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Cuvânt înainte 

 

 

Buletinul Centrului pentru Studierea Istoriei Evreilor din Romania îşi 

reînnoieşte apariţia, cu numărul 13. 

Câteva elemente definesc această reînnoire a publicaţiei: ea apare într-un 

moment aniversar important - 60 de ani de la proclamarea statului Israel.  

Centrul nostru închină acest număr din Buletin aniversării. În acest 

context, Buletinul oferă cititorilor săi un documentar despre mişcarea 

sionistă şi un istoric al acesteia în spaţiul evreo-român. Fireşte, este vorba de 

marcarea unui jubileu, dar,  mai mult decât atât este vorba de prezentarea 

unei direcţii noi în cercetarea Centrului, cea a studierii impactului 

sionismului, asupra evreilor din România, prin urmărirea câtorva planuri 

esenţiale: preistoria mişcării sioniste în spaţiul românesc, mişcarea chovevei 

sion, congresul de la Focşani, începutul miscării de alya şi contribuţia olim-

ilor din România la fondarea primelor aşezări din Eretz Israel. CSIER-ul are 

deja în pregătire pentru trimitere la tipar o antologie de texte sioniste din 

presa evreiască apărută în România (1880-1920). Cercetările de arhivă vor 

scoate la iveală materiale inedite în toate direcţiile de care aminteam. 

Cu această ocazie aş vrea să prezint câteva din obiectivele cercetării şi 

documentării Centrului pentru studiul istoriei evreilor din România (CSIER) 

 

Obiective strategice ale CSIER 

 

Înainte de toate aş dori să subliniez că aceste obiective sunt subordonate 

unei noi strategii, care îşi propune construirea unei structuri de tip academic, 

cu tot ce implică aceasta: sobrietate, cercetare bazată pe folosirea unor 

multiple materiale documentare. 

În al doilea rând această structură  îşi propune traversarea unui proces de 

modernizare, prin folosirea computerizării şi a altor tehnici noi de cercetare. 

În al treilea rând, CSIER se deschide unor programe de parteneriat 

ştiinţific cu diverse centre de cercetare din România şi străinătate. 

Sistematizînd, am putea spune că politica Centrului este: academizare, 

modernizare şi deschidere. 

 

Obiectivele cercetării 

 

În primul rând, CSIER îşi propune explorarea unor planuri insuficient 

cercetate. În acest sens, pe primul plan se are în vedere  o accentuare a 
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cunoaşterii istoriei sociale evreieşti. CSIER a deschis un proiect de adunare 

şi sistematizare a unor surse inedite privind instituţiile sociale evreieşti şi, în 

special,  Comunitatea - axa de bază a societăţii evreieşti în Diaspora. 

CSIER doreşte să iniţieze publicarea unor monografii ştiinţifice despre o 

serie de comunităţi evreieşti din România. 

Legat de aceasta, centrul a iniţiat un proiect de largă respiraţie privind 

patrimoniul cultural fix şi mobil al evreilor din România. În acest sens, ne 

gândim la un proiect, în etape, care să treacă la evidenţa, cercetarea şi 

valorificarea acestui patrimoniu: sinagogi, cimitire, instalaţii tehnice, dar şi 

carte ebraică şi idiş. 

Legat de acest proiect este o cercetare a cartierelor evreieşti, începând 

cu cele din Bucureşti. Se va încerca prin cercetare de arhivă şi de teren, cât 

şi prin adăugarea unor metode moderne, reconstituirea unor astfel de 

cartiere. 

Un alt obiectiv, relativ nou, este studierea impactului dintre societaea 

evreiască şi modernizare: dubla modernizare, cea proprie a societăţii 

evreieşti, cât şi contribuţia la modernizarea României. În fapt, această 

direcţie de cercetare a fost inaugurată de volumul Orizonturi evreieşti-

orizonturi europene, apărut în decembrie 2007 şi va continua cu alte lucrări 

de cercetare. 

Va continua efortul de adâncire a cercetării privind problematica 

Holocaustului şi a perioadei comuniste. 

 

Obiectivele documentării 

 

Extinderea şi modernizarea documentării este o direcţie prioritară în 

cadrul CSIER. 

În acest sens se are în vedere definitivarea evidenţei fondului de carte, 

arhivă, fototecă , fondul de presă al CSIER. În prezent se lucrează la 

evidenţa computerizată a acestor fonduri, iar în paralel s-a trecut la 

fotocopierea şi sistematizarea computerizată a unora dintre materialele 

ameninţate cu degradarea. 

CSIER , cu ajutorul unor factori de specialitate, gândeşte, în prezent 

un proiect de optimizare a conservării şi de restaurare a unor materiale. 

Pornind de la materialele deţinute de Centru, CSIER a iniţiat un 

proiect de constituire de mape pe diverse probleme, relevante pentru 

domeniul nostru. Aceste mape vor uşura activitatea de documentare în 

cadrul Centrului. 

Cu această ocazie, trebuie subliniat că documentarea la diversele 
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categorii de materiale ale Centrului este deschisă oricărui cercetător, prin 

sala de lectură a Centrului. Numeroşi studenţi, masteranzi, doctoranzi, 

cercetători sau oameni de presă se folosesc de serviciile documentării 

CSIER. 

Cunoaştrea tezaurului documentar al Centrului se va îmbunătăţi, prin 

site-ul Centrului, în curs de constituire. 

 

Planul de publicaţii   

 

Cercetarea Centrului se materializează printr-un bogat plan de 

publicaţii, editate direct de Centru, sau prin editura Hasefer. În această 

activitate au fost antrenaţi un număr important de membrii ai Centrului, sau 

colaboratori ai săi. 

Realizarea tuturor acestor obiective este posibilă printr-o consolidare 

şi o profesionalizare a materialului uman. Poate cel mai specific fenomen 

petrecut în ultimul an este îmbogăţirea Centrului cu un număr de oameni 

tineri şi foarte tineri. Aceştia sunt oameni de specialitate, masteranzi sau 

doctoranzi, absolvenţi de BA sau masterate în ştiinţe iudaice, studii 

europene, istorie sau alte domenii de ştiinţe social-umane. Efortul nostru 

este de a uni experienţa unor cercetători seniori, cu mare experienţă în 

domeniu cu dorinţa de afirmare a tinerilor cercetători. Acest fenomen este în 

plină desfăşurare şi este principala garanţie a îndeplinirii obiectivelor 

noastre. 

Apariţia numărului 13 al Buletinului este semnul reînnoirii unei 

tradiţii şi a intrării Centrului în ritmul specific unei structuri academice. 

Ţin să mulţumesc celor care au colaborat la acest număr, autorilor 

diverselor materiale, celui care a asigurat tehnoredactarea, Dan Pintilie, şi în 

special responsabilului acestui număr, colegul Hary Kuller, unul din 

veteranii CSIER. 

 

Liviu Rotman 
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La a 60-a aniversare a Statului Israel 

Hary KULLER 

 
Motto: 

 

 Fără emanciparea „lăuntrică‖ şi civică nu ar fi 

fost evreul modern, fără evreul modern nu ar fi 

fost sionismul politic, iar fără acesta nu ar fi fost 

Statul Israel în care cei veniţi de pretutindeni să 

transforme Palestina într-o ţară locuită în 

majoritate, ca în vechime, de evrei. 

 

I. Reflecţii introductive 

 
Istoria a consemnat la mijloc de veac 20 un eveniment inedit de 

importanţă regională şi, într-un anumit sens, mondială: revenirea la viaţa 

statală
1
 a unui popor răspândit pe toate continentele şi în mai toate statele 

lumii.  

Se ştie că după ultima conflagraţie mondială multe ţări, devenind 

independente, s-au transformat în state: ineditul apariţiei Statului Israel 

rezidă, însă, în faptul că el împlinea un Proiect sionist – considerat de mulţi 

a fi utopic – de a readuce într-o ţară făgăduită cu milenii în urmă evreilor şi 

locuită apoi de ei un mileniu de antichitate, un popor răspândit în toate 

colţurile lumii moderne. Altfel spus, de readus un popor fără ţară într-o ţară 

văduvită atâta amar de vreme de poporul său ancestral. 

Statul Israel, prin realizarea sa aievea în 1948, a conturat astfel un nou 

pattern istoric. Deşi o naţie veche – nouă, ca şi nou-vechiul stat iudeu, evreii 

israelieni, mişcarea lor naţională (care a avut loc, în principal, nu în secolul 

                                                 
1
 În ziua de 13 mai 1948, Ministerul pentru Colonii şi Foreign Office al Marii Britanii 

au publicat o declaraţie generală privind sfârşitul mandatului asupra Palestinei, la data de 

15 mai ora 0. În faţa delegaţilor Consiliului Naţional Evreiesc ce reprezenta iudaismul 

palestinian şi sionismul mondial, David Ben Gurion, preşedinte al Comitetului Executiv al 

Agenţiei Evreieşti, proclama, la Tel Aviv, cu 8 ore înainte de încheierea mandatului britanic, 

stabilirea în Palestina a unui Stat evreiesc numit Statul Israel. Acest Stat era conceput, în 

spiritul profeţilor, să ofere pacea şi prietenia sa popoarelor vecine, să contribuie la 

edificarea păcii în lume. Evenimentul a fost primit de evreii de pe întreg mapamondul cu 

bucuria unei renaşteri. 

 În România, ţară cu o tradiţie sionistă bogată şi cu o expectaţie de Alya deosebit de 

ridicată – şi datorită iminenţei comunizării ţării – proclamarea Statului Israel a avut un ecou 

deosebit în toate localităţile în care se aflau evrei, în Capitală cu o densă populaţie 

evreiască, în primul rând. 
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al XIX-lea cum a fost cazul celor mai multe naţiuni ci în plin ev al 

globalizării, când tendinţelor particulariste li se opun cele de integrare în 

satul global planetar) au condus, totuşi, la edificarea unei naţiuni depline cu 

trăsăturile ei organice – limbă, cultură, spiritualitate, armată şi celelalte 

componente ale vieţii statale desfăşurate pe teritoriul redobândit. 

Acum, la a 60-a aniversare de existenţă a Statului iudeu visat de  

Th. Herzl, realizat de generaţiile care s-au succedat – de la antemergători
1
 

până la cei de azi – voi începe prin a exprima câteva gânduri în virtutea 

fostului meu trecut sionist (împovărător, sub regim comunist) şi de evreu 

trăit şi ajuns la senectute sub orizont iudaic şi naţional. 

Nu mă gândesc să fac un bilanţ al înfăptuirilor israeliene privind: 

dinamica alertă a P.I.B.-ului; absorbţia forţei de muncă şi a imensului val de 

emigranţi; tehnologia agricolă şi formele originale de organizare a muncii 

pământului şi ale reorganizării rurale – Kibuţ-urile, Moşav-urile ş.a.; 

democraţia politică şi socială, învăţământul, ştiinţa, cultura, etc.; succesele 

din domeniul tehnologiei şi artei militare, ale polemologiei ş.a.m.d.  

Mari realizări, în condiţiile înfruntării unor imense dificultăţi şi a 

ostilităţii ţărilor din jur! Sufletul oricărui evreu naţional este plin de mândrie 

pentru împlinirile israelienilor, care, într-un răstimp istoric relativ scurt au 

izbutit, nu fără sacrificii, performanţe recunoscute chiar şi de duşmani. 

Numai că, respectivele performanţe îi îndârjesc şi mai rău pe „vecini‖, în 

obsesia lor de a şterge statul Israel de pe harta globului. Efectul unei 

asemenea duşmănii – motivate în fel şi chip – nu poate fi ocolit nici în 

politica externă dar nici în cea internă a Statului Israel. Despre toate acestea 

s-a scris şi se va mai scrie, dinamica evenimentelor fiind urmărită cu emoţie 

de evreii de pretutindeni. Şi nu numai! Ponderea subiectului în mass-media 

exprimă interesul în materie. 

În legătură cu construcţia statului şi societăţii israeliene în cei 60 de 

ani sau chiar de la începuturile Reîntoarcerii, la finele veacului XIX, se pot 

contura câteva gânduri, care socot că frământă pe nu puţini iubitori ai 

Sionului, astăzi. 

