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Dedic această carte memoriei dragului meu tată, 
Adalbert Rosinger, care a fost închis în trei închi-
sori 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 anti-
semitismului 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 ulti-
melor închisori comuniste, Malmaison, Jilava, şi în 
cele din urmă Aiud, unde a fost nevoit să-şi ispă-
şească 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 cuve-
nită, 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
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