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jurnal  din România

De curând, la Editura
MEGA din Cluj-Napoca,
a v�zut lumina tiparului
volumul „Procesele eco -
nomice ale func�io na -
rilor evrei din comer�ul
exterior 1960-1964” scris
de dr. Veronica Roze -
nberg. Ea s-a n�scut la
Bucure�ti �i, între anii
1970-1975, a urmat
cursurile Facult��ii de
Matematic� din cadrul
Universit��ii Bucure�ti.

Imediat dup� absol -
virea studiilor univer -
sitare, în anul 1975, a
emigrat în Israel unde a
urmat cursuri de cal -
culatoare �i a lucrat ca
programator în domenii
tehnice diverse.

În anul 1961, tat�l ei,
arestat în procesul Ro -
mânoexport, a fost ju -
decat �i, dup� o anchet�
ce a durat timp de 3 ani,
a fost condamnat la 15
ani munc� silnic�.

A fost eliberat în 1969,
în urma unei amnistii
ini�iat� de Nicolae
Ceau�escu.

Dr. Viorica Rozenberg
dedic� cartea memoriei
dragului s�u tat�, Adal -
berg Rosinger, �i de
aceea consider c� este „o
carte de suflet” dar toto -
dat� „o carte-document”
prin deschiderea unui
domeniu inedit de stu -
diu, cercetare �i anume
cel al proceselor eco -
nomice. Totodat� volu -
mul este parte a istoriei
restitutive a unei epoci
de trist� amintire.

Autoarea men�ionaz�
în deschiderea volu -
mului: ”Lucrarea mea
este gestul emo�ional
pornit din inim�, dar în
acela�i timp �tiin�ific, pe
care, în aceast� parte
destul de târzie a vie�ii
mele, l-am dus la bun
sfâr�it cu scopul de a
încerca s�-i fac dreptatea
cuvenit� prin punerea în
lumin� a curajului pe
care l-a avut în înfrun -
tarea destinului dureros
�i a violen�ei organelor
represive din România
comunist�”.

Clubul YACHAD din
cadrul Comunit��ii
Evreilor din Ia�i a
organizat, sâmb�t� 2
iunie 2018, o Sear�
Literar� dedicat� lan -

s�rii acestui volum,
dup� ce, cu pu�in timp
înainte, avusese loc
lansarea de la Cluj-
Napoca.

În deschiderea eveni -
mentului cultural ie -
�ean, am subliniat c�
„volumul impre sio -
neaz� prin munca de -
pus�  de dr. Veronica
Rozenberg, prin perse -
veren�a ei deosebit� �i
prin interesul acordat
abord�rii unui subiect
qvasi necunoscut în
România �i nu numai”.

În prezentarea c�r�ii,
autoarea arat�: „Tat�l
meu, Adalbert Rosinger,
a fost închis în trei
închisori diferite, sub
trei regimuri dictatoriale

care au guvernat de-a
lungul timpului în
România.

Cea mai brutal� form�
de încarcerare pe care a
tr�it-o a fost cea din
regimul comunist. Ex -
perien�a traumatic� s-a
întâmplat dup� ce, în
timpul tinere�ii sale,
împreun� cu al�i evrei
entuzia�ti, �i-a petrecut
o parte din timp uti -
lizându-�i energia lup -
tând pentru un ideal.
Sperau c�, la cap�tul
acelei lupte, se va putea
g�si o solu�ie politic�
unor probleme cu ca -
racter social �i na�io nal,
punându-se cap�t anti -
semitismului care luase
avânt în Europa în

primele decenii ale
secolului 20, inten sifi -
cându-se �i în România
dup� sfâr�itul Primului
R�zboi Mondial.

