
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

DREPŢII 
FRANŢEI 

MEMORIA HOLOCAUSTULUI 

INSTITUTUL FRANCEZ CLUJ 

10 - 20 IANUARIE 2012 
 
vernisajul expoziţiei şi proiecţie de film 
13 ianuarie, ora 18.00 
MUZEUL DE ARTA CLUJ-NAPOCA 



    Zidul Drepţilor
Memorialul Holocaustului 
                Paris

Institutul Francez din Cluj, în parteneriat cu Muzeul de Artă  Evreiască, vă invită pe 13 ianuarie
ora 18.00, la vernisajul expoziţiei JUSTES DE FRANCE, creată de Memorialul Holocaustului din 
Paris şi dedicată memoriei Holocaustului şi aniversării eliberării lagărului de concentrare de la 
Auschwitz.  

În 2006, Muzeul Memorialului îi omagiază printr-o expoziţie temporară şi un ciclu de 50 de filme, 
20 de întâlniri şi 8 mese rotunde. Cu aceeaşi ocazie le consacră purtătorilor titlului un spaţiu 
permanent numit Zidul Drepţilor, pe care sunt inscripţionate numele celor 2.693 de Drepţi din 
Franţa. 

Istoria Holocaustului nu ar fi complet evocată fără a-i aminti pe cei care, adesea punându-şi viaţa 
în pericol, şi-au făcut un ţel din a salva evreii persecutaţi. Acţiunile lor au reprezentat o rază de 
speranţă în istoria întunecată a celui de-al Doilea Război Mondial şi ar trebui să fie recunoscute 
pentru a rămâne, la rândul lor, mărturii ale comportamentelor care au redat încrederea în specia 
umană. 
 
 
Din 1963, Yas Vashem, Muzeul Memorial al Holocaustului din Israel, decernează acestor bărbaţi 
şi femei titlul de „Drept între popoare”. În ianuarie 2006, numărul celor distinşi cu acestă medalie 
este de 21.310, dintre care 2.693 sunt din Franţa. 

26 IANUARIE 

Zi dedicată Memoriei Holocaustului 
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În imagine: 
Drepţii Franţei la Pantheon 
Omagiu adus de Jacques Chirac celor 2700 de Drepţi ai Franţei 
Ianuarie 2007, Paris 

Copii sunt de asemenea vânaţi de autorităţi, atât în zonele 
libere cât şi în zonele ocupate, fiind puşi pe picior de 
egalitate cu adulţii. Se recurge la toate mijloacele legale şi 
clandestine pentru-i salva pe aceştia de la arest şi pentru a-i 
feri de la deportare. Scopurile urmărite sunt găsirea unor 
familii din mediul rural şi a unor instituţii religioase care să îi 
găzduiască, deplasarea copiilor şi refugierea lor în aceste 
locuri, atribuirea de noi identităţi şi crearea reţelelor de 
evadare. Iau naştere asociaţii de întrajutorare, colaborări între 
organizaţii evreieşti şi non-evreieşti. La nivel regional, 
acţiunile de salvare se concretizează într-un mod deosebit, 
prin ajutorul colectiv. Este şi cazul departamentelor Hautes-
Alpes, Gers, Tarn, Drôme, Sarthe sau Cantal. Reţelele se 
salvare a evreilor create îi aduc pe copii sau adulţi în aceste 
zone, ştiind că în aceste locuri pot să se bazeze pe susţinere 
deplină din partea locuitorilor, ca de pildă ajutorul celor din 
platoul Vivarais-Lignon şi mai ales al celor din Chambon-
sur-Lignon. 

persoanelor refugiate), creată la iniţiativa secretarei sale 
generale Madeleine Barot, Prietenia creştină (l’Amitié 
chrétienne), Asistenţa Umanitară Elveţiană (le Secours 
Suisse) precum şi numeroase alte organizaţii evreieşti, se 
dăruiesc îmbunătăţirii traiului celor concentraţi, deschizând 
în lagăre posturi de asistenţă umanitară. Din august 1942 
încep deportările masive. Trebuiesc create reţele de evadare, 
căutate locuri de trecere a frontierei (către Elveţia şi către 
Spania) şi călăuze, trebuiesc fabricate acte false... Părintele 
Louis Favre, părintele Gilbert Pernoud şi părintele Raymond 
Boccard de la colegiul Saint-François din Sales de Ville-la-
Grand, departamentul Haute-Savoie, a cărui grădină se 
situează la frontiera cu Elveţia, ajută mai mult de două mii 
de persoane să treacă clandestin graniţa, pe sub peretele ce 
delimitează incinta colegiului. 