                                                 
1
 Curajul pionierilor a fost elementul motor al renaşterii ţării. S-a produs mai întâi 

readaptarea unui popor la munca pământului. S-au ingeniat structuri originale în 

agricultură: kibuţul, satele cooperatiste, satele cooperatiste mixte (moshavim situfim), 

alături de tradiţionalele exploataţii individuale. Dar, dacă la începuturi agricultura 

reprezenta aproape unica resursă a Israelului, abia renăscut, astăzi ea nu mai reprezintă 

decît 3% din exporturile ţării şi 4,6% din PIB. Faţă de anii de început volumul real al 

economiei israeliene a crescut de peste 25 de ori şi a rezultat din investiţiile industriale, în 

tehnologiile înalte, în circulaţia mărfurilor, în dezvoltarea ştiinţelor aplicative. 
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Mă refer, mai întâi la: relaţia dintre Israel şi Diaspora evreiască în 

trecut, prezent şi viitor. Din perspectiva istoriei contemporane şi recente a 

evreilor ivirea mişcării naţionale, prefigurate de sionism şi reîntoarcere îşi 

capătă semnificaţia teoretică prin ipostaza de nou strat, de nouă dimensiune 

determinantă în iudaismul contemporan, iar semnificaţia practică prin 

răspunsul dat unei necesităţi obiective de contracarare a antisemitismului 

culminat cu Holocaustul. Deşi, din acest ultim punct de vedere, apariţia 

Statului independent, nesupus puterii mandatare, a fost uşor defazată şi pe 

cale de consecinţă, pus în imposibilitatea de a nelimita Alya-ua şi a salva 

astfel mulţi evrei de la pieire, tocmai atunci când era mai mare nevoie. Un 

Israel independent în anii '30 ar fi fost o soluţie de preîntâmpinare a 

consecinţelor barbariei hitleriste în Europa, aşa cum după 1948 a fost o 

soluţie pentru o parte a evreimii europene care s-a considerat ameninţată de 

comunism, y compris de antisemitismul stalinist. 

Un al doilea gând: ideea că Israelul ar trebui şi ar putea să fie o pavăză 

pentru antisemitismul reînviat pe alocuri ori să adune pe restrânsul său 

teritoriu întreaga evreime care se bucură în Diaspora după a doua 

conflagraţie mondială – şi în multe locuri – de libertăţi democratice şi 

egalitate în drepturi, este desigur, depăşită în zilele noastre. Printre altele, şi 

pentru că Diaspora – americană dar şi europeană – este astăzi tot atât de 

necesară Israelului, sub varii privinţe, inclusiv spirituale şi de patrimoniu al 

evreimii. 

Însăşi chestiunea Alya-lei pe de o parte, şi a aşa zişilor iordimi, pe de 

altă parte, socotim a se pune azi în alţi termeni. Migraţia întreprinzătorilor 

israelieni în alte ţări şi influxul de capital evreiesc din altă ţară în Israel, 

constituie procese social – economice fireşti în lumea globalizată de astăzi. 

Forţa Israelului, locul şi rolul său în Orientul Mijlociu depind de 

cuprinderea sa în procesul de globalizare. 

Minorităţile evreieşti diasporeice devin astăzi un sprijin al Israelului în 

lume, fapt care se referă inclusiv la minoritatea noastră evreo – română, 

rămasă aici fără întrerupere în evul comunist. Ea se prenumeră printre 

comunităţile viabile, nu doar prin relictele şi relicvele existente ci şi prin 

potenţialul intelectual uman. Destinul acestui trib de evrei, în viitor şi al 

israelienilor care li se vor alătura atârnă, însă, de o strategie a convieţuirii 

împreună cu poporul român într-o Europă unită în care înseşi naţiunile devin 

minorităţi. 

Un al treilea gând: cu o deosebită acuitate se pune problema 

posibilităţii convieţuirii în Orientul Mijlociu unde conflictul israeliano – 

arab a fost în atâtea războaie rezolvat sângeros. Nici aici evreilor nu le este 
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încă hărăzită liniştea şi pacea atât de necesare dezvoltării unei civilizaţii şi 

culturi pe măsura capacităţilor lor şi benefică pentru întreaga zonă. 

Conflictul israeliano – arab, întreţinut artificial de fundamentalişti şi 

terorişti a absorbit – începând cu războiul de independenţă (1947/1948), 

Campania din Sinai (1956), Războiul de 6 zile (1967), Războiul de Iom 

Kipur (1973), Războiul din Liban (1982), Intifada, neîncetatele incursiuni 

teroriste ş.a. – uriaşe fonduri, care în condiţii de pace, ar fi putut căpăta o 

destinaţie benefică edificării unei noi etape în dezvoltarea Orientului 

Apropiat. E drept că evreii au fost biruitori în aceste războaie dar oare 

spectrul Iranului, Hamas-ului, Hezbollah-ului, Fatah-ului şi, fără a sugera 

vreo apropiere, însăşi slăbirea elanului sionist la unii israelieni cu spirit 

defetist sau iordimi cuprinşi de frică, nu pot măcina încrederea în viitorul 

Statului Israel? Unii se gândesc chiar, ca soluţie, la crearea unui fel de stat 

binaţional evreu-palestinian. Oare de ce nu s-ar gândi mai pozitiv la o 

integrare comună în Uniunea Europeană sau într-o Euro Asie Mică?! 

Adagio-ul „dacă vrei pacea, pregăteşte-te s-o poţi asigura‖ şi-a 

dovedit concreteţea sionistă mai mult decât oriunde altundeva. Perspectiva 

tragică în care „Shalom‖–ul israelian ar putea rima cu „Atomul‖ iranian, 

ridică îngrijorările la o cotă de care trebuie să se ţină seamă. 

Oricum, înţelegerea dintre israelieni, iordanieni şi palestinieni pe plan 

economic şi politic ar putea îndepărta spectrul unui alt război cu efecte 

imprevizibile. 

Trebuie recunoscut, că o naivitate majoră a sionismului politic a fost 

subestimarea realităţilor lumii arabo – musulmane şi a rezistenţei acesteia 

faţă de renaşterea Israelului. Dar nici pentru alt teritoriu decât cel 

strămoşesc – fie Uganda, Africa de Sud, Argentina ş.a. – nu se putea opta, 

cum ar fi dorit teritorialiştii, şi nici nu ar fi fost o soluţie. Situaţia era de „ein 

breira‖: nu exista altă alegere. S-a mers pe calea îmbinării idealismul sionist 

cu pragmatismul evreiesc.  

Idealul sionismului, care este reprezentat de mântuirea poporului 

evreu în patria sa străveche – şi care exprimă năzuinţa neîntreruptă şi 

profundul ataşament faţă de Ţara Sfântă – constituia componenta organică a 

„existenţei conştient evreieşti‖ în Diaspora pe parcursul secolelor. Cu atât 

mai mult cu cât, pentru iudaism credinţa, poporul şi ţara formează un tot 

unitar căci faptul de a fi israelian, nu este definit suficient nici doar din 

punct de vedere religios nici doar din punct de vedere pur etnic. 

Reîntoarcerea în Israel – în Statul Israel, unde limba, cultura, obiceiurile, 

modul de viaţă şi mentalităţile (inclusiv patriotismul faţă de apărarea ţării) 
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sunt cvintesenţial iudaice sau neoiudaice – adăugă un nou strat condiţiei 

perene de evreu, stratul de… israelian. 

Se credea, cu puterea credinţei, că în vechea Palestină pământul 

devenit arid, era însetat nu numai de apă ci şi de poporul de care a fost lipsit 

aproape două milenii. La refacerea legăturii dintre un popor fără ţară şi o 

ţară fără poporul său ancestral trebuie că au concurat pe lângă toate acele 

cauze (sociale, politice, culturale, spirituale) bine cunoscute şi o forţă 

telurică pe care aş numi-o setea pământului sau chemarea pământului. În 

asemănare cu chemarea locurilor natale pentru indivizi, sunt, poate, locurile 

ancestrale pentru o etnie cu un destin prescris într-o Carte a cărţilor aflată în 

Proiectul divin încă înainte de facerea lumii, cum cred mozaicii. Iar puterea 

credinţei, este ca setea pământului, este o forţă chtonică sau mai bine zis… 

celestă: credinţa în dreptul evreilor asupra acestui pământ străvechi. 

Altminteri, cu greu s-ar putea explica biruinţa israelienilor asupra atâtor 

împrejurări vitrege. În cei 60 de ani a fost realizat miracolul Israelian, 

înflorirea unei ţări aride şi întinerirea unui popor străvechi.  

La urmă, dar de mare importanţă, socotim a fi problema demografică 

cu care voi încheia succintele consideraţii introductive de mai sus. În 

Palestina, la data naşterii Statului evreu ţara număra doar 649.600 evrei, 

majoritatea emigraţi aici în deceniile secolului XX şi în preajma sau datorită 

Holocaustului. După exodul a 600.000 de arabi palestinieni au rămas în 

Israel doar 156.000 locuitori neevrei. Populaţia evreiască s-a constituit 

treptat prin Alya: 6 mari valuri de emigranţi care au făcut ca de la o 

populaţie israelită de 85 000 în 1914, 150 000 în 1927, 174 610 în 1931, 355 

160 în 1935, să se ajungă la cea amintită din 1948. Persecuţia hitleristă a dat 

amploare emigraţiei confirmând astfel vechea profeţie a apocalipsei lui 

Israel, conform căreia întoarcerea poporului avea să fie opera celor mai 

aprigi vrăjmaşi ai săi. Şi, totuşi, la aproape 5 milioane de evrei în Statul 

Israel, s-a ajuns abia în anii de după războiul mondial când prigoana în 

formele ei acute dispăruse, dar reculul sionist crescuse în puteri. Mai ales, în 

ţările din estul Europei apariţia comunismului, conjugată cu acţiunea 

viguroasă şi tradiţională a sionismului, golise aproape ţările zise de 

democraţie populară de evreimea lor locală. Din România, de pildă, au 

făcut Alya, în anii de după 1945, circa 300 000 de evrei. 



 - 
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II. Despre sionism 
 

Sionismul este o doctrină şi o mişcare naţională care preconizează 

instalarea poporului evreu pe pământul său istoric, reactualizând astfel o temă 

tradiţională a întoarcerii la Sion exprimată în străvechea incantaţie mozaică 

„Anul viitor la Ierusalim‖. Ataşamentul sentimental şi religios faţă de Ţara 

Sfântă face parte integrantă din perenul univers mental evreiesc, deşi 

sionismul ca mişcare politică laică este o versiune a mişcărilor naţionale 

moderne. Paradoxal, sionismul politic ia fiinţă tocmai la evreii din Occident, 

unde procesul integraţionist, chiar asimilaţionist declanşat de Revoluţia 

franceză era în avans.  

Sionismul consideră, însă, antisemitismul un dat permanent care nu lasă 

nici o şansă de asimilare deplină evreilor din diaspora. Th. Herzl a avut, în 

acest sens, o viziune premonitorie, cum s-a petrecut şi cu aceia care l-au 

precedat: apărători ai ideii naţionale precum Z.A. Kalisher (1795-1874); 

Moses Hess; adepţii Hibat Sion-ului, Biluimii şi atâţia alţi precursori ai 

sionismului. Viziune comună şi, în acelaşi timp, diferită. Atunci când primul 

Congres sionist se întruneşte la Basel, în 1897, el se prezintă deja ca arena 

unei mişcări heteroclite. Vederile diferite vor spori ulterior. Astfel, Ahad 

Haam (1856-1927), tatăl sionismului cultural, va percepe altfel această 

mişcare decât Vladimir Jabotinsky (1880-1940), tatăl sionismului revizionist 

ş.a.m.d. A.D. Gordon (1856-1922) va dezvolta o concepţie narodnică, mistică 

şi romantică, Ber Borochov (1881-1917), una marxistă, Haim Arlosoroff 

(1899-1933) şi D. Ben Gurion (1886-1973) una social-democrată, ş.a.m.d. 

La rândul lor, cei de orientare religioasă, cuprinşi în mişcarea 

Agudat Israel, vor respinge sionismul politic, în timp ce Mizrahi, întemeiat 

de I J. Reines (1830-1915) în 1902, apără ideea statal-sionistă.  

Diversitatea sionismului, având la extreme orientările religioase de o 

parte şi socialist-marxiste de altă parte, s-a exprimat prin sumedenie de partide, 

asociaţii, organizaţii, grupate la rândul lor după criterii de vârstă, de rezidenţă 

etc. 

Mai înainte ca Palestina să se impună ca singura ţară considerată 

capabilă să-i adune pe evreii împrăştiaţi (dar chiar şi mai târziu, în preajma 

creării Statului Israel) s-au afirmat tendinţe care preconizau posibilitatea 

plasării evreilor şi în alte teritorii – din Africa, America de Sud ş.a. Ne referim 

în acest caz la curentul zis al teritorialiştilor. Înfiinţarea în 1948 a Statului 

Israel a dat câştig de cauză sionismului politic, aducând însă în prim-planul 

confruntărilor şi dezbaterilor relaţiile arabo-israeliene şi înfiinţarea statului 

palestinian. 



 17 

III. Ideea sionistă în România 

 

Contribuţiile aduse la dezvoltarea gândirii sioniste din România încep 

cu personalităţi rabinice sau de întinsă cultură iudaică, de la Avner Kasswan 

şi dr. K. Lippe până la un Matatias Friedmann, dr. I. Niemirower, dr I. 

Nacht, dr. H. Brezis şi A. L. Zissu – reprezentativi atât în ce priveşte 

tălmăcirea idealului sionist cât şi pentru propunerile organizatorice 

considerate necesare înfăptuirii acestui ideal. 

Presa sionistă – în limba română, idiş, ebraică, etc. – adaugă încă zeci 

de nume de personalităţi creatoare în domeniul sionist. 

Fireşte, contribuţiile acestora se află în nemijlocită legătură cu 

curentele de idei sioniste, performate la scară europeană de un L. Pinsker, 

Achad Haam, A. D. Gordon, N. Sokolov şi înainte de toţi, de Theodor Herzl, 

creatorul sionismului politic. 

