne gândim ºi la elaborarea, publicarea ºi lansarea unei
broºuri, accesibile în tiraj de masã, care sã prezinte adevãrurile
fundamentale privind Holocaustul ºi sã fie distribuitã foarte larg,
pe toate segmentele de vârstã, dacã se poate sã ajungã la fiecare
familie din România. În acelaºi timp, vrem sã iniþiem un program
de istorie oralã pentru conservarea istoriei Holocaustului, un
program de recenzare a locurilor de memorie a Holocaustului în
România, sã gãsim soluþii pentru conservarea ºi utilizarea lor pentru
programul nostru educaþional, pe plan local ºi general. De
asemenea, am în vedere creºterea numãrului centrelor de cercetare
în þarã ºi strângerea legãturilor dintre ele, iar în domeniul
educaþional, multiplicarea legãturilor în plan naþional ºi internaþional
ºi o permanentizare a lor. De pildã, o idee valoroasã aflatã deja în
circulaþie este „înfrãþirea“ unor ºcoli din România cu ºcoli din alte
þãri - Polonia, Ungaria, Israel - ca sã învãþãm din experienþa lor în
procesul educaþiei cu referire la Holocaust. Finalitatea acestor
acþiuni este de perspectivã; în primul rând, ca Holocaustul sã nu
se mai repete, dar ºi sã facã dintr-o valoare a multiculturalismului
ºi a acceptãrii celuilalt, o valoare fundamentalã ºi unanim acceptatã
în societatea româneascã.
Este de prisos, poate, a spune, dar o fac: ne bizuim pe sprijinul
comunitãþii evreieºti, deoarece este ºi o chestiune a ei existenþialã,
ºi paºii pe care îi vom face, vrem sã îi facem împreunã.
A consemnat EVA GALAMBOS

antisemitismului ca armã
Durabilitatea
politicã în Europa Centralã, de Est ºi de

Sud, recrudescenþa unor manifestãri antisemite,
chiar ºi în vestul continentului, constituie un obiect
de preocupare pentru cercuri de intelectuali
democraþi ºi organisme ale societãþii civile, pentru
oricare stat de drept menit sã confere instrumente
eficiente de combatere a xenofobiei, ºovinismului,
antisemitismului, negaþionismului º.a.m.d.
roject on Ethnic Relations (P.E.R., Regional
Center for Central, East and South-East
Europe) - organism internaþional binecunoscut,
format din personalitãþi de frunte ale vieþii ºi
culturii europene ºi mondiale - a reunit, în ziua de
16 septembrie curent, la Hotel Majestic, un numãr
impresionant de oameni politici, lideri de opinie,
oameni de culturã, activiºti sociali din þarã ºi din
strãinãtate, pentru a dezbate tema „Utilizarea
antisemitismului în scopuri politice“. Fireºte,
discuþia nu a putut fi centratã pe toate întrebãrile
legate de aceastã temã, respectiv: cine, cum, de
ce, cu ce efect recurge la anacronica recuzitã de
sloganuri, prejudecãþi ºi superstiþii menite a-i înjosi
pe evrei ºi a-i desemna drept „þapi ispãºitori“
pentru toate relele de azi ºi de ieri abãtute asupra
lumii. La întrebarea „cine“, rãspunsurile s-au axat
pe evidenþierea actorilor politici, a partidelor care
trag folos din diversiunea ºi manipularea
antisemitã, atât în scopuri electorale curente,
cât ºi în perspectiva acreditãrii unor doctrine
neo-naþionaliste cu bãtaie antieuropeanã ºi
antiamericanã. Antisemitismul „românesc“ reia
sub raport doctrinar unele „idei“ din vechiul
arsenal naþionalist local, dar este, în cea mai
mare mãsurã, „inspirat“ de antisionismul ºi
antiamericanismul extremismului din Europa
de azi. Apoi, trebuie arãtatã legãtura dintre
antisemitism ºi politicile anti-minoritãþi ºi
autoritariste ale unor partide din Europa Centralã,
de Est ºi Sud-Est.
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Utilizarea
antisemitismului
în scopuri politice
întrebarea „cum“, a fost trecutã în
L a revistã
uriaºa ºi pletorica producþie

mediaticã (de la scrieri ºi afiºe pânã la
înregistrãrile fono ºi foto, utilizarea Internetului
º.a.) prin care se pot colporta azi, aproape
instantaneu, miliarde de „biþi informaþionali“
antisemiþi, recte ai acestei infra-„culturi“
insidioase (denumite de unii „socialismul
proºtilor“) prin care sã înrâureascã mentalitãþi ºi
chiar sã îndemne la acþiuni, pedepsite, ce-i drept,
prin legile statelor de drept, dar care nu
întotdeauna se aplicã în mod eficient.
-a discutat mult în jurul chestiunii lipsei de
fermitate în aplicarea acestor legi,
preopinenþii împãrþindu-se în „tabãra“ celor care
considerau cã fermitatea ºi autoritatea ar fi soluþia
cea mai urgentã ºi poziþia celor care considerau
cã doar faptele ºi opiniile instigatoare trebuie
sancþionate juridic, penal, dar în cazurile benigne,
de opinii confuze, dezbaterea de idei este unica
„mãsurã“ eficientã dacã nu vrem ca „lupta“
împotriva antisemitismului sã ducã fie la efecte
contrare, fie la consecinþe perverse. Eu am
promovat aceastã din urmã poziþie, propunând o
circumspecþie deosebitã în formularea unei acuze
de antisemitism, cãci, formulând o acuzã
nedreaptã sau mai puþin întemeiatã, mulþi
„ºovãitori“ ar putea rãmâne nedumeriþi, iar alþii,
împinºi chiar spre o atitudine antisemitã. De aceea
am opinat cã sunt posibile formulãri de teze
neunivoce cu privire la evrei, care trebuie sã fie
discutate sine ira et studio, adicã degajat de
susceptibilitãþi care i-ar face pe unii preopinenþi
în chestiune ca, de teama de a nu fi consideraþi
antisemiþi, sã se situeze pe o poziþie ipocritã, din
raþiuni de „corectitudine politicã“, susþinând idei
fãþarnice, ori abþinându-se de la orice opinie în
chestiune.
a de obicei, în atari controverse, discuþia
din cadrul colocviului a rãmas deschisã,
urmând ca fiecare dintre cei circa 30 de
participanþi, demnitari de stat, parlamentari,
diplomaþi, politologi, scriitori, sociologi, lideri
comunitari ºi ai unor organisme ale societãþii
civile sã le reia în mediile lor de activitate. Cu toþi
au convenit cã educaþia civicã, în spiritul
respectului faþã de alteritate, fãcutã în ºcoli, prin
mass media etc. reprezintã o condiþie sine qua
non pentru o schimbare radicalã de mentalitate.
olocviul de la Hotel Majestic a fost condus
de Konstanty Gebert, din Polonia,
jurnalist, editor la jurnalul lunar „Midrasz“, ºi Livia
B. Plaks, preºedinte P.E.R. (S.U.A.). Au participat
reprezentanþi ai ambasadelor S.U.A., Israelului,
Poloniei, Ungariei, Germaniei. (H.K.)
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