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Declanşarea “Operaţiunii Barbarosa” 
am aflat-o în zorii zilei de 22 Iunie 
1941 în direct: văzduhul a început 

să vuiască, să zbârnâie, să ameninţe. Vacar-
mul artileriei româno-germane ce voia să se 
năpustească peste Prut a ajuns îndată la noi; 
eram la Iaşi. În zbor de pasăre la 17 km. de front.

În înfricoşătoarea săptămâna ce a urmat, 
bubuitul necontenit al tunurilor era înteţit de 
picajele avioanelor Stuka, cu sirenele lor lugubre 
prevestitoare  numai de ucideri.

Printre toate acestea s-au strecurat totuşi şi 
câteva avioane sovietice, care, la iuţeală, înainte 
de a fi doborâte, au semănat moarte printre civili.

Erau zile de vară moldovenească ce-şi 
pierduseră tihna şi cerul senin; locul lor l-au luat 
frica, groaza, spaima.

Sirenele de alarmă sunau mereu; fugeam zi şi 
noapte să ne refugiem în pivniţe şi subsoluri evi-
dent ineficace. Vacarmul neîncetat al frontului 
atât de apropiat şi de  înspăimântător, întreţinea 
tensiunea nervoasă, îngrijorarea, teama, frica.

Eram o fetiţă ocrotită de părinţi iubitori, ei 
înşişi lipsiţi de apărare.

Situaţia dramatică s-a accentuat către sfârşitul 
săptămânii când, au ajuns la noi veşti şi mai grele 
- se omoară evrei: pogrom.

Zvonul venea din cartierele Nicolina, Tătăraşi, 
prin Târgul Cucului către centrul oraşului.

Noi locuiam în casa bunicului meu, Wilhelm 
Schoenblum, pe str. Lozonski 12  între Mitropo-
lie şi Piaţa Unirii.

Sâmbătă seara, 28 iunie 1941, tensiunea era 
de nesuportat; cel puţin să fim uniţi, au decis 
maturii! Au venit la noi - să fim împreună- 
Gra’mama, Paulina Glanzstein, mama ma-
mei, cu fiul ei Carol (invalid din tranşeele de la 
Mărăşeşti ale primului Război Mondial) şi Ro-
dica, fiica sa, fratele tatei Sighi cu soţia sa  Dora 
şi fetiţa lor de 2 ani, Francisca şi prietenii ing. 
Achile Ghenzer cu soţia sa Erna şi fiica Jeanine, 
exact de o vârstă cu mine, recent refugiaţi din 
Franţa.

În noaptea aceia am rămas toţi în casă. Abia 
duminică în zori ne-am ascuns. Femeile şi copiii 
ne-am târât sub terasa din grădină, iar bărbaţii 
în pivniţa vecinului, Popa Vuza. El locuia într-o 
casă din spatele bisericii Sf.Gheorghe – Lozon-
ski, al cărei preot era. 

Câtă vreme a trecut, nu ştiu. La un moment 
dat am auzit ţipete.

Netrebnicii, o bandă de sergenţi, soldaţi şi 
derbedei, au intrat în în biserică - era Slujba 
duminicală - şi au început să scotocească.

- Ascundeti jidani aici, răcneau ei răsturnând 
tot ce le era în cale. Şi aşa au găsit, pitiţi sub 
clopotniţă, doi băieţei evrei, fii familiilor Ochin 
şi Landau care crescuseră sub ochii popii şi pe 
care el a încercat să-i salveze.

Netrebnicii l-au batjocorit, l-au insultat, l-au 
ameninţat, pe el, preotul Vuza, în biserica lui, 
în plină slujbă religioasă, până când au părăsit 
biserica şi traversând gradina au intrat în casa 
noastră, trecând tropăind peste terasa sub care 
eram ascunse.

Gra’mama, femeie bătrână, rămăsese în casă. 
Credea că o vor lăsa în pace. Dar se înşela. S-au 

repezit la ea şi unii au început să o bată, în timp 
ce alţii devastau casa şi ţipau, unde sunt ceilalţi?

- Nu sunt acasă; Au plecat la Bucureşti, 
încercă ea să le spună, între ţipetele  reflexe la 
bătăi.