Lucrările acestora ori simplele lor articole, cuvântări, studii, erau 

cunoscute şi în Vechiul Regat al României: presa le colporta iar unele lucrări 

circulau fie în original, fie în traduceri. Câteva exemplificări în acest sens. 

Rom und Jerusalem – cunoscuta lucrare a lui M. Hess, apărută într-o 

primă ediţie germană la 1862, este reprodusă în fragmente, apoi integral pe 

parcursul unor seriale din presa evreiască de limbă română, încă de la 

sfârşitul veacului XIX. Parţial, sunt publicate şi mici fragmente din lucrarea 

Judische Schriften, apărută în 1905 la Berlin, ediţie îngrijită de Zlocisti. 

În literatura evreiască din România – după cum arăta şi Dorel Dorian 

(vezi: „Realitatea Evreiască‖, nr. 289/02.2008) lucrările lui Theodor Herzl 

ocupau locul central: câteva sute de articole de presă, câteva zeci de studii şi 

câteva lucrări importante le folosesc ca referinţă. Scrierile lui Herzl au 

apărut traduse în româneşte mai întâi fragmentar pe întinsul primelor 

decenii ale veacului XX, apoi în întregime, începând cu Statul Iudeu 

(traducere de R. Iza, Buc. 1918-1919). A urmat traducerea lucrării Der 

Judenstaat (Viena 1896, ediţia a VIII-a, 1923, tradusă în toate limbile 

europene) a fost tălmăcită în româneşte de I. Iudo în 1928. Lucrarea apăruse 

însă şi sub formă de serial atât în „Egalitatea‖, cât şi în „Curierul Israelit‖, 

mult înainte. Despre Altneuland, roman (Leipzig, 1902) s-a arătat pe larg în 

ce fel a fost tradusă şi ce impact a avut (vezi numărul citat). 

În presa evreiască sionistă – dar şi cea general-evreiască au apărut spicuiri 

din Zionistischer Schriften, 1923, Tagebucher, 1921 şi Das Neue Ghetto, ca şi 

pagini din volumele de beletristică (Palatul Burbon, 1895, Povestiri filozofice, 

Berlin 1900, Foiletoane, Viena 1904, vol. II Berlin, 1913), ş.a. 



 - 
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Personalitatea lui Herzl a fost conturată şi de marele Arghezi în 

articolul Herzl (în revista Adam an I, nr. 5); de Gala Galaction, care a scris o 

broşură intitulată Herzl, iar E. Furtună va scrie o Elegie la moartea lui Herzl 

(Revista Hatikvah, an II, nr. 2, 1916). 

Dr. I. Niemirower consacră lui Herzl o suită de articole, răspândite în 

diverse publicaţii şi reluate în volumul II (Dizertaţii şi foiletoane) din 

Scrieri complete. 

Au mai scris, în epocă, despre Herzl: dr. H. Burstein, dr. I. Nacht, Sam 

Pineles, B. Zosmer, I. Botoşanski, I. Marcus-Ami, Leon Leventer, ş.a. 

O bibliografie completă Herzl în publicistica evreiască din România, 

listează peste 150 trimiteri. 

Ideatica Statului Iudeu ca şi a romanului Ţară Veche Nouă sunt mult 

comentate de diverşi gazetari, înregimentaţi sau nu sionismului. O seamă de 

doctrinari evrei din România se străduiesc însă să adapteze viziunea 

herzlianistă la condiţiile concrete locale. Nu erau contestate: necesitatea 

unui centru politic al evreimii europene dar se insista asupra importanţei 

descentralizării iniţiativei; alya-ua era concepută ca desfăşurându-se în mai 

multe etape şi pregătind condiţiile materiale ale adaptării la ţara de advent. 

Nu au lipsit adepţii sionismului cultural şi nici ai melioriştilor care cereau 

o „renovare‖ prealabilă a evreimii pervertite timp îndelungat de îndepărtarea de 

la orice educaţie iudaică. Au existat şi adepţi ai unui ortodoxism intransigent 

care cereau ca Israelul să fie edificat doar după venirea lui Mesia. O privire 

sociologică asupra fenomenului sionist, de nuanţă borochowistă, se regăseşte la 

adepţii „stângii‖ care cereau o luare în considerare a tuturor factorilor sociali – 

de la cei economici până la cei de status şi rol, care diferenţiau grav starea 

materială a păturilor evreieşti. Se vorbea chiar despre un sionism al claselor 

avute şi unul al muncitorilor de rând. 

Practic, nici un „trend‖ în gândirea sionistă locală nu relua automat 

teze generale ci pornea de la o meditaţie asupra condiţiilor locale. În acest 

sens atât ideile gordoniste cât şi cele borochowiene sau herzliene se îmbibau 

de elaboratele unor gânditori locali precum K. Lippe, I. Niemirower sau 

profesionişti în discipline sociale precum unii social-democraţi, filosofi – ca 

Iosif Brucăr – sau economişti de felul lui Şt. Antim. Mihail Sebastian în 

cartea sa De două mii de ani dezbate şi el şansele sionismului profesat de 

Winkler, personaj central al romanului, aflat în perpetuă confruntare cu 

marxistul S.T. Haim.  

În 1899, la Galaţi, a fost tradusă Autoemanciparea de dr. Leon 

Pinsker. Prefaţa s-a datorat lui Sam Pineles. Imediat după apariţie lucrarea a 

fost recenzată de ziarele şi revistele evreieşti care au inserat articole de 
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comentarii pe marginea ideilor principale dezvoltate de acest important 

curent al „emancipării interioare‖. Autoemanciparea, scriau comentatorii 

locali, devine o condiţie a afirmării evreilor ca naţiune civilizată atât în 

Diaspora cât şi în ţara lor proprie. 

Ideea naţională la evrei se asociază cu aceea că îşi reînnoiesc self-

percepţia şi self-simţirea ca popor, pretind un destin social normal, îşi 

clarifică identitatea, devin mai sensibili la şovinism (o împletire între 

simplism, ura străinului şi automitizare), se dezvoltă onoarea de grup şi 

conştiinţa propriilor defecte izvorâte din înstrăinare. 

Vladimir Jabotinski a intuit încă din anii '20 – ai euforiei produse de 

„Declaraţia Balfour‖, că pentru a redobândi „Ţara veche‖, pentru a face din 

ea o „Ţară nouă‖ este necesar un amplu proces prin care evreii să se 

dovedească apţi nu doar de o restratificare profesională, de adaptare la un 

nou teritoriu şi climat, la o nouă limbă, cultură şi spiritualitate ci şi la 

dezvăluirea unor virtuţi militare performante, neobişnuite pentru evreul de 

ghetto. 

În România, Max Nordau – polemistul a întrunit adeziuni: şi atunci 

când era vorba de atitudinea sa faţă de sioniştii culturali din şcoala lui Ahad 

Haam şi atunci când punea problema raporturilor dintre naţionalismul 

european şi cel sionist Nordau a intuit cu pertinenţă relaţia dintre naţional şi 

transnaţional. 

Lucrările lui Max Nordau au cunoscut diferite traduceri şi au fost 

scoase numeroase ediţii, unele chiar imediat după apariţia lor. 

Sionismul cultural a deţinut de asemeni un loc important în gândirea 

evreiască locală. Atât definirea conceptului de cultură evreiască precum şi 

modalităţile difuzării ei în masă au revenit în scrierile mai multor autori: s-a 

considerat că a deştepta interesul pentru această cultură este una din 

misiunile importante ale mişcării sioniste. Dacă emigrarea – alya era 

finalitatea practică a sionismului, includerea ideii sioniste în mentalul şi 

cultura [sens etnologic] evreului era ţelul său spiritual, o modalitate de a 

avea sentimente sioniste chiar şi pentru cei care rămân în Diaspora. 

Prin cultură evreiască, largo-sensu, s-au subînţeles toate manifestările 

spirituale în care individualitatea evreiască este pregnantă. Dintre 

componentele culturii evreieşti au fost evidenţiate cu precădere: limba 

ebraică, menită să devie o limbă vie; istoria evreilor – ca o creaţiune 

modernă; literatura, în care este oglindită viaţa oamenilor ca şi năzuinţele 

lor; ştiinţa, adăpată şi la izvoarele evreieşti; limba idiş, ca limbă populară 

evreiască, a prilejuit creaţii literare impunătoare (sioniştii români nu erau 

împotriva acestei limbi „mameluşăn‖ pentru masele evreieşti răsăritene). 



 - 
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Principala datorie a sioniştilor s-a considerat a fi munca de educare în 

toate aceste direcţii ca şi în principiile şi idealurile iudaice sioniste. 

S-a evidenţiat valoarea educativă a popularizării marilor creatori evrei 

în domeniile religioase şi laice, din antichitate şi până la zi: mii şi mii de 

savanţi profunzi, gânditori adânci, scriitori geniali întrupează gloria culturii 

evreieşti. 

Biblia, în original şi în traducerile unor creatori ca Mendelssohn, 

Buber ş.a., este una din creaţiile de bază din care s-au inspirat culturile, 

vechi şi noi, ale popoarelor. Mişna şi Talmudul sunt opere uriaşe care au 

devenit sufletul evreimii, care au matriţat gândirea „midraşică‖ [dialectico-

cazuistică] a generaţii de evrei. 

J. Niemirower, împreună cu M. Schwarzfeld, în decembrie 1899, ca 

membrii ai Comisiunii culturale a Congresului al III-lea din Basel, secţiunea 

română, redactaseră o circulară în care se cerea ca în fiecare localitate, orice 

secţie, şi orice sionist în parte trebuie să caute a-şi face datoria pătruns de 

importanţa misiunii culturale. „Fiece secţie în întrunirile sale şi orice sionist 

în mod personal, în cercurile cu care comunică, trebuie să-şi asume sarcina 

de a contribui la educarea sentimentului evreiesc‖. Interesul purtat tinerimii, 

instruirii ei în limba ebraică, în istoria şi literatura evreiască trebuie să fie 

permanent. Şcoli de adulţi, editarea de cărţi şi broşuri populare vor complini 

această instruire cu o educaţie permanentă pentru toate vârstele. 

În spiritul acestei circulare au fost concepute şi unele documente ale 

comisiunii culturale aleasă la Londra şi la care şi-a adus o contribuţie 

deosebită dr. K. Lippe. În anul 1903, dr. Nacht, împreună cu dr. Lippe, 

Armin Duks şi I. Niemirower au lansat un anteproiect de program al 

învăţământului limbii ebraice pentru uzul şcolilor israelite din România. La 

diferite conferinţe sioniste din Galaţi şi Iaşi, dr. Nacht, Braunstein – 

Mibaşan, Samsony, I. Niemirower au făcut proiecte pentru difuzarea culturii 

ebraice, au propus chiar fondarea unei şcoli model cu un caracter pur 

naţional evreiesc. 

La congresele comunităţilor, la consfătuirile culturale – din Iaşi, 

Focşani, Piatra şi Brăila – reprezentanţi ai sionismului local au cerut ca 

limba ebraică să ocupe rangul cuvenit în învăţământul şi şcolile israelito-

române. Deşi unele din comitetele şcolare nu dovedeau un zel deosebit în 

aplicarea unor atari programe, reprezentanţii sionişti din comisiunile 

culturale şi-au făcut datoria de a stimula interesul întregii evreimi pentru 

idealurile limbii şi culturii evreieşti. 

Războiul mondial, deşi a încetinit considerabil activitatea acestor 

secţiuni, n-a curmat-o deplin. Astfel, chiar şi după 1915 comisiunea din 
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Bucureşti s-a evidenţiat printr-o seamă de activităţi extinse mult în anii 

interbelicului. Au fost organizate nenumărate cercuri ale tineretului sionist 

în care activitatea culturală era de căpetenie. 

Se poate spune că odată cu dezvoltarea mişcării sioniste, popula-

rizarea culturii evreieşti intră într-o nouă fază, şi reprezintă un antidot atât 

împotriva asimilismului cât şi al defetismului „pragmatic‖. 

În ciuda unor diferenţe de vederi în probleme politice şi practice, 

asupra chestiunilor culturale s-a realizat un consens: de asemeni, în ce 

priveşte propagarea valorilor sioniste, prin dezvoltarea culturii sioniste. 

Ideea sionistă a fost apreciată ca o nouă paradigmă în devenirea iudaismului 

modern, iar în cadrul acestei „idei‖ adepţii lui V. Jabotinsky includeau şi 

„dimensiunea militară‖. 



