SOMNUL RA!IUNII NA"TE MON"TRI
Cuvânt înainte.
El sueño de la razon produce monstruos!
Francisco José de Goya y Lucientes, “Los Caprichos”, 1799.

CUVÂNT ÎNAINTE
Ca #i Mariana Juster, unul din interlocutorii mei din
seria de interviuri din acest volum, la 37 de ani eu #i
familia mea a trebuit ”s! lu!m via"a de la cap” #i s$
trecem prin ”vicisitudinile vie"ii de emigrant”.
Împreun$ cu so%ul meu, arhitectul Octavian Ciupitu, cu
4 copii #i 4 geamantane, f$r$ nici un ban, emigram în
1977, la 24 noiembrie, din !ara c$reia îi apar%ineam
etnic #i ai c$rei cet$%eani eram, România, în Suedia.
Motivul? Persecu%ie politic$ pentru c$ eram fiica unei
“fugite” într-o %ar$ capitalist$: Suedia.
Acest “groaznic delict” comis de mama mea, pe care
nici m$car nu mi-o mai aminteam, c$ci aveam numai 5
ani când ea comisese “delictul”, avea s$ m$
urm$reasc$ pe mine, pe so%ul meu #i pe copiii no#tri #i
s$ ne determine s$ cerem s$ ne p$r$sim !ara de origine:
România.
În afara pu%inelor bagaje pe care am avut voie s$ le
lu$m cu noi, restul averii fiind vândut$ pe mai nimic ca
s$ putem pl$ti biletele de avion, purtam cu noi #i
“bagajul de cuno#tin"e” date de ani lungi de studii în
România. În multe domenii acest “bagaj de
cuno#tin"e” era incorect #i incomplet, lipsindu-ne
informa%ii corecte în multe domenii, mai ales despre
istoria apropiat$ a României. Studiasem istoria
României, dup$ Mihail Roller, la cursurile obligatorii
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din cadrul "colii de Activi#ti Culturali, sec%ia
bibliotecari, ale Facult$%ii de Biblioteconomie #i apoi
ale Facult$%ii de Limb$ #i Literatur$ Român$, dar doar
despre "via"a grea a poporului român în timpul
regimului burghezo-mo#ieresc", despre “fericirea” c$
acest popor fusese “eliberat de Armata Ro#ie” #i mai
ales despre marele noroc care a dat peste poporul
român, acela c$ "pe lume partidul (comunist) s-a
n!scut!". Mai #tiam despre ororile celui de-al doilea
r$zboi mondial, de nenorocirea poporului evreu în
special în Germania lui Hitler, în Polonia, în Ungaria,
etc. Ce se întâmplase la vecini!
Mai nimic despre situa%ia evreilor din România, mai
ales dup$ instaurarea regimului comunist, c$ci "în "ara
noastr! exist! o convie"uire armonioas! între
minorit!"ile conlocuitoare".
Nici o pagin$ din c$r%ile de istorie nu scria nimic despre
ororile regimului comunist #i noi nu aveam de unde s$
#tim, de exemplu, nici despre Corneliu Coposu, pe care
comuni#tii îl b$gaser$ în pu#c$rie 17 ani, dintre care 7
ani singur într-o celul$, pentru “delictul” de a fi avut
alte opinii politice decât cele ale “iubitului” partid
comunist, sau despre anii de pu#c$rie comunist$ ai
rabinului dr. David "afran, pentru c$ era sionist.
Cei mai mul%i intelectuali din România nu credeam în
demagogia ordinar$ comunist$.
Ce posibilit$%i aveam îns$ s$ primim #i alte informa%ii?
“Reprezentan"ii minorit!"ilor conlocuitoare” profitau
din plin de avantajele membriei în partidul comunist #i
dezinformau popula%ia acestei %$ri, fie c$ era vorba de
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români, evrei, maghiari, germani, etc. B$trânii români,
b$trânii evrei, b$trânii unguri, b$trânii germani, cu alte
cuvine b$trânii din România, care #tiau adev$rul despre
trecutul îndep$rtat sau apropiat al acestei !$ri, t$ceau
de fric$ s$ nu înfunde pu#c$riile. Frica a în$bu#it
adev$rul! Frica a adormit ra%iunea #i a f$cut ca genera%ii
întregi s$ tr$iasc$ cu o oribil$ minciun$!
În Suedia accesul la informa%ii era liber. "i ca s$-mi
completez cuno#tin%ele, mai ales cele legate de perioada
celui de al doilea r$zboi mondial, am studiat istorie un
semestru la Universitatea din Göteborg. A#a am aflat #i
despre “adormirea ra"iunii” #i în Suedia (despre
“Academia pentru p!strarea rasei pure”, despre
“extr!darea balticilor din Suedia c!tre Uniunea
Sovietic!”, etc.), dar #i despre “adormirea ra"iunii” în
alte p$r%i ale acestei Planete.
În 5 februarie 1998, în cotidianul suedez Dagens
Nyheter, în articolul ”Hugo Alfvén #i mo#tenirea cea
rea”, o jurnalist$ free-lance imigrat$ din România, Ana
Maria Narti, scria despre (citat): "tradi"ionalele
pogromuri din Ucraina, România #i Polonia...”
În 20 februarie 2000, în ziarul suedez Svenska
Dagbladet, Dan Shafran, imigrat din România, într-un
articol intitulat "F!r! risc #i avantajos s! fii na"ionalist
antisemit în România", vorbe#te despre (citat):
"Exterminarea (evreilor) în România" (în original:
"Förintelsen i Rumänien").
Când am citit aceste afirma%ii, mai întâi am fost uimit$,
apoi revoltat$, pe de o parte pentru c$ aceste afirma%ii
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veneau de la dou$ persoane pe care nu le consider
demne de încredere, care se înfruptaser$ în România
din avantajele membriei în partidul comunist #i a unor
posturi importante în acela#i regim, dar #i pentru c$ nu
le credeam adev$rate, c$ci în to%i anii mei de studii în
România nu am avut niciodat$ astfel de informa%ii.
"i ca #i mine au fost revolta%i foarte mul%i români din
comunitatea român$ din Suedia, care nu #tiau nici
despre “tradi"ionale pogromuri”, nici despre
“exterminarea evreilor în România”. Afirma%ii ca cele
citate mai sus creau divergen%e între minorit$%ile
române#ti #i cele evreie#ti din Suedia #i din alte %$ri.
Am început s$ caut informa%ii despre situa%ia în
România în timpul celui de al doilea r$zboi mondial #i
despre evrei #i situa%ia lor în România acelor ani.
Am considerat c$ o discu%ie deschis$ cu o prezentare
cât se poate de exact$ a faptelor din perioada dintre cele
dou$ r$zboaie mondiale #i pân$ în zilele noastre ne va
ajuta pe cei din genera%ia mea #i pe copiii no#tri s$
cunoa#tem adev$rul.
!i adev"rul este necesar tuturor!
Astfel s-a n$scut aceast$ serie de interviuri care, concis,
inten%iona s$ arunce lumin$ asupra acestei perioade.
Silvia Constantinescu.
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