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Dedic această carte memoriei dragului meu tată,
Adalbert Rosinger, care a fost închis în trei închisori diferite, sub trei regimuri dictatoriale care au
guvernat în România.
Cea mai brutală formă de încarcerare pe care a
trăit-o a fost cea din regimul comunist. Experienţa
traumatică s-a petrecut după ce, în timpul tinereţii
sale, împreună cu alţi evrei entuziaşti, şi-a petrecut o
parte din timp utilizându-şi energia luptând pentru
un ideal. Sperau atunci că, la capătul acelei lupte,
se va putea găsi o soluţie politică unor probleme cu
caracter social şi naţional, punându-se capăt antisemitismului care luase avânt în Europa în primele
decenii ale secolului douăzeci, intensificându-se şi
în România după sfârşitul Primului Război Mondial.
Niciuna dintre închisorile în care şi-a petrecut
câţiva ani din viaţă, mai întâi la Târgu Jiu, apoi la
Vapniarka în Transnistria, nu au avut cruzimea ultimelor închisori comuniste, Malmaison, Jilava, şi în
cele din urmă Aiud, unde a fost nevoit să-şi ispăşească pedeapsa nedreaptă la care a fost condamnat
în cadrul procesului Românoexport.
Lucrarea mea este gestul emoţional pornit din
inimă, dar în acelaşi timp ştiinţific, pe care, în această
parte destul de târzie a vieţii mele, l-am dus la bun
sfârșit cu scopul de a încerca să-i fac dreptatea cuvenită, prin punerea în lumină a curajului pe care l-a
avut în înfruntarea destinului dureros şi a violenţei
organelor represive din România comunistă.
Să-i fie memoria veşnic binecuvântată!

– Ce să spun? răspunse K. Totul e adevărat.
– Adevărat?! strigă unchiul. Ce e adevărat?! Ce fel
de proces? Doar să nu fie un proces penal!
– Ba da, e un proces penal, spuse K.
– Şi atunci, cum de stai aici liniştit, când ai pe cap
un proces penal? strigă unchiul din ce în ce mai nervos.
– Cu cât sunt mai liniştit, cu atât e mai bine, spuse
K. obosit. Nu-ţi fie teamă.
– Asta nu mă poate linişti! strigă unchiul.
Gândeşte-te la tine, Josef, la rudele tale, la bunul nostru
nume! Tu ne-ai fost până acum mândria şi onoarea;
n-ai dreptul să devii ruşinea noastră. Atitudinea ta
nu-mi place, şi unchiul, plecându-şi capul spre umăr,
îşi privi nepotul. Nu aşa se poartă un acuzat fără vină,
care mai e încă în plină putere.
Franz Kafka, Procesul

Mulțumiri la tipărirea cărţii…

Tipărirea acestui volum, dedicat tatălui meu, Adalbert Rosinger, cel care împreună
cu alţi funcţionari din Comerţul Exterior a fost supus unuia dintre supliciile petrecute în România comunistă, se datorează în primul rând faptului că trei profesori de
la Universităţi israeliene au acceptat să colaboreze cu mine, pentru realizarea unei
lucrări cu acest subiect. Mulţumesc sincer atât doamnelor Minna Rozen, profesor
emerit la Haifa şi Yfaat Weiss, profesor la Ierusalim, cât şi domnului profesor Rafael
Vago, de la Tel Aviv.
În afară de aceasta, doresc să exprim mulţumirile şi recunoştinţa specială doamnei
Alina Pavelescu, director adjunct al Arhivelor Naţionale Bucureşti, doamnei Florica
Dobre, fost director al secţiei de cercetare de la CNSAS, de asemenea celorlalţi cercetători din cadrul CNSAS care m-au ajutat în timp la operaţia de locare şi investigare a materialului aflat în grija lor. Mă refer la domnul Silviu Moldovan, domnișoara
Alina Ilinca, domnul George Vişan şi întreaga echipă de lucrători ai Arhivelor de
la Popeşti-Leordeni, unde se află înmagazinate documentele CNSAS. O mulţumire
specială domnului Valentin Fuşcan de la Arhivele Municipiului Bucureşti, care m-a
sprijinit în depistarea unuia dintre cele mai importante documente căutate şi, de
asemenea, doamnei Mihaela Vişan, directoarea Arhivelor economice din cadrul
Arhivelor Naţionale.
Pe lângă aceste persoane, care mi-au fost de mare ajutor timp de aproximativ
opt ani de investigare, a existat un număr considerabil de profesori la universităţi din
întreaga lume, ziariști, istorici și oameni de cultură, care mi-au oferit ajutorul prin
răspunsurile binevoitoare, profesionale şi date la timp, într-o serie largă de probleme
ivite în cadrul cercetării destinate finalizării acestui manuscris. Printre aceştia aş dori
să îi menţionez în mod special pe domnul prof. emerit Peter Solomon, prof. Barbara
Falk din Toronto, Canada şi prof. Eric Posner de la Chicago; de asemenea, îi mulţumesc prof. Liora Bilsky de la Universitatea Tel Aviv, al cărei curs de Procese politice
mi-a clarificat unele probleme legate de acest subiect. În acelaşi context îl voi menţiona şi pe domnul Haled Gnaym, profesor de drept penal de la Haifa.
Mulţumiri speciale se cuvin redactorilor lucrării mele şi anume doamnei Ana
Cristina Radu şi domnul Tudor Călin Zarojan, de la Bucureşti şi de asemenea doamnei
Bity Caragiale, care nu o dată a stat aplecată împreună cu mine asupra textului stufos
pentru a înţelege şi a mă ajuta în exprimarea cât mai adecvată a unor idei. Îi menţionez aici şi le mulţumesc, de asemenea, doamnei Lya Benjamin şi soţului ei, domnul
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Hary Culer, cu care m-am sfătuit nu o dată asupra unor chestiuni şi dileme istorice
ivite pe parcurs, şi respectabilei doamne Suzi Profeta Stoenescu, fostă directoare în
Comerţul exterior, care cu o deosebită răbdare mi-a explicat problemele tehnice ale
tranzacţiilor vremii din anii şaizeci.
Li se cuvin mulţumiri şi prietenilor mei, Dr. Shay Srugo şi Irinei Peternell pentru
sprijinul oferit în decursul atâtor ani de muncă şi de organizare a materialului, de
asemenea personalului bibliotecii de la Universitatea din Haifa, care mi-a pus la dispoziţie nenumărate lucrări folosite în bibliografie.
De asemenea, o mulţumire caldă, din inimă, o adresez familiei mele, soţului
Jacov, fiului Igal şi în special fiului meu Eyal, care a participat activ la adaptarea cât
mai concisă a programului pe care urma să-l prezint în scris. Îmi exprim regretul
adânc, că nici unul dintre părinţii mei nu a putut să participe, în viaţă, la publicarea
acestei cărţi care este şi un omagiu adus lor.
Şi, nu în ultimul rând, mulţumesc membrilor Editurii Mega din Cluj, directorului
ei, domnul Cristian Sincovici, care a acceptat tipărirea acestei cărţi.
Cu speranţa că această carte va fi o deschidere către un domeniu pe cât de sinuos,
pe atât de necunoscut,
Veronica Rosinger Rozenberg
Haifa, 19 martie 2018