 - 
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IV. Alya din România în cifre 

 
Anul de alya Cifre 

absolute 

Anul de alya Cifre 

absolute 

Anul de alya Cifre 

absolute 

0 1 2 3 4 5 

Total general 1919-

1995
1 

313396 1943 186 1968 215 

Total 

1919-04.05.1948 

41105 1944 3856 1969 1394 

Total 

15.05.1948-1995 

272291 1945 1348 1970 5265 

În interbelic situaţia alya-lei era 

după cum urmează 

    

1919 - Alya-ua 

clandestină 

1939-1945 

1334 1971 1651 

  Şi imediat după 1945 
2 

  

1920 331 1946 4356 1972 2627 

1921 424 1947 4727 1973 3617 

  Iar din 1948   

1922 285 01.01.1948- 

14.05.1948 

7102 1974 3231 

1923 364 15.05.1948- 

31.12.1948 

17678 1975 2007 

1924 431 1949 13602 1976 1996 

1925 1764 1950 46171 1977 1380 

1926 728 1951 39046 1978 1172 

1927 168 1952 3759 1979 996 

1928 98 1953 92 1980 1093 

1929 326 1954 70 1981 1001 

1930 313 1955 253 1982 1551 

1931 235 1956 729 1983 1310 

1932 487 1957 665 1984 1996 

1933 1425 1958 8785 1985 1358 

1934 2056 1959 9670 1986 1327 

1935 4111 1960 9262 1987 1671 

1936 1542 1961 20800 1988 1436 

1937 348 1962 9149 1989 1517 

1938 615 1963 11473 1990 1201 

1939 632 1964 24244 1991 520 

Iar în anii '40-'44 astfel     

1940 701 1965 9817 1992 472 

1941 748 1966 3044 1993 393 

1942 94 1967 731 1994 510 

    1995 344 
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Note: 

 
1) Nu sunt date centralizate pentru perioada până la 1919 deşi alya s-a făcut încă de la 

mijlocul veacului al 19-lea. 

În 1863, rabinul Yosef Hacohen din Moineşti, cu încă cinci membrii de familie şi 

rabinul Tzunders cu cinci membri au fost primii evrei români care s-au stabilit în Palestina. 

Apoi, convinşi de exemplul celor dintâi, au emigrat încă 30 de tineri urmaţi de alţii din 

Bârlad, Galaţi, localităţi dobrogene ş.a. şi vor întemeia aşezări agricole rămase până azi. 

 Deşi – la întretăierea veacurilor XIX-XX – numărul emigranţilor evreo-români spre 

Palestina nu a putut concura cu cel orientat spre SUA şi Argentina, totuşi s-a ajuns la câteva 

mii – între 1884-1918. 

Istoricul Carol Iancu (vezi Toladot, nr. 12-13, Jerusalem, mai 1976) publică o 

scrisoare a unui medic evreu din Giurgiu adresată la 29.05.1867, preşedintelui A.I.U. din 

Paris în care se arată că la acea dată ideea emigrării în Palestina (pentru a practica acolo 

ocupaţii agricole) era, totuşi, îmbrăţişată nu de puţini evrei. Oficialităţile româneşti ale 

vremii (ca de pildă I.C. Brătianu ş.a.) se arătau dispuse, ca prin subscrierea unor credite, 

aprobate de Parlament, să sprijine o atare emigrare. Dar, practic, evreii nu au emigrat masiv 

atunci; şi nici la 1872, când s-a declanşat „curentul emigraţionist‖ (spre America), stimulat 

de consulul Peixotto şi faţă de care, de asemeni, oficialităţile româneşti s-au arătat deosebit 

de receptive. 

Raţiunea majoră pentru care, la începutul deceniului opt, evreii din România nu se 

puteau decide pentru emigrare – nici în Palestina, nici în America – o constituie dorinţa 

reală a evreilor de a se integra în realitatea socială românească, deşi marcată de o seamă de 

inconveniente politico-juridice (art. 7 al Constituţiei din 1866; măsurile împotriva 

„vagabondajului‖ din 1867; expulzările, vexaţiunile ş.a., favorizate de actele normative 

aplicate după 1869; climatele defavorabile statornicirii unor statusuri sigure şi 

ascensionale), îngăduia inserţia în activităţi economice ce se dovedeau încă rentabile; 

precum şi beneficierea de unele oportunităţi privind învăţământul public, viaţa comunală 

ş.a. Sunt raţiuni pentru care deceniile 6-8 şi chiar 9 ale veacului XIX mai erau încă de 

imigrare a unor evrei în România şi nu de emigrare. 

Ideea emigrării în Palestina (cu scopul colonizării agricole) îşi crea, totuşi, curs: în 

1875 o societate intitulată Ishub Eretz Israel a fost fondată la Moineşti (jud. Bacău), 

stimulând mişcarea primilor coloni spre Palestina. 

 Apoi, o seamă de cercuri vehiculând ideea colonizării apar în alte târguri şi oraşe 

astfel că până la întrunirea Conferinţei chowewe-sioniste de la Focşani (30 decembrie 

1881-1 ian. 1882) se constituiseră deja 50 de atari societăţi de colonizare. La Conferinţă, 50 

delegaţi reprezentând 29 localităţi şi 31 secţiuni (cu cercurile aferente lor) au dezbătut deja, 

prin alocuţiuni şi referate avizate, perspectivele ideii sioniste în România. 

2) Alya-ua postbelică din România, începută modest cu primele vapoare de emigranţi, 

care au transportat în 1944-1945 mai ales refugiaţi şi repatriaţi, continuată apoi cu 

emigrarea ilegală, din anii 1945-1947 şi cu cea legală – de după declararea Statului Evreu şi 

până „la zi‖ – reprezintă un capitol pe cât de inedit, pe atât de amplu în istoria evreilor de 

pe aceste meleaguri. Când circa 95% din populaţia evreiască a ţării se transplantează – fie şi 

în ţara ei „Veche-Nouă‖, dar nu numai – respectivul proces migraţionist depăşeşte 

„clasicul‖ său contur, dovedindu-se aproape fără precedent. 
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Numărul celor doritori să facă alya, care era, în 1945, de 42.000 atinge în 1946 cifra 

de 105.000. Şi aceasta în condiţiile în care autorităţile britanice nu acordau anual decât 

3500 de certificate de emigrare în Palestina. 

Promisiunea făcută de E. Bodnăraş, în 1947, şi de A. Pauker în 1948 unor trimişi ai 

Işuv-ului, pentru emigrarea anuală din România a circa 40.000 evrei nu a fost respectată. 

Abia între 1950-1952 are loc prima alya de masă: circa 110.000 persoane. Emigrarea dintre 

1945-1948, ilegală din punctul de vedere al Marii Britanii, care deţinea mandatul Palestinei, 

era făcută pe mare sau pe uscat şi oarecum de conivenţă cu autorităţile române. A fost 

îngăduită chiar, la finele lui 1947, o plecare masivă de circa 15.000 persoane şi tocmai într-

un moment când se pregătea detronarea regelui iar nu cu mult înainte avusese loc 

reprimarea partidelor „istorice‖. 

 La finele lui 1947 şi încă în 1948 activitatea sioniştilor continua nestingherită, iar 

spre finele acestui ultim an o emigrare, de circa 4000 oameni, avea loc chiar sub auspiciile 

C.D.E. – cunoscut organism de partid cu însărcinări pentru lumea evreiască. 

 

 

V. Sionismul în anii tranziţiei spre comunism – studiu de caz 

 

 Partidele sioniste, organizaţiile sioniste de tineret, centrele sioniste de 

restratificare, literatura sionistă şi gazetele înregimentate acestui curent de 

gândire şi acţiune sunt tot atâtea realităţi ale acestui scurt răstimp care au 

antrenat largi cercuri evreieşti, mai cu seamă tineret. Ceea ce ne apare astăzi 

surprinzător este faptul că deşi sionismul şi sioniştii se aflau în dizgraţie, ori 

erau chiar reprimaţi în U.R.S.S., în România de după „Eliberarea‖ ţării de 

către sovietici – şi cam până în 1949 – a fost îngăduită o revigorare şi 

diversificare deosebită a activităţii sioniste.  

Dacă prin destinul ei ultim, mişcarea sionistă din România suporta 

oarecum avatarurile întregului sionism est şi central-european din zona de 

influenţă sovietică, (regimul bolşevic fiind antisionist încă din startul său, 

revoluţia din 1917), ascensiunea sa din anii 1945-1947 se dovedea oarecum 

atipică. Cu atât mai mult cu cât România, cu ai săi circa 400000 de evrei – 

parte supravieţuitori ai Holocaustului, deci duşmani funciari ai fascismului – 

intrau în alte calcule politice ale regimului instaurat aici de sovietici. 

Un număr considerabil de organizaţii sioniste îşi extind aria de 

influenţă. 

 Este reorganizată Federaţia Organizaţiilor Sioniste (Organizaţia 

Sionistă). Imediat după 23 august apare şi dizidenţa. Noua Organizaţie 

Sionistă Biroul de Emigrare, existent încă din ultimii ani ai perioadei 

Antonescu, îşi continuă activitatea. Sunt refăcute partidele sioniste: Ichud – 

organizaţie socialistă evreiască dependentă de Ichud Haolami, intim asociată 

mişcării muncitoreşti din Palestina, şi organizaţiile de tineret  (Gordonia şi 
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Buselia), dependente de Ichud
1
. Până la desfiinţarea Mapai, au aparţinut de 

Ichud şi alte două mişcări de tineret: Dror' Habonim şi Borochovia, care şi-

au păstrat, totuşi, oarecare independenţă. 

 Un al doilea grup de formaţii sioniste l-au constituit Clal-sioniştii, care în anii 

premergători lui 1940 erau majoritari în Organizaţia Sionistă. Acest grup 

cuprindea: Partidul Centrist, cu puternică influenţă în masa evreiască; Cercul 

Renaşterea, alcătuit în principal din intelectuali (acest cerc este iniţiator al 

organizaţiei Avoda Ahava – (dizident în raport cu palestino-centriştii); Haşmonaea 

– Organizaţie a studenţilor sionişti, datând de decenii; Hanoar Hazioni şi Dor 

Hadas – mişcări de tineret desprinse din Tenuat Hanoar Haţioni – cu oarecare 

autonomie faţă de Clal – sionişti; Baalei Melacha – cu răspândire în Transilvania, 

mai ales printre meseriaşi. Al treilea grup: Religioşii sionişti (Daatimii), care, spre 

deosebire de alte categorii de religioşi, (nesionişti) se declarau adepţi ai işuvului 

evreiesc din Palestina. Grupul era alcătuit din două partide: Mizrahi şi Hapoel 

Hamizrahi, şi două organizaţii: B'nei Akiba şi Tora Veavoda. 

 În afară de cele 3 grupuri de partide şi organizaţii – cu vechi state – 

mai sunt de menţionat: 

 A. Partidele noi ale sionismului general: 

 1. Partidul Sionist-Democrat apărut în 1945 şi desprins din 

Renaşterea; 

 2. Haoved Haţioni, apărut în 1946 cu prilejul alegerilor pentru 

Congresul Sionist şi care a avut în subordine organizaţiile: Dor Hadas; 

Baaley Melacha; Hanoar Haţioni; Herzlia (în 1947 se declară independent); 

 3. Partidul Oved (Renaşterea), constituit în 1947 – replică la Haoved 

Haţioni. 

 B. Partide socialiste noi: 

 1. Mişmar, constituit mai întâi ca un „Cerc politic‖ al vechii şi 

consistentei organizaţii de tineret Haşomer Haţair, existentă de decenii şi de 

mare răspândire; 

                                                 
1
 Vechilor lideri ai Executivei şi Organizaţiei Sioniste, ai Hehalutz-ului, li se alătură 

slihimi, care vor prelua multiple sarcini sioniste (privind tineretul, educaţia) dublând 

vechile cadre locale sau chiar înlocuindu-le. A existat, însă, un consens deplin nu doar în 

materie de programe sioniste de acţiune ci, mai ales, cu privire la linia comună de 

perspectiva emigraţionistă, la care au aderat, ca şi la susţinerea intereselor comunitare 

majore ale întregii populaţii evreieşti: abrogarea legilor rasiale; egalitatea în drepturi; 

judecarea crimelor de război; repararea daunelor economice şi morale cauzate victimelor 

prigoanei. Dar organizaţiile sioniste – de o diversitate crescândă – îşi conturează încă din 

start programe, „declaraţii de principii‖ etc. cuprinzând obiective proprii: pregătirea 

tineretului pentru ahşara şi a categoriilor afectate de şomaj pentru restratificare; pregătirea 

tuturor pentru o alya considerată soluţie majoră la problema evreiască. 
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 2. B'nei Aavoda, devenită apoi Miflaga; 

 3. Ahdud Haavoda, constituită în primăvara anului 1947 de către 

Poalei Sion Smol, grupul de bucovineni refugiaţi în ţară şi care în trecut 

aparţineau de Haoved (apoi trec la Mapai) iar la scindarea Mapai-ului, în 

1947, se ataşează de Dror Habonim şi Borohovia, apartenenţe de Ahdud 

Haavoda care îşi va revendica în Hehaluţ, autonomia. 

 C. Reorganizări şi regrupări în cadrul mişcărilor Daati (religioşi). 

 1. La Bucureşti se conturează gruparea de partide Hapoel Hadati de 

N.O.S. (Noua Organizaţie Sionistă) – tabăra revizionistă 

 D. Partidele apartenente de N.O.S. 

 1. Haţahar (H.T.H.R.): Partidul sionist revizionist, care cuprinde: Brit 

Hapoalim Yarden, cu membrii, în principal, din rândul refugiaţilor; 

 2. Brit Yesorun, răspândit mai ales în Transilvania; 

 3. Hamenora, în principal cu membri din rândul studenţilor şi 

intelectualilor. 

