
 
Radu Ioanid  este cel mai important 
cercetător al Holocaustului din România, 
ceea ce l-a transformat într-un dușman al 
regimului Ceaușescu și apoi într-un 
membru al echipei fondatoare a 
Muzeului Memorial al 
Holocaustului din SUA. 
  

 

               RADU IOANID (credit foto: MARC 

ISRAEL SELLEM) 

  

  Când președintele României, Klaus 

Iohannis, i-a oferit istoricului Radu Ioanid un 

post de ambasador, Ioanid a spus că există o 

singură țară în lume în care ar vrea să 

servească: Israelul. 

  Născut la București dintr-un tată evreu și 

o mamă protestantă, legătura lui Ioanid cu 

Israelul merge dincolo de strămoșii 

săi.Cercetările sale despre rolul României în 

Holocaust l-au făcut să devină un dușman al 

regimului comunist din România, de unde a 

fugit. 

  În deceniile care au urmat, în calitate de 

principal istoric al Holocaustului din România 

și director al Diviziei de Programe Arhivistice 

Internaționale a Muzeului Memorial al 

Holocaustului din SUA, a petrecut multe ore în 

Yad Vashem și în alte arhive din întreaga țară 

de-a lungul a zeci de ani de cercetare. Una 

dintre cărțile lui Ioanid, "Răscumpărarea 

evreilor: Povestea extraordinarei înțelegeri 

secrete dintre România și Israel", care a apărut 

într-o nouă ediție în acest an, a dezvăluit că 

Israelul a plătit României lui Ceaușescu mii de 

dolari de persoană pentru a permite ca peste 

100.000 de evrei din țară să emigreze în 

Israel. Ioanid a împărtășit povestea vieții sale 

extraordinare cu The Jerusalem Post în 

luna Septembrie  de la reședința ambasadorului 

din Herzliya, pe care o împarte cu soția sa, cinci 

pisici - inclusiv una numită după probabil cel 

mai faimos român din literatură, Dracula - și 

un Teckel pe nume Felix. 

 

"Am crescut într-o familie în care ambii părinți 

erau profesori universitari", și-a amintit Ioanid. 

"Deși erau de stânga și, la un moment dat, tatăl 

meu a fost comunist, ei erau foarte împotriva 

regimului Ceaușescu." Casa familiei Ioanid era 

plină de cărți - "ceea ce nu este rar într-o 

familie parțial evreiască", a glumit el - și de 

periodice occidentale precum Le Monde și 

L'Expresse pe care tatăl său le cumpăra de pe 

piața neagră. Ioanid a ales să studieze 

sociologia pentru că în România comunistă era 

considerată o disciplină "burgheză" și, prin 

urmare, era mai puțin supusă  ideologiei 

oficiale. "Mi-a displăcut profund regimul 

Ceaușescu și mi-am dat seama la un moment 

dat că regimul seamănă din ce în ce mai mult 

cu unul fascist", spune el. "Extremele politice 

sunt foarte asemănătoare", o idee cunoscută 

sub numele de Teoria Potcoavei. 

    

"Regimul a fost un regim național-socialist", a 

adăugat Ioanid, folosind sensul deplin al 

cuvântului nazist. "Chiar și anumite mitinguri 

au început să semene cu mitingurile naziste, iar 

Ceaușescu a început și el să reabiliteze fasciștii 

români, să-i laude și să încerce să-i 



justifice". Ioanid și-a scris doctoratul despre 

fascismul din România la Universitatea din 

Cluj, sub îndrumarea unui consilier care a 

supraviețuit Holocaustului. El nu a avut acces 

la sursele primare, deoarece regimul comunist 

își ținea arhivele închise, dar biblioteca 

academică avea, printre alte surse, ziare fasciste 

românești vechi și mărturii la procesele 

criminalilor de război români. "Spre deosebire 

de regim, care spunea oficial că fasciștii români 

erau a cincea coloană a Germaniei naziste, eu 

am demonstrat în teza mea că a avut origini 

populare", a explicat el. "A fost un fascism de 

tip mistic, religios, creștin ortodox și nu un 

partid politic nazist". 

 

  Regimului Ceaușescu nu i-a plăcut teza 

sa, deși Ioanid ezită să se numească 

disident. "Mi s-a refuzat pașaportul și mi s-a 

spus că nu pot participa la conferințe 

internaționale și, în cele din urmă, nu am putut 

să-mi public teza în România până la căderea 

comunismului... Au recrutat o rețea de 

informatori la locul meu de muncă care au spus 

că nu sunt loial regimului - ceea ce era adevărat 

- și că scriam lucruri care nu erau în 

concordanță cu propaganda oficială." După 

căderea regimului, Ioanid a putut să-și citească 

întregul dosar al poliției secrete și știe exact 

cine l-a turnat, inclusiv sociologi 

recunoscuți. "Este un sentiment ciudat", a spus 

el despre faptul de a fi supravegheat. "Simți că 

ceva nu este în regulă, dar nu știi ce". 