Auzind cele ce se petreceau, tata a ieşit din 
ascunzătoare şi a venit acasă să o salveze. Atunci 
toţi - erau se pare opt - s-au repezit la el şi cu bâte 
şi ciomege au sărit să-l bată. „Unde sunt chei-
le? unde e casa de fier? Unde sunt ceilalţi?” şi, 
făcând cu schimbul, unii-l băteau şi alţii prădau. 
Când l-au trântit pe podea sângerând, Gra’mama 
a ţipat “Săriţi, îl omoară pe Ficu”. Ne-am târât 
afară de sub terasă şi am intrat în casa devastată. 
Când ne-au văzut au sărit să ne bată şi pe noi. 
Unul dintre ei a luat vatrariul sobei, l-a ridicat şi 
a vrut să mă lovesca; tata a sărit în faţa mea, m-a 
apărat şi izbitura îngrozitoare a primit-o el, iar 
semnul ei pe tibia i-a rămas toată viaţa.

La un moment dat, după jaf şi bătaie, unul din 
“echipă” a găsit o lanternă de mână camumflată 
cu celofan verde, pe care o foloseam ca să 
traversăm noaptea gradina spre “adăpost”.

- Aha a strigat el, iată obiectul suspect, cu ea 
făceaţi semne avioanelor bolşevice!!! Afară cu 
ei! La Chestură!

Ne-au scos pe toţi, i-au pus tatei revolverul la 
tâmplă răcnind, “uite asta te aşteaptă” şi ţipând 
“suspecţi, suspecţi”, ne-au dus spre Chestură.

Pe Gra’mama şi pe nenea Carol, care nu pu-
teau merge atât de repede, îi îmbrânceau mereu.

Pe drum, pe strada Ştefan cel Mare, am văzut marea de oameni care se îndreptau şi ei spre 
Chestura, dar torţionarii noştrii tot urlând 
“susupecti”, ne-au ţinut separaţi. La poarta 
Chesturii “străjuiau”bătăuşii care loveau fără 
milă. Acolo femeile şi copiii am fost respinşi 
în timp ce bărbaţii erau înghesuiţi în curte. 
Nu ţin minte cum am revenit acasă. Ştiu doar 
ca mama şi cu mine ne-am aşezat pe banca 
din fundul grădinii. Nici măcar nu pangeam. 
Aşteptam...

Între timp “eroii” care tot ţipau “suspecţi, 
suspecţi”, au condus micul grup de bărbaţi 
luaţi din casa noastră în clădirea chesturii şi 
i-au predat împreună cu lanterna incriminată 
altcuiva. Acesta i-a dus din cameră în cameră 
până au ajuns la cel ce dădea “bileţele albe”, 
bileţelele eliberatoare. Au ieşit pe altă poartă 
a chesturii şi - nu ştiu pe ce drum - au revenit 
acasă.

A doua zi, luni dimineaţa ne-au fost 
rechiziţioate 4 camere pentru cinci ofiţeri 
germani. Unul dintre ei şi-a lăsat mantaua 
cu zvastica pe mânecă pe cuierul de la in-
trare. Pe la prânz, doi huligani avizi de jaf 
şi de crime au spart uşa, dar  văzând haina 
ofiţerului neamţ au fugit. Ne-a fost scris să 
scăpăm. 

Din cei rămaşi în curtea Chesturii, 12.000 
de bărbaţi au fost ucişi: fie au fost împuşcaţi, 
fie au murit în trenurile morţii.

Relaţiile de bună vecinătate cu popa Vuza 
au durat până în iunie 1943, când prin ro-
manizare am fost daţi afară din casă. Atunci, 
contra unui obiect de artă de mare valoare 
dat sperţ unui medic de vază, am plecat la 
Bucureşti.

Ruth GUTTMAN BEN ZVI

Barbaria şi omenia

Preotul Cesar Vuza 

Medalia “Răsplata muncii pentru învăţământ”
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Abia după război am aflat că pogromul din 
Iaşi a fost pregătit, programat.

Au fost unii iniţiaiţi, ce au ştiut în timp real, că 
românii, armata şi poliţia românească au plănuit 
şi efectuat măcelul şi au organizat trenurile 
morţii.