 4. Mişcările de tineret, aferente: Betar, cu membrii cuprinşi în 

mişcarea de ahşara, din care ramura pregătită în ahşara-ua de luptători urma 

să fie trecută, din 1946, în Organizaţia militară naţională ETZEL. 

ETZEL s-a ataşat de mişcarea revizionistă şi gruparea Iudenstaat-

Medina Haiehudit, grupare care pe atunci mai făcea încă parte din 

Organizaţia Sionistă. 

 E. Alte grupări cvasi-sioniste: 

 1. Religioase: Agudat Israel; Poalei Agudat Israel (muncitoresc); 

Teirei, Agudad Israel (tineret). Toate trei, deşi nedeclarat sioniste, încurajau 

şi susţineau alya-ua (inclusiv alya-Bet), ilegală, organizată de Mosad; 

 2. A.C.F.E. Asociaţia Femeilor Evreice, nepolitică. Făcea parte din 

Hadasa şi activa în cadrul Organizaţiei Sioniste Mondiale. 

 F. Formaţii politice unificate. 

 1. Brith Ereţ Israel Haovedet – se constituie în noiembrie 1944 şi 

cuprinde: Palestina muncitoare, Ichudul şi Cercul de prieteni ai Haşomer 

Haţair (va deveni Mişmar). Această „Uniune a Ţării care Munceşte‖ a fost 

creată pe baza unei platforme politice comune în problemele sioniste 

concrete din România postbelică şi va reprezenta tabăra socialisto-sionistă 

din Organizaţia Sionistă şi chiar din C.D.E. 

 Ca bloc al stângii sioniste, alcătuit din Mişmar şi Ahdud Haavoda, 

aceste două partide aparţinând lui Brith Ereţ Israel Haovedet, se vor uni în 

1948, aderând la Mapam. Din pricina suprimării mişcării sioniste în 

România B.E.I.H. n-a mai apucat să funcţioneze. 
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 Hakad (H.K.D.), o platformă comună între partidele Ichud şi Mişmar 

în vederea unor redistribuiri de mandate la Congresul Sionist din România – 

1946 – şi la alegerea conducerii O.S. pentru răstimpul de până la 1948. 

 Ca reacţie la acest Acord între cele două partide, la finele lui 1944 

clal-sioniştii şi mişcările lor de tineret au creat un Corp sionist-clalist menit 

să se opună influenţei grupului Palestina Muncitoare. Acest „Acord‖ n-a 

funcţionat decât o jumătate de an, clal-sioniştii fiind măcinaţi de dispute 

interne. 

 Aceeaşi soartă a avut şi Gruparea Sionistă Democrată (G.D.S.), ivită în 

1946, înaintea şi în vederea alegerilor de delegaţi pentru Conferinţa sionistă 

pe ţară şi a Congresului Mondial Sionist (Elveţia). A avut o existenţă 

efemeră, liderii ei J. Cohen şi L. Itzkar, hotărând fuzionarea cu Gruparea 

Sionistă Centristă, prezidată de dr. L. Mayersohn, devenind astfel Partidul 

Clal-Sionist din România Şi acest organism hibrid a suferit un total eşec la 

respectiva Conferinţă sionistă pe ţară, unde au fost omologate pentru acest 

curent „centrist‖ doar: 

 1. Organizaţia clal-sionistă „Renaşterea‖; 

 2. Organizaţia „Haoved Haţioni‖, rezultată şi ea din colaborarea 

dintre: Organizaţia de tineret – Hanoar Haţioni şi Organizaţia „Dor Hadaş‖ 

Astfel că, la Conferinţa sionistă pe ţară, dintr-un număr de peste 100 

delegaţi, Partidul Clal-Sionist nu a luat decât 3-4 locuri iar la alegerile de 

delegaţi pentru Congresul Mondial Sionist, nici unul. 

Cele mai numeroase organizaţii sioniste erau de adolescenţi şi tineret. 

Se deosebeau în principal prin doctrină şi adresabilitate – de la cele de 

„stânga‖ până la cele de extremă dreaptă: numitorul lor comun era, însă, 

sionismul, lupta pentru întemeierea statului evreu, cel care va face ca un 

popor fără teritoriu să devină o naţiune cu toate atributele sale, inclusiv cu o 

piramidă socio-ocupaţională la baza căreia să se afle producătorii. 

Organizaţiile nu exprimau, tale quale, întregi clase sociale, ci doar 

categorii ale acestora, unele abia în curs de formare în viitorul stat naţional. 

Revendicându-se din câte un conducător spiritual, organizaţiile difereau 

între ele, uneori, după concepţiile şi vederile specifice ale acestora. 

Dacă Th. Herzl era doctrinarul sionismului politic, îmbrăţişat de toate 

organizaţiile, vederile unor A. Haam, I.L. Gordon, V. Jabotinsky,                

B. Borochov, ş.a. erau îmbrăţişate doar de una sau alta dintre ele. Aceste 

organizaţii diferă apoi după: forma de agricultură pe care-şi propunea să o 

practice – chibuţ, cvuta, moşav ş.a.: forma de organizare sindicală, politică, 

culturală ş.a. 
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Combinate, opţiunile de mai sus au dus la o proliferare acută a 

numărului de organizaţii... De aceea, acţiunea centripetă, complementară 

celeia centrifuge, a produs forme de unificare temporară sau de durată. 

 O atare organizaţie de tineret unificatoare, care a funcţionat mai ales 

în marile oraşe ale României postbelice, a fost Hehaluţ-ul. Astfel, după cum 

putem citi într-un document, cooperarea în cadrul Hehaluţ o realizau în 1948 

următoarele organizaţii distribuite pe localităţi şi forme de activitate – 

snifimi (grupuri) şi ferme (ahşara) – după cum urmează: B’nei Avoda; Dror-

Ichud; Hashomer Hatzair; Gordonia; B’nei Akiva; Tora Vaavoda; Hanoar 

Hatzioni; Dror-habonim; Borochovia. 

 Hehaluţ acţiona unitar în privinţa relaţiilor cu oficialităţile (F.N.D. 

ş.a.), cu T.C.D.E., cu comunităţile şi Joint-ul. Subordonarea organizaţiilor de 

tineret faţă de unele partide sioniste, de pildă Mishmar, pentru Haşomer  

Haţair, Ichud pentru Gordonia ş.a.m.d. – apoi a acestora faţă de foruri 

supraordonate a constituit, de asemeni, un factor de unificare. 

La rândul ei, o federaţie ca Mizrahi coagula un număr de cămine de 

muncă şi educaţie, organizaţii de tineret şi copii ş.a. 

Tabăra daatimilor a recurs la formule de reorganizare în jurul lui 

Mizrachi respectiv prin concentrarea şi comasarea organizaţiilor: Mizrachi; 

Hapoel Hamizrachi; Hapoel Hadati; Hadati; Tora Vavoda; Tora Vemalaha... 

 

Mulţi se întreabă cum de a fost posibil ca ocupantul sovietic să 

îngăduie o asemenea stare de fapt‖: ştiut fiind, de pildă, că atât în Basarabia 

şi Bucovina ocupate în 1940 (şi reanexate din 1944), cât şi în chiar teritoriile 

din Moldova în care Armata roşie intrase în vara lui '44, sioniştii au avut 

parte de marginalizări şi deportări ca şi toţi acei consideraţi a fi duşmani ai 

regimului sovietic. Dar, în acelaşi timp, U.R.S.S. a susţinut în anii '47-'48 

crearea Statului Israel, întrevăzând pentru scurtă vreme în acesta un viitor 

„bastion al luptei anti-imperialiste‖. Ulterior; atitudinea s-a schimbat, însă, 

radical. 

Modelul stalinist, în această chestiune, s-a aplicat, aşadar, în România 

anilor 1944-1948 şi chiar mai apoi,într-un mod oarecum specific. Deşi, 

începând din 1949, despre sionism propaganda oficială şi oficioasă vorbea 

ca despre o „armă otrăvită a imperialismului‖, emigrarea spre Sion capătă 

chiar forme de masă iar relaţia cu Statul Israel este perpetuată vreme 

îndelungată. De unde rezultă că politica P.C.R., în materie, şi-a manifestat 

antisionismul, în practica sa curentă a dovedit pragmatism, îngăduind 

sionismul în anii '44-'48, adică până la preluarea deplină a puterii optând 

faţă de emigrare şi Israel o atitudine „originală‖ chiar şi după aceea. 
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Atitudinea, în materie, a României în contextul „războiului rece‖, nu pare 

totuşi a se fi produs în afara asentimentului Moscovei. 

Propaganda oficială antisionistă, declanşată la finele lui '48 – odată cu 

apariţia Rezoluţiei Biroului Politic al CC al P.C.R. în problema naţională – 

nu este exclus să fi folosit tocmai ca „o perdea de fum‖ pentru îngăduirea 

„emigrării în masă‖ din anii '50-'52, alya care a transmutat în nou-creatul 

Stat Israel peste 1/3 din evreii României postbelice. Şi acesta era doar 

„primul val‖. 

 La începutul lui '49 se dezlănţuie însă campania antisionistă, finalizată 

în desfiinţarea organizaţiilor, sechestrarea bunurilor, arestarea 

conducătorilor ş.a.m.d. 

Nu puţini analişti ai fenomenului au încercat de atunci şi până astăzi 

să răspundă la întrebările: de ce sioniştii au putut activa „în voie‖ până la 

finele lui '48?; de ce prigonirea sioniştilor nu a avut drept corolar oprirea 

emigrării?; a mai depins în vreun fel emigrarea de după 1949 de acţiunea 

sionistă ori această sarcină a fost preluată integral de Statul Israel şi Statul 

român? 

S-au emis următoarele ipoteze de lucru: 

 I. după declanşarea „războiului rece‖ comuniştii români – în deplină 

înţelegere cu Moscova – mai voiau să menţină un culoar de comunicare cu 

Vestul, un timp prin organizaţiile sioniste, apoi nemijlocit prin Statul Israel. 

Organizaţiile sioniste nemaifiind după 1948 necesare unui atare ţel, au fost 

suprimate cu brutalitate; 

 II. emigrarea în Israel a fost revigorată în 1950 drept urmare a 

următorilor factori: eşecul integrării evreilor din România în economia 

etatistă şi colectivistă; creşterea antisemitismului în România şi datorită 

identificării comunismului cu iudaismul; realizarea prin emigrare a unui 

transfer masiv de populaţie neintegrabilă; anumite interese economice 

„externe‖ şi „interne‖ [inclusiv crearea de locuri de muncă şi spaţii 

locative]. 

 Ideologia combaterii „plecărilor‖, pe de o parte, liberalizarea în  

„jeturi‖ pe de altă parte, au „ritmat‖ în mod deconcertant aceste plecări. 

Activitatea anti-alya şi antisionistă a C.D.E. – inclusiv prin comunităţi 

– a îmbrăcat din 1949 formele cele mai reprobabile. În 1950 au loc 

mitinguri antisioniste chiar şi în fabrici, uzine, ş.a.: muncitori evrei şi 

neevrei sunt îndemnaţi să protesteze împotriva celor înscrişi pentru plecare, 

respectiv a celor „cu actele depuse‖. 

Evreii sunt vizitaţi acasă şi îndemnaţi să-şi retragă „actele‖, dar ei 

invocă motive dintre cele mai diverse pentru menţinerea hotărârii lor de a 
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„pleca‖: refacerea familiei, loc de muncă, găsirea unui partener evreu de 

viaţă (soţ, soţie), neadaptarea la tendinţele de aconfesionalizare şi 

dezetnicizare (prin restrângerea învăţământului religios, a numărului 

deservenţilor de cult ş.a.) Din prudenţă, nimeni nu invocă motivul esenţial – 

refuzul de a mai trăi sub un regim totalitar. 

Impactul propagandei antisioniste este astfel aproape nul, mai ales în 

condiţiile în care regimul consimţind, între 1950-1952, la o anume 

liberalizare a emigrării crease un precedent. Astfel că, deşi cei care nu 

primeau plecări imediate erau ameninţaţi de către C.D.E. cu concedierea din 

serviciu, în cazul că nu renunţă, nu au fost mulţi cei care să renunţe: deşi, în 

martie 1952, intervine sistarea emigrării „în masă‖ pentru un răstimp de 

peste „un cincinal‖. Puţini din cei înscrişi îşi retrag cererile. Solicitanţii s-au 

văzut puşi de către oficialităţi într-o stare de marginalizare (scoatere din 

serviciu etc.) care agrava cu mult situaţia lor socială în raport cu evreii care 

nu făcuseră asemenea cereri. Dar cei mai mulţi nu au abdicat de la drumul 

ales. Astfel, în 1959, când se fac noi înregistrări de cereri de plecare (fără a 

se ţine seama de cele anterioare), se înscriu 130.000 de evrei. O nouă sistare 

a plecărilor, intervenită la sfârşitul lui 1959, a adus în condiţii critice circa 

100.000 de solicitanţi, care nici ei nu mai aveau vreo „cale de întoarcere‖. 