La vârsta de 33 de ani, Ioanid și soția sa au 

primit în 1977 o viză de ieșire din țară pentru a 

merge în Israel, dar a decis să emigreze în 

schimb în SUA, deoarece vorbea engleza. A 

început să lucreze la Arhivele Evreiești 

Americane din Cincinnati, unde și-a continuat 

cercetările despre Holocaustul din România. În 

1989, Ioanid a făcut parte din echipa care a pus 

bazele Muzeului Memorial al Holocaustului din 

SUA și a fost responsabil cu selectarea 

fotografiilor pentru expoziția permanentă.  

"Fiecare fotografie din acel muzeu a trecut prin 

mâinile mele", a spus el. "Eu prezentam 

alternative, iar [echipa] de zbătea ce să 

folosească. A fost fascinant... A fost foarte 

traumatizant în fiecare zi, timp de mai bine de 

doi ani, să văd zeci de fotografii care arătau 

crime, mutilări, cadavre și omoruri". 

   

 Când muzeul a fost finalizat, Ioanid a fost 

însărcinat să îi fie ghid lui Elie Wiesel și au 

devenit prieteni apropiați; Wiesel, care s-a 

născut în România, a scris prefața cărții 

"Răscumpărarea evreilor." "Elie a fost un 

rockstar",  povestește Ioanid. "Era asaltat peste 

tot pe unde mergea. Toată lumea îl iubea. A fost 

cu adevărat un om". Printre responsabilitățile 

lui Ioanid la muzeu s-a numărat administrarea 

registrului supraviețuitorilor Holocaustului, iar 

în 2000 a devenit director al Diviziei de 

programe arhivistice internaționale. Timp de 

20 de ani, în această calitate, Ioanid a călătorit 

în Europa și nu numai pentru muzeu și a 

condus echipe din Washington și Europa cu un 

buget de 1,5 milioane de dolari pe an. Când a 

început, arhiva muzeului avea câteva mii de 

pagini, iar când a plecat pentru a deveni 

ambasador, în februarie 2020, aceasta avea 135 



de milioane de pagini. Una dintre cele mai 

interesante misiuni ale sale a fost recuperarea 

arhivei AMIA din Buenos Aires, după atentatul 

cu bomba Iranului-Hezbollah din 1994 asupra 

centrului comunității evreiești, care a luat 85 de 

vieți și a rănit sute de persoane. 

"Aveau o arhivă uriașă care a fost parțial 

distrusă, dar în mare parte a fost ejectată în aer 

și astfel conservată pentru că se afla în cutii de 

metal", a spus el. "Le-am pus la loc și le-am 

reprodus". 

 

   Ioanid este mândru de munca pe care a 

depus-o la Muzeul Holocaustului, mai ales că 

90% dintre cei 1.7 milioane de vizitatori anual 

înainte de corona nu erau evrei, pentru că, 

spune el, americanul mediu nu știe suficient 

despre Holocaust.  

  După căderea comunismului, Ioanid a 

lucrat, de asemenea, cu Wiesel pentru a ajuta 

România să se împace cu istoria sa. 

"Țara era în negare, deoarece nu există o lipsă 

de acces la arhive în timpul comunismului și 

extrema dreaptă nega Holocaustul și existența 

antisemitismului în România", a spus el. 

Wiesel a condus o comisie privind Holocaustul 

din România, din care au făcut parte 

vicepreședinți israelieni și români. Ioanid a fost 

vicepreședintele american. "Raportul Wiesel a 

întors țara pe dos", spune el. "Recomandările 

noastre au dat startul înființării monumentului 

Holocaustului și a educației în România, 

precum și a Institutului Wiesel, la ordinul 

premierului României, pentru a combate 

negarea Holocaustului", spune el. "Încet, dar 

sigur, România a trecut de la o țară în care 

negarea Holocaustului era extrem de puternică, 

la o țară care, la nivelul clasei politice, a devenit 

un model în Europa... Nu voi spune că nu există 

antisemitism în România astăzi. Este o tradiție 

culturală puternică. Chiar dacă nu mai sunt 

evrei în România, există pe rețelele de 

socializare, dar clasa politică este foarte 

atentă."  

   Ambasadorul a menționat că defini-

ția antisemitismului a  Alianței Internaționale 

pentru Memoria Holocaustului a fost elaborată 

sub conducerea României; premierul are un 

trimis special pentru combaterea anti-

semitismului, a negării Holocaustului și a 

xenofobiei; iar ambasadorul nominalizat în 

SUA - fratele geamăn al trimisului special - și-a 

scris doctoratul despre crimele de război ale 

României împotriva evreilor. 

