
Hotnews, 16 martie 2011 

Dublă lansare de carte Smaranda Vultur la IICCMER  

Joi, 17 martie 2011, ora 17.30  la sediul IICCMER din str. Alecu Russo, nr. 13-16, et. 5, 
ap. 11 are loc evenimentul de  lansare a două cărţi care reconstituie, prin intermediul 
interviurilor de istorie orală, câteva episoade dramatice ale istoriei recente, informează 
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc 
(IICCMER). 
 
Memoria salvată, (II). Cine salvează o viaţă salvează lumea întreagă, (editori Smaranda 
Vultur şi Adrian Onică), Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2009 - volumul conţine 
mărturii despre Holocaust şi eforturile unor „drepţi între popoare” pentru salvarea 
semenilor lor evrei. 
 
şi 
 
Basarabeni şi Bucovineni în Banat. Povestiri de viaţă (editori Smaranda Vultur şi Adrian 
Onică) - ediţia I, Editura Marineasa, Timişoara, 2010, ediţia a II-a, Editura Brumar, 
Timişoara, 2011 - volumul conţine mărturii despre refugiul basarabenilor şi 
bucovinenilor, din 1940 şi 1944, despre masacrul de la Fântâna Albă, despre deportarea 
în Bărăgan în 1951 etc. 
 
 La evenimentul de lansare vor lua cuvântul: Smaranda Vultur (Universitatea de Vest 
Timisoara), Rodica Zafiu (Universitatea Bucureşti), Doina Jela (editura Curtea Veche), 
Romulus Rusan (Centrul Internaţional de Studii asupra Comunismului), Miodrag Milin 
(Institutul de Studii Banatice din Timisoara), Ioan Stanomir (IICCMER), Adrian Cioflâncă 
(IICCMER), Cosmin Budeancă (IICCMER). 
 
http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-8395463-dubla-lansare-carte-smaranda-vultur-
iiccmer.htm  
 
 
 
Evenimentul zilei, 16 martie 2011 

Supravieţuitorii vorbesc, după şapte decenii, despre teroarea comunistă şi 
Holocaust 

Martorii unei istorii marcate de război şi suferinţă, deportări şi refugieri, teroare şi 
represiune sunt personajele centrale ale unei duble lansări de carte găzduite de Institutul 
de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc. 

Sub coordonarea Smarandei Vultur şi a lui Adrian Onică, două subiecte extrem de 
sensibile din catalogul de istorie recentă a României primesc noi perspective 
documentare, prin vocile celor care s-au trezit prinşi, în urmă cu şapte decenii, în 
malaxoarele necruţătoare ale comunismului şi fascismului. 

Cele două cărţi, care vor fi lansate joi la sediul IICCMER, aduc laolaltă zeci de interviuri 
de istorie orală şi încearcă să recupereze ceva din memoria prea puţin sondată a ororilor 

http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-8395463-dubla-lansare-carte-smaranda-vultur-iiccmer.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-8395463-dubla-lansare-carte-smaranda-vultur-iiccmer.htm


suferite de români – basarabeni, bucovineni sau evrei – în perioada celui de-al Doilea 
Război Mondial. 

Prima carte lansată la IICCMER cuprinde mărturii despre Holocaust ale 
supravieţuitorilor, dar şi povestea sacrificiului unor „drepţi între popoare”, care au ales să 
refuze propaganda antisemită a dictaturii lui Ion Antonescu. Este vorba despre 
Magdalena Stroe, profesoară de origine româno-maghiară din Cluj, care a salvat în 1944 
viaţa unei prietene evreice, şi despre preotul român din Govora, Petre Gheorghe, care, 
repartizat în timpul războiului în Transnistria, a participat, din toamnă lui 1942 până în 
vara lui 1943, la transportul de alimente, bani, fotografii şi scrisori către evreii aflaţi în 
lagărele sau ghetourile din apropierea oraşului Golta. 

Cel de-al doilea volum lansat joi de IICCMER conţine mărturii ale refugiaţilor 
basarabeni şi bucovineni din calea tăvălugului sovietic, în 1940 şi 1944, dar şi detalii ale 
masacrului de la Fântâna Albă din primăvara lui 1941 sau ale deportărilor în Bărăgan din 
1951. Amintirile martorilor vorbesc despre o Românie brutal decupată de ocupantul 
sovietic, despre răni niciodată închise şi despre barierele ridicate de o istorie care a pus 
pe picioare adevărate abatoare umane. 

“Am alcătuit acest volum împreună cu Adrian Onică, în ideea de a respinge uitările 
legate de Holocaust şi de comunism, uitări care periclitează, în egală măsură, viaţa celor 
tineri, riscând să-i împingă în braţele extremismelor de dreapta sau stânga, care 
mizează întotdeauna pe ignoranţă şi pe manipulare, pe ascunderea sau tabuizarea 
adevărurilor incomode cu care memoria ne confruntă”, scrie Smaranda Vultur în prefaţa 
primului volum care va fi lansat joi la sediul IICCMER din strada Alecu Russo, nr. 13-16. 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/supravietuitorii-vorbesc-dupa-sapte-decenii-despre-
teroarea-comunista-si-holocaust-924186.html  
 

memoria.ro, 17 martie 2011 

Dublă lansare: Memoria salvată (II) şi Basarabeni şi Bucovineni în Banat. Povestiri 
de viaţă 

Joi, 17 martie 2011, ora 17.30 la sediul IICCMER din str. Alecu Russo, nr. 13-16, et. 5, 
ap. 11 se vor lansa două cărţi care reconstituie, prin intermediul interviurilor de istorie 
orală, două episoade dramatice ale istoriei recente: Memoria salvată, (II). Cine salvează 
o viaţă salvează lumea întreagă, (editori Smaranda Vultur şi Adrian Onică), Editura 
Universităţii de Vest, Timişoara, 2009 (mărturii despre Holocaust şi eforturile unor „drepţi 
între popoare” pentru salvarea semenilor lor evrei) 

şi 

Basarabeni şi Bucovineni în Banat. Povestiri de viaţă (editori Smaranda Vultur şi Adrian 
Onică) - ediţia I, Editura Marineasa, Timişoara, 2010, ediţia a II-a Editura Brumar, 
Timişoara, 2011 (mărturii despre refugiul basarabenilor şi bucovinenilor, din 1940 şi 
1944, despre masacrul de la Fântâna Albă, despre deportarea în Bărăgan în 1951 etc.) 

 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/supravietuitorii-vorbesc-dupa-sapte-decenii-despre-teroarea-comunista-si-holocaust-924186.html
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Vor lua cuvântul: 

Smaranda Vultur (Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Universitatea de Vest, 
Timişoara) 
Rodica Zafiu (Facultatea de Litere, Universitatea Bucureşti) 
Doina Jela (Editura Curtea Veche, Bucureşti) 
Romulus Rusan (Centrul International de Studii asupra Comunismului) 
Miodrag Milin (Institutul de Studii Banatice din Timisoara, Academia Română) 
Ioan Stanomir (IICCMER) 
Adrian Cioflâncă (IICCMER) 
Cosmin Budeancă (IICCMER) 
 
http://www.memoria.ro/index.php?location=events  
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