Această masă de solicitanţi, din care foarte puţini au renunţat la plecare, vor 

constitui valurile de emigranţi de până în 1975, când, după obţinerea de 

către România a „clauzei naţiunii celei mai favorizate‖, restricţiile 

paşaportare se reduc considerabil, în general, valurile de după 1975 au 

cuprins evrei integraţi economic (unii chiar şi politic); populaţie cu 

instrucţiune şcolară de toate gradele, mai ales absolvenţi, în mare parte din 

învăţământul superior. Chiar şi specialişti cu stagii în producţie sau 

recunoscuţi, mai înainte, ca absolut necesari economiei naţionale şi deci 

împiedicaţi de a face alya. 
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VI. ALYA DIN ROMÂNIA ŞI DEZVOLTAREA ISRAELULUI 

 

Israelul de azi, cu ai săi circa 400.000 originari din România, deci 7% 

dintr-un total de aproape cinci milioane de evrei în prezent, reprezintă fie şi 

numai cantitativ, un izvor de energii în planurile cele mai diverse – social, 

economic, politic, cultural-spiritual, militar ş.a.m.d. Potrivit unor date 

statistice, nu chiar de ultimă oră (deceniile opt şi nouă ale secolului XX): 

aproape 40% dintre evreii veniţi din România se află în profesiuni ştiinţifice 

şi tehnologice, 15%, profesiuni liberale, 20%, funcţionari şi cadre de 

conducere, 20%, muncitori în industrie, construcţii şi transporturi; 5%, alte 

ocupaţii. 

Ajunşi în Israel s-au aşezat în zeci de sate şi oraşe, colonii şi kibuţuri. 

Sunt mii de pionieri, colonişti, agricultori, muncitori, intelectuali, oameni de 

ştiinţă, politicieni, luptători, eroi în războaie. Sunt în aceeaşi măsură dovadă 

a contribuţiei imense în toate domeniile renaşterii naţionale, creării şi 

dezvoltării patriei, Statului Israel. Înfiinţarea celor două mari colonii Rosh 

Pina şi Zihron Yaacov şi până la construirea sau aşezarea în localităţi 

populate azi în majoritate de evrei români -Naţeret Ilit, Petah-Tikva, Ariel, 

Rishon Lezion, Aşdod, Aşkelon, Givat-Şmuel (Pineles), Tirat Hacarmel, 

Kfar-Tabor, Nesher, Karmiel, Kiriat Ata, Matula – stau mărturie în acest 

sens. Evreii români se află, de asemeni, în kibuţuri: Kfar Giladi, Dan, 

Dafna, Shamir, Hokuk, Hahaţrim, Yoguf, Alonim, Asdod-Yaacov, Ein Dor, 

Gesher, Reşafim, Avuka, Mişmarat, Hefţi-ka, Barkai, Givat-Haim, Hulra, 

Mişmar Droid, Maale-Hahamişa, Zuha, Nitzanim, Zikim, Erez, Gavim, 

Darot, Beeri, Nirim, Şuval, Mistinar Haneghev, Hanita etc. şi în colonii – 

sate: Ben Ami, Alonei Aba, Tzipori, Kfar-Baruch, Haariel, Nordia, Adanim, 

Haioghev, Newe-Yerek, Netaini, Sataria, Ben-Nun, Tal-Shabar, Mesgav-

Dov, Kidron, Sheresch, Arugot, Komenint, Talmei-Yape, etc. şi, la urmă, dar 

de mare importanţă sub raportul mobilităţii sociale sunt evreii stabiliţi sau 

ajunşi, după parcurgerea altor „locaţii‖, în marile oraşe – Ierusalim, Tel 

Aviv, Haifa, Beer-Sheva ş.a. 

 În perioada 1970-1983 aproape 50% dintre imigranţii sosiţi din 

România aveau studii superioare. Ei au pătruns în toate ramurile de 

activitate – economie, ştiinţă, tehnică şi arte, ca ingineri, medici, avocaţi, 

profesori de şcoală medie şi universitari, actori, muzicieni ş.a.m.d. Nu toţi 

au căutat şi au izbutit cariere deosebite încă de la sosire. Puţini au urmărit 

ori au făcut cariere politice „de vârf‖. Impresionantă este, însă, prezenţa 

celor veniţi din România în rândurile unităţilor armate de apărare a Statului 

Israel. Mai întâi cei mulţi şi anonimi, căzuţi în războaie (circa 7%, în cifre 



 - 

 32 

absolute aproape 1200). Apoi eroii: de la cei din organizaţiile clandestine – 

Hagana, Etzel, Lekhi, sau Mili (care în anii 1915-1917 îl avea în frunte pe 

inginerul Aharon Ahronson, născut la Bacău şi a cărui familie a înjghebat 

Zihron Yaakov), până la cei din anii războiului mondial ultim sau 

comandanţii unităţilor angajate în luptele Israelului în vederea asigurării 

securităţii naţionale. 

În unităţile terestre, maritime şi de aviaţie ale forţelor armate 

israeliene au servit 8 generali de divizie şi 23 generali de brigadă printre 

care şi Mikael (Yumi) Barkai, originar din România. Sau: generalul Amos 

Manor, Zeevi Farkaş Segev, Ami Ayalom (cu părinţi clujeni) la care se 

adaugă 17 generali de poliţie printre care şi Sandu Mazor, fost ambasador al 

Israelului la Bucureşti. Numărul originarilor sau descendenţilor evreo-

români în diferite ramuri ale economiei ţării este de-a dreptul copleşitor. În 

industria aeronautică, pornită în 1953 – aproape 20% din forţa de muncă 

totală a ramurii; la fel în industria militară – sectoarele de produse chimice 

şi de explozive, a motoarelor de rachete, a armelor automate, a proiectilelor 

de intercepţie a rachetelor ş.a., în industria chimică şi textilă ca şi în alte 

ramuri ale industriei uşoare, numărul patronilor şi managerilor este 

semnificativ. 

În serviciul extern al ţării, 25 de diplomaţi au reprezentat statul evreu în 

calitate de ambasadori: dr. M. Rozen şi M. Arad, la Washington, E. Palmor, la 

Paris ş.a.m.d. şi 2/3 din ambasadorii trimişi la Bucureşti, inclusiv îndrăgita 

ambasadoare dr. Rodica Radian Gordon. În branşele intelectuale şi de 

specialitate nenumăraţi sunt inginerii, actorii, compozitorii, iudaiştii, 

plasticienii şi literaţii care nu doar că fac cinste „tribului‖ evreo-român aflat în 

Israel dar menţin un contact permanent cu ţara şi limba în care s-au născut. 

Eliezer Palmor, într-o lucrare publicată în limba română „Convergenţe 

diplomatice şi culturale‖ (Cluj-Napoca, 2002) trasează o lungă listă de evrei 

din România care au făcut alya în diferite perioade şi care se găsesc astăzi 

integraţi în toate ramurile de activitate: economie, ştiinţă, tehnică şi arte – ca 

ingineri, medici, avocaţi, profesori universitari, actori, muzicieni etc., etc. 

Prezenţa lor mai redusă în conducerea partidelor politice şi a ţării 

(Parlament, Guvern) este compensată printr-o masivă afirmare în: armată; 

economie – numărul mare de ingineri din industria aeronautică, ctitorită 

chiar în 1953 de ing. Melah Manor, emigrat din România; diplomaţie – 25 

de diplomaţi care au reprezentat Israelul în străinătate.  

Mai sunt amintite domenii şi personalităţi în teatru – Lya Konig şi 

Geta Munte, muzică – Sergiu Natra, Mendi Rodan, Sergiu Comisiona; 

iudaism – Moshe Idel şi Khaim Yawetz ş.a.m.d. 
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Dintre originarii evreo-români care au făcut alya, scriitorii de limbă 

română sunt poate, cei mai cunoscuţi în ţara lor de baştină, în parte şi pentru 

că scrierile lor continuă să apară, mai ales după 1989, în edituri româneşti 

având numeroşi cititori români. Un motiv în plus pentru a-i considera 

prezenţi şi în beletristica românească. O seamă de instrumente de referinţă, 

apărute în ultima vreme, îi şi consemnează ca atare. Am în vedere lucrări ca 

cele datorate lui Al. Mirodan (Dicţionar neconvenţional al scriitorilor evrei 

de limbă română, Tel Aviv, 1986, 1997), Ion Cristofor, Solo Har (Generaţia 

confruntărilor, Hasefer, Bucureşti) sau bibliografia întocmită de Emanuel 

Aczel (Scriitori de limbă română din Israel, Bucureşti, 2003) ş.a. în care 

regăsim biobibliografii şi articole consacrate câtorva zeci de poeţi, 

romancieri, dramaturgi ş.a.m.d., unii putând fi regăsiţi şi în instrumente de 

referinţă din spaţiul nostru cultural. 

Consemnăm o suită de scriitori israelieni de limbă română, în ordine 

alfabeticăSimion Alterescu-Ieruşalmi Iona Atlas I. Avian Mirel Brateş 

Leopold Bitman-Ruga Ludovic Brukstein Geta Bergoff Iosif Eugen 

Campus Shaul Carmel Luiza Carol Sebastian Costin Felix Caroly 

Abraham Clain Virgil Duda Sandu David Madelen Davidsohn Andrei 

Fischoff Maria Găitan-Moses Rodica Grindea Solo Har-Herescu Nicu 

Horodniceanu Mioara Iarhi-Leon Gh. Iosub Carol Isac Mariana Juster 

Solo Juster Radu Klepper dr. Şlomo Leibovici-Laiş Tania Lovinescu 

Bianca Marcovici Marius Mircu Alexandru Mirodan Liana Maxy Sonia 

Palty Noemi Pavel Iosif Petran Victor Rusu dr. Eruhim Roisman Harz 

Bar-Shalom Mircea Săucan I. Schechter Dorel Schor-Sora Eran Sela 

Gina Sebastian-Alcalay Alexandru Sever Benedict Solomon Vlad 

Solomon Ion Ştiubea Francisca Stoleru Andrei Strihan Elena Ester 

TacciuZoltan Terner Baruch Tercatin. 

 În ultimul deceniu au apărut numeroase volume de versuri, cărţi 

memorialistice, eseuri, nuvele, romane. Înşiruirea tuturor autorilor nu este 

posibilă, spaţiul fiind foarte limitat. 

 Totuşi, din respect pentru munca lor, trebuie să-i trecem în aceste 

paginiRiri Manor, Teşu Solomovici, Carol Feldman, Mihai Pascal, Lucia 

Pascal, Iosef Rudel, Paul Kidron, Marcel Abramovici, dr. Iancu Feldstein, 

dr. E. Marton, dr. I. Vitner, Eugen Iacob, Dan Voinescu, Leon Volovici,      

dr. S. Iacobsohn. Precum şi Şmaya Avny, George Bar-On, Zeev Ben Chaim, 

Albert Goldenberg, Haran Simion, Keifa Felicia, Luca Eugen, Vladim 

Eşanu, Mircea Gorun, M. Rudich, Mircea Aristide, G.D. Bogokolsky,     
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Idov Cohen, Abraham Feller, Marius Godeanu, Moşe Maur, Adrian 

Zahareanu. ş.a. 

 Viaţa literară a pierdut multe dintre personalităţile – decedate între 

timp – şi care au dat cărţi valoroase. Spaţiul nu ne permite să prezentăm pe 

fiecare aşa cum ar merita. 
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Studii 
BREASLA JIDOVILOR 

ÎN PERIOADA LUI CONSTANTIN BRÂNCOVEANU 

Dragoş UNGUREANU, 
 Institutul de Memorie Culturală cIMeC Bucureşti al Ministerului Culturii şi Cultelor 

 

Termenul „breaslă‖ defineşte o asociaţie economică formată din 

membri aparţinând aceleiaşi categorii profesionale (blănari, bărbieri, 

croitori, măcelari, tâmplari, săpunari, fierari), ale cărei scopuri principale 

erau: 

1. apărarea comună a celor de aceiaşi profesie (meşteşugari sau 

negustori) contra abuzurilor nobilimii, oamenilor curţii sau a 

bandelor înarmate; 

2. asigurarea unor pieţe pentru desfacerea produselor sau 

mărfurilor proprii expuse concurenţei; 

3. asigurarea unui monopol al aprovizionării cu materii prime.  

Unele bresle puteau fi formate din membrii aparţinând unor categorii 

profesionale diferite, rezultate prin unirea mai multor bresle într-una singură 

în funcţie de interese. Obţinerea unei poziţii avantajoase pe plan economic 

şi politic de către o breaslă în raport cu concurenţa sau obţinerea unor 

privilegii şi avantaje economice şi fiscale din partea puterii centrale, nu era 

posibilă fără o disciplină riguroasă şi fără colaborarea tuturor membrilor ei. 