Respectând îndeaproape cronologia marilor etape ale celui 
de-al Doilea Război Mondial, aceste documente reconstituie 
acţiunile de salvare întreprinse ca reacţii la dispoziţiile 
legislative de persecutare a evreilor în Franţa. Încă de la 
începutul ocupaţiei germane, anumite personalităţi care au 
prevăzut cursul viitor al evenimentelor i-au ajutat pe 
refugiaţii care încercau să plece din ţară. Astfel, la Bordeaux, 
consulul Portugaliei Aristides de Sousa Mendes, cu ajutorul 
fiilor săi, a furnizat, în câteva zile, mii de vize de intrare în 
Portugalia. Însă situaţia se agravează cu rapiditate: decretul 
din 4 octombrie 1940 obligă „străinii de rasă evreiască cu 
domiciliul într-o zonă liberă” să intre în câmpurile de 
concentrare unde sunt îngrămădiţi în condiţii strigătoare la 
cer, alături de refugiaţi republicani spanioli. Organizaţii de 
caritate, printre care CIMADE (Comité Inter Mouvements 
Auprès Des Évacués – organizaţie ecumenică de 
întrajutorare consacrată  

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, tăcerea din jurul 
persecuţiilor ale căror victime erau evreii părea să arate că 
Europa fusese cuprinsă de teamă, de indiferenţă şi că oamenii 
se resemnaseră să colaboreze. Cu toate acestea, în fiecare din 
ţările avute în vedere, au existat bărbaţi şi femei care s-au 
revoltat, şocaţi de crimele atroce la care erau martori. Mai 
ales în Franţa, Drepţii au fost numeroşi, ajutând două treimi 
dintre evrei să supravieţuiască celui de-al Doilea Război 
Mondial, în ciuda contribuţiei conducerii zonei Vichy la 
deportarea acestora. Intervenţiile chiar în câmpurile de 
concentrare, trecerea clandestină a graniţelor, fabricarea de 
acte civile sau religioase false, găzduirea evreilor în satele de 
refugiu... toate acestea au constituit numeroase acţiuni 
întreprinse pentru salvarea a mii de persoane. Expoziţia 
„Drepţii Franţei” reconstituie acţiunile de salvare şi parcursul 
câtorva Drepţi care au acţionat organizaţi în reţele sau pe cont 
propriu. 
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1 - Introducere
2 - Vremurile Drepţilor 
3 – Dedicaţi ajutorării evreilor 
4 - Iniţiativa rganizaţiilor  o
non-evreieşti 
5 – Biserica Catolică : în e tr
tăcere, proteste şi acţiuni 
6 – Implicarea protestanţilor 
7 – Acţiunile de salvare întreprinse de  
Drepţi în lagăre 
8 – Trecerea clandestină a graniţelor 
9 – Fabricarea de acte false 
10 – Să serveşti statul sau să te  
revolţi 
11 – Solidaritatea în şcoli 
12 – Drepţii, pe neaşt  eptate
13 – Salvarea copiilor 
14 – Zonele de refugiu 
15 – Drepţii în zona ocupată 
16 – Drepţii regiunilor montane 
17 – Satul Chambon-sur-Lignonet 
 din platoul Vivarais-Lignon 
 (Haute-Loire), un caz exemplar 
18 – Ce să ţinem minte despre 
 Drepţi? 
 

CUPRINSUL EXPOZIŢIEI

Drepţi între popoare – 1 ianuarie 2006
Polonia 5.941 
Ţările de Jos .726  4
Franţa 2.646 
Ucraina 2.139 
Belgia 1. 41  4
Ungaria 671 
Lituania 630 
Bielorusia 56  4
Slovacia 460 
Germania 427 
Italia 391 
România  52
Elveţia 38 
Bosnia 34 
... 
Total 21.310 persoane

Evocând unele dintre acestea, expoziţia propusă de 
Memorialul Holocaustului din Paris oferă vizitatorilor o 
scurtă prezentare a unor fapte umanitare, dintre care multe 
vor rămâne necunoscute şi care au însemnat o a doua 
şansă la viaţă pentru trei sferturi din evreii din Franţa. Pe 
cont propriu sau în colectivitate, organizaţii creştine şi 
protestante, reprezentanţi ai bisericii, călăuze, funcţionari, 
tineri, bărbaţi, femei, Drepţii au fost făuritori de speranţe, 
salvând vieţi umane. 

Aceste pagini de viaţă, poveşti ale unor destine care s-au 
intersectat, nu sunt decât simple exemple printre numeroasele 
acţiuni de salvare care au fost întreprinse în Franţa în timpul 
celui de-al Doilea Război Mondial.  