Niciuna dintre închi -
sorile în care �i-a pe -
trecut câ�iva ani din
via��, mai întâi la Târgu
Jiu, apoi la Vapniarka în
Transnistria, nu au avut
cruzimea ultimelor în -
chisori comuniste, Mal -
maison, Jilava �i în cele
din urm� Aiud, unde a
fost nevoit s�-�i isp� -
�easc� pedeapsa ne -
dreapt� la care a fost
condamnat în cadrul
procesului Româno -
export”.

Înaintea acestui proces
au mai existat 5 procese
economice ale func�io -

narilor evrei din comer -
�ul exterior, procese la
care autoarea se refer�
doar în treac�t.

Dup� plecarea în Israel
în anul 1978 �i pân� la
deces, survenit în 1981,
Adalberg Rosinger a
lucrat la scrierea memo -
riilor, concepute a avea
36 de capitole care s�
alc�tuiasc� „Cartea nea -
gr�  a Comer�ului ex -
terior din România”. A
reu�it s� scrie doar 12
capitole care nu includ
îns� perioada procesului
Românoexport.

În mul�umirile adre -
sate celor foarte mul�i
care au ajutat-o în difi -
cila munc� de docu -
mentare pornit� în anul
2002 în arhivele CNSAS
�i de redactare desf� -
�urat� pe parcursul a
peste opt ani de studiu
intens, dr. Veronica
Rozen berg îi nomi nali -
zeaz� în primul rând pe
cei trei profesori din
Universit��i israeliene
care au acceptat s�
colaboreze cu ea pentru
realizarea unei lucr�ri
cu acest subiect, �i anu -
me: doamna Minna
Rozen, profesor emerit
la Haifa, doamna Yfaat
Weiss, profesor la Ieru -
salim �i pe domnul
profesor Rafael Vago de
la Tel Aviv.

Aceast� carte are la
baz� teza de doctorat
sus�inut� de Veronica
Rozenberg la Depar -
tamentul de Istorie al

Universit��ii din Haifa.
Unul dintre evaluatorii
tezei a fost �i prof. univ.
dr. Carol Iancu, de la
Universitatea „Paul Va -
lery” din Montpelier,
Fran�a.

Cartea con�ine 7 capi -
tole referitoare la: con -
textul social politic al
României dup� Cel de-
al Doilea R�zboi Mon -
dial; procesele politice,
mijloace de represiune
folosite în sistemele
comuniste; eliminarea
evreilor din comer�ul
exterior; desf��urarea
procedurii penale în
cadrul proceselor din
comer�ul exterior; pri -
mele procese economice;
procesul Românoexport
�i 9 anexe: dic�ionar de
termeni juridici; dic�io -
nar general de termeni;
institu�iile securit��ii în
România comunist�;
tipuri de dosare în
cadrul CNSAS; schema
organizatoric� a MCE;
situa�ia comer�ului ex -
terior în România; acu -
za�i �i acuzatori; fi�ele
de Penitenciar ale incul -
pa�ilor; terminologia
Incoterms.

La lansarea de la Ia�i
au vorbit despre carte �i
despre perioada proce -
selor economice, peri -
oad� precedat� de pro -
cesele sioni�tilor, ing.
Abraham Ghiltman,
pre �edintele comunit��ii
ie�ene, prof. univ. dr.
Dumitru R�d�uceanu,
prof. Minel Marcu.

Redactorul Alex
Aciob�ni�ei, de la Radio
România Ia�i, a realizat
un interesant interviu cu
dr. Veronica Rozenberg,
pe care l-a difuzat în
emisiunea „Evreii azi”,
edi�ia din 5 iunie 2018.

Cartea impresioneaz�
printr-o ampl� biblio -
grafie �i prin acribia
cercet�rilor întreprinse
de autoare în domeniul
istoriei, economiei �i
dreptului.

Nu pot încheia succin -
ta mea prezentare f�r� a
transmite sincere feli -
cit�ri doamnei dr. Vero -
nica Rozenberg pentru
reu�ita eforturilor depu -
se pentru publicarea
acestei deosebit de
interesante c�r�i.

Martha E[anu

O carte-document, o carte de suflet