Existau, în cadrul breslelor, regulamente de ordine interioară, o ierarhie a 

membrilor (meşteri, calfe, ucenici) cu atribuţii pentru fiecare, un for de 

conducere care coordona activitatea breslei şi reprezenta breasla în relaţiile 

cu puterea politică sau cu concurenţa. Breasla avea reprezentanţi în alte 

centre comerciale, conducerea fiind informată despre preţurile practicate, 

cursul de schimb al monedelor, tarifele vamale şi ale dobânzilor, activitatea 

concurenţei, măsurile economice luate de autorităţile politice din aceste 

centre, informaţiile din domeniul politic – adesea vitale – fiind invariabil 

obţinute cu mari sume de bani, mai ales dacă avem de-a face cu o economie 

şi piaţă comercială controlată de la centru, cum este cazul pieţei otomane, în 

care funcţionarul de stat se prevalează de funcţia sa pentru obţinerea de 

foloase. 

Particularitatea breslei evreilor în raport cu celelalte bresle de 

negustori şi comercianţi este dată de latura religioasă, religia mozaică fiind 

liantul care întărea legătura creată de interesul material şi individualiza 

breasla în raport cu celelalte bresle de negustori. Religia a însemnat pentru 

breasla evreilor o sabie cu două tăişuri, dacă este să ne referim la lumea 
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occidental-europeană sau central-europeană, unde politica de stat a 

monarhiilor catolice – politică cultivată în rândul maselor, cu rezultate 

violente
1
 – nu agrea concurenţa unui factor economic strict delimitat etnic şi 

confesional
2
 şi din această cauză, foarte greu de penetrat. În statele cu 

religie ortodoxă şi musulmană din sud-estul Europei situaţia era într-un fel 

benefică pentru breslele de negustori evrei, aceste state nepracticând politica 

antisemită a statelor catolice
3
. Imperiul otoman, ca principală forţă 

economică şi politică în zona răsăriteană a Europei dar şi în Asia Mică şi 

nordul Africii, a devenit un stat tentant pentru comercianţii şi negustorii 

evrei, interesaţi de protecţie şi de siguranţa căilor comerciale
4
. Aceeaşi 

                                                 
1
 În privinţa abuzurilor conducerilor centrale ale statelor catolice sau protestante din 

vestul şi centrul Europei a se vedea Jean Delumeau, Frica în Occident (secolele XIV-XVIII), 

Bucureşti, 1986, pp. 136-179. 
2
 Fernand Braudell, Jocurile schimbului, Bucureşti, 1985, vol I, p. 178. Autorul 

subliniază dorinţa evreilor de a-şi păstra identitatea culturală în absenţa unei instituţii statale 

– „Israel trăieşte dezrădăcinat, transplantat. Aceasta este drama lui dar şi rodul voinţei lui 

încăpăţânate de a nu se amesteca cu alţii‖ – mergând până la nivel de familie; de aici – 

explică autorul – „catastrofele care întretaie cu sălbăticie un destin dramatic, sfărâmând 

dintr-o lovitură adaptări vechi şi reţele negustoreşti în plină înflorire‖. Neamestecarea 

(pentru a folosi un termen moderat), în situaţie de exil în mijlocul unei populaţii majoritare 

şi străine ca limbă, cultură şi religie, a dus la crearea unei imagini deformate a acestora 

(misterul este asociat de cele mai multe ori cu pericolul), „adevăratul Celălalt, nu e decât 

un pretext sau un alibi care ascunde jocul imaginaţiei […]. Dintre cei doi actori implicaţi 

în dialectica celuilalt, cel care comandă, contrar aparenţelor, nu este cel despre care se 

vorbeşte (şi care foarte des de-abia se recunoştea împopoţonat cu veşminte care nu sunt ale 

sale), ci acela care ţine discursul şi care găseşte în celălalt un mijloc de a-şi hrăni 

fantasmele şi proiectele.‖ – Lucian Boia, Pentru o istorie a imaginarului, Bucureşti, 1998, 

p. 118. 
3
 Jean Delumeau, Frica… p. 181. Pentru a sublinia faptul că din partea conducerilor 

statelor occidentale, imaginea evreului era dictată de politică – politica fiind făcută de 

monarh şi de sursele de bani (amintim celebra replică a mareşalului francez Trivulzio lui 

Ludovic XII – „Sua Maesta abbisogna di denaro, ancora di denaro e sempre di denaro‖, 

cf. Geoffrey Parker, Le origini della finanza europea 1500-1730, p. 429, în „Storia 

Economica d’Europa‖, vol. II coord. de Carlo Cippola, London, 1974), menţionăm că statul 

şi întreaga societate (cu ştirea şi îngăduinţa bisericii) „întoarce spatele actorilor cametei 

dar îi tolerează‖, „evreii fiind la fel de buni ca brutarii‖, pentru asta „nu lì se lasă pentru  

a-şi câştiga viaţa decât comerţul cu bani‖, cf. Fernand Braudell, Jocurile…, vol II,            

p. 256-257. 
4
 Halil Inalcik, Imperiul otoman, Epoca clasică, Bucureşti, 1996, pp. 297-298; Poziţia 

islamului faţă de diferenţele religioase faţă de comerţ este explicată şi de Braudell prin 

cuvintele Profetului: „Cel ce câştigă bani e plăcut lui Allah‖ şi „negustorul se bucură de 

fericire şi în lumea asta şi în cealaltă‖, dacă „prin negoţul lor ţara înfloreşte şi datorită 

mărfii lor, ieftinătatea stăpâneşte prin lume‖, cf. Fernand Braudell, Jocurile… vol II,       
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situaţie şi în cazul statelor aflate în stare de vasalitate faţă de Înalta Poartă – 

cazul de faţă, al Principatelor române. Toleranţa aceasta avea, din punctul de 

vedere al conducerii, motive strict economice, Înalta Poartă, având serioase 

motive de a dezvolta comerţul extern în primul rând şi de a avea colaborarea 

breslelor de negustori evrei, în situaţie de concurenţă din partea statelor 

occidentale, mult mai avansate în ceea ce priveşte comerţul de orice fel şi la 

orice distanţă
1
. Ţara Românească, ca stat vasal Înaltei Porţi şi încadrat în 

macro-sistemul comercial otoman nu făcea excepţie, breslele de negustori 

evrei bucurându-se de aceleaşi libertăţi ca şi celelalte bresle româneşti sau 

de alte naţionalităţi
2
. În plus, conducerea Ţării Româneşti avea interesul de a 

face cât mai tentantă piaţa comercială locală pentru vitalizarea traficului de 

mărfuri, drumurile comerciale stând – în viziunea istoriografiei noastre 

interbelice, postbelice şi postdecembriste – la baza întemeierii primelor state 

medievale româneşti şi constituind principala sursă de venit a vistieriei 

centrale. La aceasta adăugăm lipsa din principalele surse istorice ale 

perioadei (cronicari, documente de cancelarie, scrisori, note de călătorie ale 

persoanelor care au călătorit sau au locuit perioade de timp în Ţara 

Românească etc.), a vreunei însemnări din care să reiasă aspecte xenofobe 

sau părtinitoare la nivelul populaţiei de rând (nivelul populaţiei de rând fiind 

ultimul dar factorul decisiv în legitimarea unei decizii luate de puterea 

                                                                                                                            
pp. 250-251. Pentru fair-play-ul politicii comerciale musulmane cf şi André Miguel, 

Islamul şi civilizaţia sa, vol II, Bucureşti, 1994, p. 187. 
1
 Pentru punctele de vedere musulman şi creştin în privinţa importanţei schimburilor 

comerciale, precum şi poziţia bisericii vis-a vis de practicile negustoreşti (în primul rând a 

împrumutului cu camătă) cf. Jacques le Goff, Negustorii şi bancherii în evul mediu, 

Bucureşti, 1994, p. 82. 
2
 A se vedea prevederile domniei în privinţa tranzitului de mărfuri, prevederi trecute 

în Condica de porunci a vistieriei lui Constantin Brâncoveanu: „Şi să aibă a luaré vama la 

tot omul carii vor tréce ori cu ce feliu de negoţ şi marfă şi cu vite şi cu alte bucate, măcar 

ori ce-ar fi, au dencoace încolo, au dencolo încoace; de la tot omul să le ia vama, după 

obicéiu, precum s-au luat şi mai denainte vréme, ori fie turcu, au ovreiu, au armean, au 

arbănaş, au grec, au sârbu, au oameni de la ţară, boiari, slujitori, rumâni, măcar, veri ce 

feliu de oameni vor fi, de la toţi să le ia vama‖, cf. Dinu C. Giurescu., Anatefterul, Condica 

de porunci a Vistieriei lui Constantin Brâncoveanu, în „Studii şi materiale de istorie 

medie‖, V, 1962, p. 369. (în continuare se va cita Anatefterul... ). Menţionăm că prevederile 

vamale pentru vămile interne sau externe de la Râmnic, Buzău, Ciocăneşti, Lichireşti, 

Giurgiu, Olteniţa, Bistreţu, Cerneţi, Oraşul de Floci, Turnu; Izlaz, Câineni, Rucăr, 

Dragoslavele, Gherghiţa (Anatefterul, doc. nr. 1; 3 ;4; 5; 8; 9; 15) sunt standardizate, ceea 

ce denotă un aspect de colaborare şi convieţuire paşnică, normală, pe termen lung între 

autoritatea centrală şi toţi comercianţii ce tranzitau aceste puncte vamale, indiferent de 

naţionalitate sau religie. 
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centrală, din această cauză şi cel mai greu de mobilizat), prin urmare, nu 

avem un factor de obstrucţionare a concurenţei economice loiale. 

Principalul document privind activitatea breslelor de negustori din 

Ţara Românească este Condica Vistieriei din perioada domniei lui 

Constantin Brâncoveanu
1
. Ca sursă istorică, Condica se bucură de un statut 

aparte, veridicitatea şi exactitatea informaţiilor fiind date de categoria 

documentului: act de cancelarie ce înregistra oficial sumele de bani 

colectate de la contribuabili, modalitatea de percepere a birurilor şi plată a 

acestora de către populaţie, caracterul acestora, direcţia luată de sumele de 

bani după colectare, ş.a.m.d. Din această condică am selectat numai 

contribuţia breslelor de negustori, tocmai pentru a face comparaţie între 

acestea
2
. Conform Condicii, protagoniştii scenei comerciale din Ţara 

Românească în ordine alfabetică sunt următoarele bresle: 

                                                 
1
 C. D. Aricescu, Condica de venituri şi cheltuieli a Vistieriei de la leatul 7202 la 

leatul 7212 (1694-1704) în „Revista Istorică a Arhivelor României‖, Bucureşti, 1873,      

pp. 3-750; titlul real al documentului este Catastih de toat<e> rănduialele căte se vor pune 

pe ţară şi de chieltuialel<e> căte se vor chieltui den banii ce se vor strânge den ţară după ce 

s-au pus Şărban vistier mare anume cum vor scrie înainte ghen<arie> 1 dni leatu 7202, cf. 

Direcţia Arhivelor Naţionale Istorice Centrale – Bucureşti, ms. 126 (în continuare se va cita 

Condica…); vezi şi Izvoare şi mărturii referitoare la evreii din România (IMER) vol. II/1, 

Bucureşti 1988, pp. 3-6, doc. 1, 2, 3. 
2
 Baza de date care stă la baza articolului de faţă are nu mai puţin de 5.036 înregistrări 

la un număr de 43 de coloane şi reprezintă înregistrarea tuturor datelor din Condica 

Vistieriei, structurate pe cele 43 de criterii diferite. Interogarea multiplă a unei astfel de 

baze de date poate oferi rezultate dintre cele mai variate. Menţionăm că au fost efectuate 

toate calculele necesare aducerii numărului total de biruri înregistrate în Condica Vistieriei 

la acelaşi numitor comun – calculul monetar în taleri-lei, moneda cu cea mai largă circulaţie 

în acea perioadă în Europa şi bineînţeles în Ţara Românească. Acest lucru a fost posibil 

prin transformarea sumelor din celelalte monede întâlnite în Condică (bani, costande, ughi) 

în taleri sau, în situaţia în care contribuabilii au plătit în natură, prin exprimarea valorii 

mărfurilor în taleri-lei, valoare extrasă tot din Condică. Am avut în vedere baza de 

impozitare (prezentă la foarte multe biruri), apoi, „scădeniile cu pecetluiri‖, „cusurul lor‖, 

„zeciuiala pe jumătate‖ şi toate intervenţiile domniei asupra birurilor exprimate în Condică 

şi în Anatefter prin „bir pe jumătate‖ „bir îndoit‖ „întreit‖ ş.a.m.d. Am luat, desigur, în 

consideraţie şi erorile apărute în Condica publicată de C. D. Aricescu în 1873; menţionăm 

că pentru statistica din acest articol, erorile din lucrarea lui Aricescu (lucrare folosită în 

mod direct) nu sunt în măsură să afecteze considerabil interogările şi rapoartele. 
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1575

49418.24

66395.41

2957.5

1667.37

19181.68

29590.5

2414.76

2696.83

3593.34

Ungurenii - 1%

Turcii - 28%

Neguţătorii - 36%

J i d o v i i  -  1 , 8 %

H ă l m ă j e n i i  -  1 %

C h i p r o v i c e n i i  -  1 1 %

B u c u r e ş t e n i i  -  1 6  %

B r a ş o v e n i i  -  1 , 6 %

B r ă i l e n i i  -  1 , 8 %

A r m e n i i  -  2 , 1 %

Sumele sunt calculate în taleri lei. Alături de numele breslei este dat 
p r o c e n t u l  p a r t i c i p ă r i i  b r e s l e i  l a  p l a t a  b i r u r i l o r  v i s t i e r i e i

 
Termenul neguţători, întâlnit alături de celelalte bresle de neguţători 

denumite fie după naţionalitate – armeni, jidovi, turci, transilvăneni 

(ungureni) – fie după locul de origine – braşoveni, brăileni, hălmăjeni, 

chiproviceni, bucureşteni – îl putem explica prin prezenţa breslelor de 

negustori români, alţii decât cei pomeniţi mai sus, inclusiv de breslele de 

negustori români din Bucureşti. Pentru aceasta menţionăm că în listele 

breslelor care au cotizat la rânduielile şi adaosurile haraciului sunt notaţi 

negustorii, alături de bucureşteni, (şi desigur, alături de alte bresle) ori e clar 

că avem de-a face cu două categorii distincte pentru că nimeni nu poate plăti 

acelaşi bir de două ori
1
. Bucureştenii, dacă sunt menţionaţi aparte faţă de 

restul negustorilor, în mod cert aveau un statut diferit faţă de ceilalţi, 

probabil şi din cauza faptului că rezidau în Capitala ţării. 

