
__________________________________________________________________________________________________________ 

2      CURIERUL ROMÂNESC           Ianuarie-Martie 1997 
________________________________________________________________________________________ 

 

SALOMO BERLINGER: 
 

« EU AM FOST EDUCAT S~ AJUT OAMENI LA NEVOIE » 
  

Suedia are astăzi circa 8,6 milioane de locuitori. Din aceștia, aproximativ 1,6 
milioane sunt fie imigranți la prima generație, fie copii cu cel puțin un părinte 
imigrant. Într-un timp relativ scurt, după cel de al doilea război mondial, Suedia 
și-a schimbat structura demografică, dar și pe cea culturală și socială; dintr-o 
societate destul de omogenă a devenit o societate heterogenă, cu peste 100 de 
grupări etnice, din toate colțurile lumii, care și-au luat cu ei credința, arta, 
morala, obiceiuri, etc.  
Deja în numărul 3/96 prezentasem minoritatea maghiară din Suedia, prin discuția 
avută cu Alajos Rezsöfi, fostul președinte al asociației maghiarilor din Suedia. 
Luasem în discuție problemele generale care le creează emigrarea, dar 
discutasem și care au fost și care sunt problemele imigranților din țările fostului 
lagăr comunist în Suedia, dacă s-au produs transformări deosebite de la o țară la 
alta, sau sistemul comunist a creat aceleași probleme și după căderea zidului.  

Dintre minoritățile cele mai vechi stabilite în Suedia, este și cea iudaică, care a 
crescut după cel de al doilea război pånă la aproximativ 18.000 de persoane, 
aproape la fel de mare ca cea romånă, dacă luăm în considerație anumite 
statistici. Am dorit s-o prezint în CURIERUL ROMÅNESC, convinsă fiind că 
experiența acestei minorități ne va folosi și nouă, romånilor din exil.  
După o mică investigație am aflat că cel mai inițiat în aceste probleme este 
Salomo Berlinger. L-am sunat și i-am solicitat un interviu. Salomo Berlinger a 
fost de acord, deși era extream de ocupat, să stea de vorbă despre problemele 
care le-au minoritățile în Suedia și în special cea iudaică. Redau mai jos discuția 
avută.  
Apelarea cu ”tu” se datorează obiceiului suedez actual, de-a spune ”tu” oricui, 
indiferent de vårstă și rang și nu este o dovadă nici de intimitate și nici de lipsă 
de respect. 
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Silvia Constantinescu: Vårsta pe care o am, 
pregătire, ca și experiența de viață, fac ca eu să mă 
simt foarte rar neliniștită cånd vorbesc cu alți 
oameni. Aceștia trebuie să fie cu totul speciali, ca să-
mi provoace o stare de emoție și neliniște. Azi însă 
m-am simțit emoționată și neliniștită cu gåndul la 
acestă discuție și motivul este că se spune că tu ești 
un înțelept, și că-ți meriți numele cu prisosință.  
Îmi pregătisem cåteva întrebări, dar 
am considerat că sunt inutile și că 
cel mai potrivit este să avem o 
discuție ”liberă”... 
 

Salomo Berlinger: Cu întrebări 
spontane! 
 

S.C.: Exact. Întrebările spontante 
dau adesea mai bun rezultat. Eu aș 
dori să avem o dicuție despre 
minoritatea evreiască din Suedia ca 
și alte probleme pe care le creează 
statutul de minoritate, în general. {i 
deși am renunțat la întrebările 
pregătite, există una, pe care o pun 
tradițional și la care nu vreau să 
renunț. De aceea vreau să încep cu 
ea și să te întreb: cine este Salomo 
Berlinger? 
 

S.B.: Cine este Salomo Berlinger? 
Eu sunt născut în 1929 în 
Germania, în acea parte care 
aparține acum Poloniei, adică în 
Schlesien. Tatăl meu și-a făcut pregătirea de rabin. 
Mama mea a fost tot din Germania. Ei au intuit deja 
la începutul anilor ´30 ce avea să se întåmple în 
Germania și de aceea au vrut s-o părăsească. Tatăl 
meu, care era foarte tånăr, a solicitat un post de rabin 
la Malmö, care s-a anunțat liber. Dintre cei 60 de 
candidați care au cerut postul, a fost ales tatăl meu. 
Astfel am sosit la Malmö în 1932. N-aveam nici 3 
ani. 
 

S.C.: Institutul de ”rasă pură” era deja înființat în 
Suedia. 
 

S.B.: Cel mai important era să ieși din Germania, din 
acea Germanie a lui Hitler și de aceea nu mai te 
gåndeai la  variațiile din alte țări. 
Deci era 1932 cånd am venit în Suedia, la Malmö. Eu 
eram foarte mic și de fapt aș putea spune că viața 
mea a început în Malmö. Părinții mei s-au mutat apoi 
la Helsingfors, în 1946, dar eu am rămas aici și mi-
am luat bacalaureatul, am continuat cu alte studii și 
apoi, după stagiul militar, m-am mutat la Stockholm, 
unde am începtu să lucrez într-o firmă de comerț, de 
import-export. Încă de atunci eram foarte interesat de 
activiatea în cadrul comunității. Nu aveam mai mult 
de 19 ani cånd am început să activez în comunitatea 
de la Stockholm, în probleme cu tineretul. Părinții 

mei m-au educat astfel ca eu să mă simt suedez, dar 
și evreu și că trebuie să contribui la păstrarea tradiției 
și culturii nemului din care mă trag. Este mult de 
spus despre asta, dar eu nu știu cåt de mult vrei să 
asculți... 
 