În acest sat de protestanţi, aproape doisprezece case de copii, 
treizeci şi nouă de case de oaspeţi şi zeci de ferme găzduiesc sute 
de refugiaţi. Numărul excepţional al acţiunilor întreprinse şi al 
persoanelor care au salvat vieţi din acest sat a făcut ca acestuia, 
singurului din Franţa, să îi fie decernat titlul de „Drept între 
Popoare”. Dacă mai mult de 85% dintre copiii evrei din Franţa au 
scăpat de deportare (din 76.000 de evrei deportaţi din Franţa, mai 
mult de 11.000 erau copii), este mulţumită dăruirii individuale a 
multor francezi. Părintele Jacques primeşte în colegiul 
Carmeliţilor pe care îl conduce la Avon, aproape de 
Fontainbleau, trei tineri evrei sub nume false şi angajează un 
profesor de ştiinţe naturale căruia legile anti-evreieşti de la Vichy 
îi interziceau exercitarea profesiei.  La 15 ianuarie 1943, 
reprezentanţii Gestapo descind în incinta colegiului şi îi arestează 
pe cei trei tineri şi pe părintele Jacques; colegiul este închis. 
Lucien Weill, profesorul, este de asemenea arestat la domiciliul 
său, împreună cu mama şi sora sa. Niciunul dintre ei nu va 
reapărea vreodată. Louis Malle, fost locatar al colegiului din 
Avon, evocă această întâmplare în filmul său intitulat „La 
revedere copii”.  
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TITLUL ŞI MEDALIA DE DREPT ÎNTRE 
POPOARE 
 
Potrivit unei tradiţii evreieşti milenare, primeşte titlul de Drept 
orice fiinţă umană care salvează viaţa şi contribuie la 
bunăstarea celor neajutoraţi şi oprimaţi. În 1953, este instituit 
prin legea istraeliană Muzeul Memorial Yad Vashem la 
Ierusalim, care are rolul de a perpetua istoria tragediei evreilor 
din anii 1933-1945 din Europa, victimele şi eroii acelor 
vremuri. Conform unui alineat al legii respective, se omagiază 
„Drepţii între Popoare care şi-au riscat propria viaţă pentru a 
salva evrei, acţionând dezinteresat.” Titlul de Drept este 
acordat de către o comisie creată în 1963 şi prezidată de un 
judecător al Curţii supreme. 
 
 
Comisia se pronunţă pe baza încrederii în mărturiile unuia sau 
mai multor evrei salvaţi şi pe baza documentelor autentificate. 
Nu se întâmplă decât foarte rar ca salvatorii să se exprime ei 
înşişi. Firi discrete şi modeste, ei consideră că nu au făcut 
nimic mai mult decât ce era de datoria lor să facă şi nu 
urmăresc să fie celebraţi ca eroi. Evreii, dimpotrivă, văd în 
faptele salvatorilor evenimente esenţiale ale istoriei 
Holocaustului, care scot la lumină tot ceea ce este mai bun din 
oameni. Astfel, există echipe de voluntari care depun eforturi 
constante pentru a obţine mărturiile evreilor salvaţi şi pentru a 
organiza cu fast ceremoniile de decernare a medaliilor 
Drepţilor. În Europa,  Muzeul Memorial Yad Vashem a 
decernat titlul de „Drept între popoare” la mai mult de 20.000 
de persoane. 

acţiunii de salvare întreprinse . 
2. Trimiterea dosarului în Ierusalim la Yad Vashem, însoţit de 
un rezumat şi de mărturii originale certificate, uneori şi de alte 
documente edificatoare (fotografii, scrisori…). 
3. Organizarea ceremoniilor de acordare a medaliilor de către 
delegaţii Comitetului Francez în toată Franţa, cu participarea 
unui diplomat de la ambasada Israelului. Bineînţeles, persoane care s-au dedicat salvării evreilor au 

existat în toate ţările ocupate, fără excepţii. La data de 16 iulie 
Franţa comemorează victimele Holocaustului şi sărbătoreşte în 
mod oficial salvatorii evreilor, Drepţii. La 31 decembrie 2005 în
Franţa au fost recunoscuţi     2.693 de Drepţi din totalul de 
21.310 de persoane care au fost distinse cu acest titlu.
Numeroase dosare sunt în prezent în curs de completare. 
 
Din cauza lipsei mărturiilor, mulţi dintre salvatori vor rămâne 
necunoscuţi. Acestora le este dedicat monumentul „Drepţilor 
anonimi”, ridicat la Yad Vashem. Culegerea Drepţilor nu este 
încheiată. Comitetul Francez pentru Yad Vashem continuă să 
primescă şi să trimită la Ierusalim mărturii cu privire la salvarea 
famiilor de evrei.  
 