Unul dintre martorii acestei tragedii a fost co-
respondentul de război al importantei gazete ita-
liene “Corriere della sera”, marele scriitor ita-
lian Curzio Malaparte (1898-1957). El a scris cu 
ruşine, dezgust şi milă despre pogromul din Iaşi, 
atunci, imediat.

Mi s-a povestit şi că a încercat - în zadar - 
să-l salveze pe evreul în casa căruia fusese în-
cărtiruit.

Malaparte consacră tragediei ieşene mult 
spaţiu şi în celebra sa carte “Kaputt”, publicată în 
Italia în 1943, imediat după debarcarea aliaţilor. 
Doamne, câte vieţi ar fi putut fi salvate dacă s-ar 
fi ţinut seama atunci de această mărturie realistă   

La Iaşi, cine pregătise pogromul?
Ştiau căpeteniile armatei, ştiau anumiţi 

poliţişti şi e probabil că se ştia ceva şi la CFR. 
Nu era vorba de secrete de stat; e de presupus că 
“s-a vorbit în oraş”... şi aşa a aflat popa Vuza ce 
se pregăteşte. A reacţionat după cum i-a dictat 
conştiinţa sa de om al lui Dumnezeu.

Popa Vuza, aşa era cunoscut în Iaşul inter-
belic, preotul ortodox ce slujea la Biserica Sf. 
Gheorghe-Lozonski. Pentru mine a fost o per-
sonalitate despre care se vorbea în familie cu 
admiraţie fără limite şi adâncă recunoştinţă.

Se povestea cum relaţiile de bună vecinătate 
s-au transformat în prietenie. Cum venea Popa 
Vuza în lungile seri de vară să stea la taifas pe 
terasa ce cobora în grădină cu bunicul şi feciorii 
săi (şi-i plăcea să fie sevit cu un şerbet de casă 
cu apă rece) iar iarna, când troienele de zăpadă 
ajungeau la geam, să discute actulităţile vremii. 
Şi tuturor li se părea normal, pentru timpuri pe 
care părinţii mei le numeau “vremuri normale”.

Era o casă îmbelşugată în care au crescut 6 
băieţi şi 2 fete, educaţi după înalte standarde 
culturale europene, toţi poligloţi, cultivaţi, 
călătoriţi. Severitatea nu excludea bucuria de 
a trăi. Viaţa culturală era intensă, cărţi, teatru, 
cinema  desigur radio. Printre prietenii de casă 
ai “băieţilor Schoenblum”, era şi cel ce a deve-
nit dirijorul celebru: Sergiu Celibidache.

Îndată după război, tatăl meu, Friedrich 
Schoenblum l-a căutat pe Popa Vuza, să-i 
mulţumească, să-l dea de exemplu. Zadarnic.

Popa Vuza era personaj de legendă şi pentru 
alţii, de exemplu Dr.Louis Landau (marele olfal-
molog de la Ierusalim) şi ORL-istul Dr. A.Fliss 
(Z”l), dar niciunul nu l-a găsit. S-au interesat şi 
foste eleve ale liceului “Oltea Doamnă” ce-şi 
aminteau de frumoasele, oecumenicele şi nean-
tisemitele sale lecţii de religie. Degeaba.  

Personal am scris după 1990, la Mitropolia 
din Iaşi, precum şi la alte forumuri religioase 
ale ortodoxiei româneşti fără a primi măcar un 
răspuns.

Ritmuri, canoane şi descoperiri

Potivit unui obicei înrădăcinat încă din anii 
tinereţii, citesc ce se publică în lume în dome-
niul meu de activitate: muzicologia. Se publică 
mult, în direcţii de cercetări  variate, (unele mai 
interesante, altele mai ermetice), de la preis-
torie la contemporaneitate, de la descifrări de 
manuscrise antice, la experimente şi aplicaţii 
ale ştiinţelor şi tehnologiilor contemporane. În 

aceste domenii, printre cele mai interesante ar-
ticole sunt cele editate de IRCAM (Institut de 
Recherche et Coordination Acoustique Musi-
cale) de la Paris. Într-un articol destul de amplu, 
e vorba despre “Canoanele Vuza”. Autorul lor e 
un prestigios matematecian român: Dan Vuza.

Inima a început să-mi bată mai repede; m-a 
cuprins o emoţie cu totul specială, fără nici o 
legătură profesională.