S.C.: Ar fi foarte interesant să povestești despre 
activitateata în cadrul comunității evreiești, dar mai 

ales despre ajutorul pe care l-ai dat evreilor care au 
venit aici în timpul războiului. Mă interesează să-mi 
spui cum te simți ca suedez, dar și evreu în același 
timp. Este o stare pe care o trăiesc și alte minorități 
acum și nu numai în Suedia. Să poți să-ți păstrezi 
identitatea etnică, dar să aparți și țării care te-a 
adoptat, nu e ușor! 
 

S.B.: Aș putea spune că eu am fost educat în acest 
sens. Eu n-aveam decåt 11 ani cånd Germania a 
invadat Norvegia și Danemarca, mai ales Copenhaga, 
care se afla vis-à-vis de Malmö, unde eu trăiam cu 
camunflaj și tot ce războiul creează. În 1943 au venit 
evreii din Danemarca, aduși de  bărcile pescarilor, 
printr-un mare efort al mișcării de rezistență daneză 
și a populației civile din Suedia. Au fost salvate 
multe vieți omenești! După aceea, în 1945 au venit 
un număr mare de oameni din lagărele de 
concentrare în Skåne. Abia atunci s-a înțeles cu 
adevărat ce s-a întåmplat în aceste lagăre de 
concentrare. Eu și tatăl meu, care era rabin, am fost 
foarte activi atunci. Tatăl meu lucra zi și noapte, era 
zi și noapte în port ca să salveze oamenii care veneau 
din lagărele de concentrare. Eu am crescut cu această 
sarcină, ca să ajut oamenii la nevoie. Eu am fost 
educat să ajut oameni la nevoie. Momentele acelea le 
am și acum pe retină. Cele întåmplate atunci mi-au 

marcat toată viața, deși, chiar atunci, fiindcă eram 
prea tånăr, nu înțelesesem exact gravitatea situației. 
 

S.C.: Care este limba ta ”maternă”? 
 

S.B.: Părinții mei au vorbit suedeză încă de cånd au 
venit în Malmö, astfel că, după jumătate de an, nu se 
mai pronunța acasă nici un cuvånt german, din 
motive ideologice, ceea ce a făcut ca eu să învăț 

germana, mult mai tårziu, în școală, 
dar germana nu este ”limba mea 
maternă”. Așa că suedeza este ”limba 
mea maternă” și aceasta a avut efecte 
pozitive asupra formării mele ca om. 
Eu n-am avut ”o altă identitate”. Să ai 
două ”limbi materne”, să aparții la 
”două culturi”, la două ”sisteme de 
comportare”, nu este simplu, iar eu 
am avut norocul să scap de aceasta.  
 

S.C.: Ai avut și ai o activitate foarte 
bogată în cadrul comunității evreiești 
din Stockholm și după cåte știu ai și o 
serie de sarcini internaționale.  
 

S.B.: În primii 10-15 ani la Stock-
holm m-am ocupat de tineret, pe care 
l-am antrenat în tot felul de activități 
sportive, dar și cercuri de studiu în 
iudaism. Am fost activ în consiliul de 
conducere al Comunității, format din 
aproximativ 25 de persoane, eu fiind 
cel mai tånăr, printre bărbații de 50-
60 de ani, pe care-i consideram atunci 

extrem de bătråni. Această activitate a fost deosebit 
de importantă pentru mine, căci am învățat cum 
funcționează o organizație. Cånd am considerat că 
am activat suficient aici, am început să lucrez la 
școala evreiască, unde am fost mulți ani președintele 
comitetului de conducere al școlii Hillel. Am fost 
unul din primii care au luptat pentru existența 
școlilor private, căci pe atunci exstau doar trei școli 
private în Stockholm, școala Hillel, școala Kristoffer 
și școala estoniană. Aș putea spune că am fost 
deschizători de drumuri în acest sens. Astăzi exită 
peste 50 de școli particulare și un sistem complect 
diferit.  
Îm amintesc că am luptat destul de mult pentru 
aceasta. Am fost în audiență de multe ori la ministrul 
învățămåntului și la tot felul de politicieni, atåt pe 
plan local cåt și pe plan central. Trebuie să-ți spun că 
aceste audiențe și contacte cu politicienii au fost 
foarte interesante, dar mai ales m-au învățat multe 
despre cum funcționează viața politică. Aceată 
experiență m-a ajutat în munca mea din cadrul 
comunității, căci și aceasta este formată din mai 
multe grupări politico-religioase.  
Există diferite formații, de la cele care sunt mai 
liberale, pånă la cele ortodoxe, mai interesate de 
cultură, altele sioniste, etc.  
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