 

MEMORIALUL HOLOCAUSTULUI LA PARIS 

Memorialul Holocaustului1 s-a deschis publicului pe 27 ianuarie 
2005, cu ocazia aniversării a şaizeci de ani de la eliberarea de la 
Auschwitz şi a Zilei europene dedicate memoriei Holocaustului şi 
prevenirii crimelor împotriva umanităţii. Situat în Paris, în 
cartierul istoric Marais, acesta reprezintă astăzi instituţia de 
referinţă pentru Holocaust în Europa.   
În acelaşi timp muzeu, centru de documentare şi memorial, acest 
loc are menirea de a ne face să înţelegem trecutul, pentru a putea 
privi spre viitor. Deschis unui public larg şi diversificat, cuprinde 
mai multe spaţii şi oferă numeroase activităţi : o expoziţie 
permanentă pe tema Holocaustului şi a istroriei evreilor în Franţa 
în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, o sală pentru 
expoziţii temporare, un auditorium în care sunt programate 
proiecţii, colocvii, dezbateri, prezentări de lucrări…, Zidul 
Numelor pe care sunt inscripţionate numele a 76.000 de bărbaţi, 
femei şi copii evrei deportaţi între anii 1942-1944 în cadrul 
„soluţiei finale”, cripta, locul de reculegere în care a fost depusă 
cenuşa victimelor de la Auschwitz şi din ghetoul din Varşovia, 
Centrul de documentare evreiesc contemporan, sala sa de lectură, 
o mediatecă.... 

MEDALIA DE DREPT ÎN FRANŢA 
Departamentul Drepţilor a fost creat în Franţa între 1963-1964 şi 
integrat Comitetului Francez pentru muzeul Yad Vashem  în 1989. 
Acesta are la bază activitatea echipelor de voluntari. Celui dintâi 
Drept al Franţei, părintele Jean Fleury, i-a fost acordat titlul în 
martie 1964. În 1990, fuseseră primiseră deja titlu, iar la sfârşitul 
anului 2005, numărul Drepţilor a ajuns la 2.693. 

Nominalizarea la titlul de Drept presupune o procedură riguroasă, 
care cuprinde trei etape: 
1. Alcătuirea unui dosar: culegerea  mărturiilor scrise ale evreilor 
salvaţi, cercetarea şi audierea martorilor, verificarea fundamentului 
cererii şi a caracterului dezinteresat al  .

1n.t,  (fr) Le Mémorial de la Shoah; „Shoah”, cuvânt rar folosit în limba română, este echivalentul ebraic pentru „Holocaust” 
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UN FILM DE NICOLAS RIBOWSKI 

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial puţini au fost cei care, în ciuda riscurilor 
şi a legilor, au acceptat să îi ajute pe evrei; în Franţa, numărul lor este de cel mult 
câteva mii. Aceştia erau conştienţi că sfidau moartea. Obligaţi să păstreze discreţia, pe 
cont propriu sau făcând parte din reţele clandestine, au salvat evrei ascunzându-i, 
fabricându-le acte false ori ajutându-i să treacă graniţa. În acele clipe de haos şi de 
renunţare, ei au dăruit speranţa şi o dată cu ea, viaţa.   
 
 
 

Nicolas Ribowski, el însuşi salvat de la deportare, realizează un film în onoarea 
francezilor care au salvat vieţile evreilor, punându-şi propriile vieţi în pericol. Nicolas 
Ribowski, ai cărui părinţi au fost deportaţi, înfăţişează o vastă frescă a istoriei 
Drepţilor. Filmul este construit pe tip mozaic şi este realizat în perspectiva istorică a 
intrării Drepţilor în Pantheon. Acest film reflectă totodată parcursul personal al 
regizorului raportat la Istorie, povesteşte întâmplări despre salvări fabuloase şi 
reprezintă un omagiu adus Drepţilor Franţei.     

Nicolas Ribowski (născut în 1939) este un regizor francez. Copil ai cărui părinţi au fost 
deportaţi, Nicolas Ribowski a fost ascuns de către o familie din Moissac (în 
departamentul Tarn-et-Garonne) până la sfârşitul celul de-al Doilea Război Mondial (a 
realizat două documentare cu acest subiect: unul despre persoanele care l-au salvat –
Shatta şi Bouli Simon – şi unul despre Drepţi în general). 

Sub numele de Nicolas Rybowsky, îşi începe cariera ca regizor adjunct al lui Alain 
Cavalier, Jean-Paul Rappeneau et Jacques Tati. Se orientează apoi spre realizarea 
filmelor şi serialelor de televiziune. Este regizorul câtorva filme de cinema printre care 
şi O treabă pentru bărbaţi cu Claude Brasseur şi Jean-Louis Trintignant, câştigător al 
unui premiu César. 

 
 