Era prima oară când am întâlnit numele (rar) 
VUZA. Oare e un descendent al preotului? Cine 
e? de unde-l iau? cum mă adresez?

I-am găsit numele la Institutul de Matematică 
al Academiei Române.

Profesor Doctor Dan Vuza, cu o listă 
impresionantă de lucrări publicate pe mai toate 
meridianele.

O somitate! 
E oare descendent a lui Popa Vuza din Iaşi? 

M-am adresat domniei sale, întrebându-l simplu. 
Am primit răspunsul: e rudă, însă nu e          

descendent direct. Prof. Dr. Dan Vuza a avut 
bunăvoinţa de a-mi comunica ce ştie el despre 
familie. Preotul Cesar Vuza a avut o fiică Irina, 
care, căsătorită, Ulmanu, a avut la rându-i doi fii 
ingineri.

Mărturisesc că iar m-am emoţionat; ba chiar 
de două ori... prima, desigur pentru conţinut şi 
ţin să-i mulţumesc şi pe acesta cale.

Sigur, Irinel era tânăra fată frumoasă, vecina 
cu portul demn, la care fetiţa ce eram, se uita cu 
admiraţie.

Al doilea motiv de tulburare, a venit de la 

modul de expresie, de la stilul Prof. Dan Vuza.
Claritatea exprimării, calitatea şi bogăţia 

de nuanţe a vocabularului domniei sale sunt 
literalmente extraordinare. Aş spune o limbă 
românească carteziana. Nu e vorba de o elegantă 
de stil ci de o nobleţe, de o exprimare aristocratică. 
O altă limbă românească de cât cea ce poate fi 
citită sau ascultată curent în zilele noastre.

Apoi am început să caut urmele Ulmanilor şi 
i-am găsit.

Ionuţ Ulmanu e acum departe de vatră. E in-
giner de aviaţie şi lucrează la Boenig, la Seattle 
USA.

Nepotul cel mare al preotului Cesar Vuza 
din Iaşi, e Prof. Dr. Ing. Vlad Ulmanu, Rector 
şi Preşedinte al Senatului la Universitatea Petrol 
du Gaze din Ploieşti.

Iar acest om atât de ocupat, când i-am explicat 
că vreau să cinstesc memoria bunicului său,”Om 
de omenie în vremuri neomenoase”, mi-a acor-
dat din timpul său preţios pentru a mă informa 
de destinele familiei;

Bunicul său, Părintele Cesar Vuza cu familia 
sa, a părăsit Iaşul în 1943 refugiindu-se la Brad, 
Hunedoara. După un timp s-au mutat la Bucureşti 
unde a murit în 1952, fiind înmormântat la Cimi-
tirul Ghencea. Mama sa, Irinel, a decedat acum 
un an la vârsta de 90 de ani şi e înhumata alături.

La insistenţele mele, Prof. dr. ing. Vlad Ul-
manu a căutat cu multă răbdare printre docu-
mentele păstrate (sau chiar  bine ascunse în anu-
mite vremi) de mama sa şi a găsit aceste diplome 
extraordinare ale bunicului său (n.r. vezi docu-
mentele fotografiate din aceste pagini). Diplome 
regale şi medalii de pe vremea regelui Ferdinand 
şi a regelui Carol al IIea!!!

Popa Vuza s-a născut lângă Vaslui şi a ve-
nit să înveţe la Iaşi: După studiile de Teologie 
a urmat la Universitatea Iaşi şi Facultatea de 
Drept. A fost un iubit propovăduitor al C.F.R-
iştilor şi un bun educator al fetelor din protipen-
dada ieşeană. Cunoştea aşadar toate problemele 

societăţii în care trăia.
În anii interbelici în capitala Moldovei era cu-

noscut şi recunoscut ca un om de mare valoare 
ce îmbina cultura cu spiritualul şi cu realismul. A 
fost un om curajos, un spirit liber.

Cu sentimentul de a-mi îndeplini o datorie 
morală, vă rog din tot sufletul să-i respectăm 
memoria.

P.S. Mulţumirile mele celor care m-au ajutat 
şi speciale preţiosului prieten Andrei Călăraşu.

Membru al Ordinului Coroana României

Ordinului Coroana României în gradul de Cavaler