  "Cred cu tărie că Holocaustul a fost un 

proiect european", a spus Ioanid. "Germania 

a fost volanul, motorul, creierul, până la 

un punct, dar nu ar fi putut realiza ceea 

ce a realizat fără fiecare țară din 

Europa... cu foarte puține excepții..." 

  "Știu foarte bine acest lucru și pot să îl 

documentez și să îl demonstrez." 

Un exemplu pe care Ioanid l-a dat despre faptul 

că mai multe țări sunt responsabile pentru 

soarta care s-a abătut asupra evreilor din 

Europa a fost Struma. Vasul a plecat din 

România în 1941, în speranța de a ajunge în 

Palestina Mandatară, cu 769 de refugiați evrei 

la bord. S-a oprit la Istanbul din cauza unor 

probleme la motor, iar guvernul turc nu i-a 

lăsat pe refugiați să coboare de pe navă. Între 

timp, Agenția Evreiască le-a cerut britanicilor 

să permită pasagerilor evrei să intre în 

Palestina, dar fără succes. După două luni la 

Istanbul, turcii au ordonat plecarea navei 

Struma, remorcând-o în Marea Neagră, deși 

motorul nu funcționa. Un submarin sovietic a 

scufundat nava, în cadrul încercării sale de a 

împiedica materiile prime să ajungă în 

Germania nazistă, omorându-i pe toți cei aflați 

la bord, cu excepția unei singure persoane. 

Ioanid s-a pronunțat împotriva țărilor care 

neagă rolul lor în Holocaust, spunând că 

acestea "falsifică istoria". Întrebat despre unele 

dintre țările din Europa Centrală și de Est care 

au legi și politici care denaturează istoria, el a 

spus: "Dacă le permiteți politicienilor să 

manipuleze istoria, îi va lovi puternic în dinți. 



Este atât de simplu. Anumiți vecini ai României 

falsifică istoria pentru că ei cred că îi ajută. S-ar 

putea să îi ajute pentru o perioadă scurtă de 

timp, dar se va întoarce împotriva lor". În ceea 

ce privește rechemarea de către ministrul de 

externe Yair Lapid a ambasadorului Israelului 

în Polonia din cauza  legii adoptate la Varșovia, 

care face aproape imposibil ca supraviețuitorii 

Holocaustului și urmașii lor să primească 

restituirea proprietăților confiscate, Ioanid a 

spus:  

"Cred că spune lucrurile corecte când vine 

vorba de Holocaust și de istoria 

Holocaustului". "Lapid este Hollywood cu 

creier", a spus Ioanid. "Este fermecător, poate 

seduce o bucată de lemn, este extrem, extrem 

de inteligent și agil." 

  Ioanid a sosit în Israel în calitate de 

ambasador în februarie 2020. "După 30 de ani 

la Muzeul Holocaustului, am decis că este mai 

bine să plec când toată lumea mă place, decât 

să plec când ei s-au săturat de mine sau  

eu m-am săturat de ei", a glumit 

Ioanid. Ambasadorul găsește că   bucătăriile și 

culturile celor două țări sunt similare și, deși nu 

cunoaște cântecul "București" al lui Omer 

Adam, despre un weekend de petreceri, a 

subliniat că mulți turiști israelieni vizitează 

România. 

  Deși prim-ministrul și ministrul de 

externe al României au vizitat Israelul în urmă 

cu un an și există investiții israeliene majore în 

România și patru fabrici Elbit, precum și o 

cooperare militară excelentă, Ioanid crede că 

țările pot face mult mai mult pentru a lucra 

împreună. "Avem nevoie de mai puține vorbe și 

mai multă substanță", a spus el. În 2019, 

premierul de atunci al României, Viorica 

Dăncilă, a declarat că țara își va muta 

ambasada de la Ierusalim la Tel Aviv. Cu toate 

acestea, președintele României, Klaus 

Iohannis, a contrazis-o câteva ore mai târziu, 

numind-o chiar "ignorantă"; iar ambasada 

rămâne la Tel Aviv, la o nouă adresă. Ioanid a 

declarat: "România este o țară membră a 

Uniunii Europene și ne coordonăm cu 

Bruxelles-ul când vine vorba de mutarea 

ambasadei la Ierusalim. România crede... că o 

soluție cu două state este ceea ce ar trebui să se 

întâmple pe termen lung aici, dar nu suntem în 

măsură să spunem Israelului cum și când să o 

facă. Va fi nevoie de timp. Sperăm să fie bine". 
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