 Breasla evreilor are o participare scăzută la birurile ale căror sume de 

bani mergeau la vistieria ţării. Motivul poate fi o pondere scăzută a evreilor 

în Ţara Românească în raport cu alte bresle. Participarea substanţială a 

                                                 
1
 Condica… p. 284, 384-385, 600-601, 648-649, 687-688, 734-735. 
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turcilor şi chiprovicenilor se poate explica prin statutul Ţării Româneşti, de 

autonomie lărgită în cadrul Imperiului otoman, Ţara Românească beneficiind 

de înlesniri comerciale şi tarife vamale preferenţiale. Motivul cel mai serios al 

prezenţei sumelor mari de bani colectate de vistierie de la breslele de turci şi 

români este dat de faptul că Istanbulul (şi alături de el, armata otomană şi în 

general, întreaga societate musulmană) constituia un mare consumator de 

carne de oaie sau vită, sursa de aprovizionare cea mai bună şi mai apropiată 

de centrul lumii otomane fiind Ţara Românească. Pentru negustorii români cu 

nivel mai ridicat de activitate, cu alte cuvinte, cei ce-şi permiteau să facă 

comerţ la distanţe mari şi aveau informaţii din pieţele comerciale de peste 

graniţă, piaţa istanbuliotă reprezenta principalul debuşeu pentru aceste 

produse, după cum afirmă diaconul patriarhului Macarie al Antiohiei referitor 

la familia lui Constantin Brâncoveanu, înainte ca acesta să ia domnia. Papa 

Brâncoveanu, tatăl viitorului domn, „boier bogat fără de pereche‖ trimitea 

câte 1000 boi la Istanbul pentru vânzare, câştigând pe aceştia 10.000 lei
1
. 

Importanţa aprovizionării cu carne a societăţii otomane era aşa de mare încât 

pe teritoriul Ţării Româneşti s-au constituit aşa numitele odăi turceşti, puncte 

permanente de gospodărire a turmelor de oi şi a cirezilor cu vite. Turcii care 

se ocupau cu gospodărirea acestora participau la birurile rânduite de vistieria 

Ţării Româneşti pentru produsele exportate şi pentru locul arendat sau 

închiriat de la proprietari
2
. Chiprovicenii erau negustori bulgari, catolici, 

imigraţi în Ţara Românească în secolul XVII (mai exact între 1638 – 1688) 

din oraşul Chiprovăţ din Bulgaria. S-au stabilit în principalele oraşe din ţară: 

Bucureşti, Craiova, Râmnicu Vâlcea, Târgu Jiu. În Craiova este menţionată o 

companie a bulgarilor chiproviceni şi, de asemenea, în Bucureşti exista o 

breaslă închisă a aceloraşi negustori bulgari din Chiprovăţ
3
. 

 Breasla evreilor participă în special la rânduielile de bir cu caracter 

extraordinar ale vistieriei Ţării Româneşti: ploconul vizirului, ploconul 

împăratului, ploconul hanului prin urmare biruri fără o dată fixă, instituite 

(scoase) cu ocazia unor evenimente – dar şi biruri cu caracter permanent şi 

de mare importanţă cum sunt haraciul, seama a treia, rânduiala casap-başii 

şi zahereaua Cameniţei, aşa cum se observă în tabelul următor.  

                                                 
1
 Nicolae Iorga, Istoria comerţului românesc. Drumuri, mărfuri, negustori şi oraşe, 

Vălenii de Munte, 1915, p. 284. 
2
 Pentru importanţa aprovizionării cu carne a capitalei şi armatei otomane cf. Dragoş 

Ungureanu, Aspecte ale agriculturii în Ţara Românească în lumina Condicii de venituri şi 

chieltuieli a vistieriei (1694–1703), în „ARGESSIS‖, TOM XIV, 2005, pp. 367-379 
3
 Apud Ovid Sachelarie şi Nicolae Stoicescu, Instituţii feudale în Ţările Române. 

Dicţionar, Bucureşti, 1988, p. 98. 
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Birurile, sistemul de calcul şi cuantumul participării breslei 

negustorilor evrei la venitul vistieriei Ţării Româneşti
1
 

 

Rânduiala Data Observaţii 
Evreii din 

localitatea 
 Taleri 

Total 

/an 

Sumele tuturor breslelor cine precum 

au dat la Haraci, precum scrie în jos 

anume, Martie 20, leat 7202 

20-mar-1694 Bir drept  182,5 

482,5 

Sumele breslelor ce s-au aşezat la 

Ploconul vizirului, precum scrie în jos 

anume. Aprilie 20, leat 7202 

20-apr-1694   150 

Breslele ce s-au socotit să dea la 

ploconul hanului precum arată în jos 

anume. August 20, leat 7202 

20-aug-1694 Bir drept  150 

Rânduiala haraciului pe bresle, precum 

s-a rânduit de s-a dat haraciul, cum 

arată în jos anume. Martie 1, leat 7203 

01-mar-1695   150 

375 
Breslele care s-au socotit să dea la birul 

de zachereaua Cameniţii, precum arată 

în jos anume. Iulie 10 leat 7203 

10-iul-1695 Bir drept  225 

Breslele cine cum au dat la ploconul 

împăratului, cum scrie în jos anume. 

Noemvrie 1, leat 7204 

01-nov-1695 Bir drept  150 

525 
Rânduiala haraciului pe bresle, precum 

s-a rânduit de şi-au dat haraciul, cum 

arată în jos anume. Martie 1, leat 7204 

01-mar-1696   225 

Breslele precum au dat la dajdia Casap 

Başii, cum arată în jos anume 
01-iun-1696 Bir îndoit  150 

Sumele breslelor, fieşte-care precum a 

dat la haraci, cum arată în jos. 
25-feb-1697 Bir drept  225 225 

Rânduiala ce s-a făcut pentru ploconul 

vizirului la bresle, care cum au dat 

precum scrie în jos anume. Octomvrie 

1, leat 7206 

01-oct-1697   150 

375 

Rânduiala haraciului ce s-a scos la 

bresle cum scrie în jos anume. Martie 

8, leat 7206. 

08-mar-1698  
Bucureşti şi 

Focşani 
225 

Rânduiala de seama a treea ce s-a pus 

pe bresle cum scrie în jos. Octomvrie 

25, leat 7207. 

25-oct-1698   150 

375 
Rânduiala haraciului ce s-a scos la 

bresle precum scrie în jos anume. 

Fevruarie 1, leat 7207. 

01-feb-1699  
Bucureşti şi 

Focşani 
225 

                                                 
1
 Condica… pp. 26; 36; 54; 105; 136-137; 162-163; 195; 212-213; 282-283; 348 379-

383; 440-441; 459-463; 514; 534 şi 598-599. Totalul pe ani din ultima coloană (cea pe 

verticală) se calculează în sistemul de la facerea lumii (văleat). 
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Rânduiala Data Observaţii 
Evreii din 

localitatea 
 Taleri 

Total 

/an 

Breslele care cum au dat la seama a 

treia, Octomvrie 1, leat 7208 
01-oct-1699   150 

375 
Rânduiala haraciului ce s-a scos pe 

bresle cum arată în jos anume. 

Fevruarie 1, leat 7208. 

01-feb-1700  
Bucureşti şi 

Focşani 
225 

Rânduiala haraciului ce s-a scos pre 

bresle cum arată în jos anume. 

Ghenarie 10, leat 7209 

10-ian-1701  
Bucureşti şi 

Focşani 
225 225 

Total 

 

2.957,51 taleri 

 

 

Ceea ce frapează la o primă privire sunt sumele plătite la biruri, fixe, 

egale, acestea având drept cauză motive ce ţin strict de breaslă şi mai puţin 

de caracterul sau importanţa birului. Observăm în cazul haraciului sume de 

bani diferite de-a lungul celor 5 ani dar asemănătoare cu ale birurilor 

celorlalte. De asemenea, tot în cazul haraciului observăm diferenţe de sume 

dar la acestea făcându-se menţionarea „bir drept‖. Tabelul mai prezintă un 

aspect: acela al numărului de biruri pe fiecare an în parte. Astfel, în afară de 

haraci care este prezent în toţi aceşti ani, celelalte biruri nu ridică excesiv 

cuantumul sumei. Cunoscând ideologia sistemului de calcul al vistieriei 

Ţării Româneşti (sistemul ruptei, cu o sumă fixă plătibilă în patru sferturi, 

sistem generalizat la scara întregii ţări începând cu martie 1701) putem 

emite concluzia că breasla evreilor avea de achitat o sumă fixă, stabilită în 

funcţie de importanţa breslei în raport cu celelalte bresle contribuabile la 

vistierie, această sumă fiind de 375 taleri lunar – ceea ce s-a plătit în plus pe 

anul 7204 (1695-1696), scăzându-se în anul următor. Suma de 182,5 taleri 

plătită la haraci a fost probabil o sumă anterioară recalculării şi stabilirii 

cuantumului birului la 375 taleri lunar. În cazul anului 1701, (şi a 

următorilor) restul de 150 taleri au fost incluşi datorită reformei fiscale 

înfăptuită în luna martie, cu siguranţă într-una din cele patru semi. 
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De la mahala la cartierul evreiesc în Bucureşti.
*  

Evoluţie şi mentalitate (1830 – 1943) 

Anca CIUCIU, C.S.I.E.R. 
 

 

Mahala sau cartier?  
Evoluţia de la mahala la cartier poate fi citită şi interpretată din 

diferite unghiuri: lingvistic (prin evoluţia de la termenul turcesc, mahala, la 

cel francez, quartier; care marchează şi o schimbare a modelelor culturale), 

istoric (prin dezvoltarea minorităţii evreieşti din Bucureşti), spaţial (prin 

modificarea zonei de locuire din centrul oraşului spre marginea acestuia, în 

strânsă legătură cu evoluţia percepţiei evreului în faţa discursului naţionalist 

dar şi a posibilităţilor sale reale financiare) sau social (prin dorinţa de 

afirmare profesională, adoptarea de meserii noi şi extinderea în noi zone ale 

oraşului).  

Termenul de mahala are origine şi rezonanţă balcanică, dar nu 

conţinea iniţial nuanţele peiorative de astăzi ci se referea strict la un cartier 

al oraşului. În Bucureşti, între 1500 şi 1830 se foloseşte denumirea de 

mahala, în sensul de cartier, oraşul numărând în timp cca. 120 de mahalale, 

pornind de la cele centrale şi extinzându-se treptat în diferite direcţii. Teoria 

larg acceptată este că Bucureştiul s-a dezvoltat prin unirea mai multor 

nuclee rurale, care au devenit astăzi cartiere ale oraşului. Adrian Majuru 

identifică dispariţia vechilor sate printre mahalalele din târgul Bucureştilor 

de la 1750, care păstrează mentalitatea sătească a „locuitorilor de pe uliţa 

centrală şi a celor ce locuiau în vecinătatea ei…Deşi e vorba de un fapt ce 

ţine mai degrabă de imaginarul colectiv, această structură socio-

profesională se menţine prin simpla dorinţă a celui marginal de a parveni 

(măcar) pe uliţa centrală, mai bine plasată, ceea ce presupune şi obţinerea 

unui alt statut în cartier‖
1
.  

Dana Harhoiu
2
 susţine ipoteza naşterii Bucureştiului ca oraş, 

identificând coincidenţe cu structura oraşului ideal din Renaştere, imaginat 

de Filarete. Astfel, lăcaşele de cult (biserici sau sinagogi) devin centre ale 

                                                 
*
 Articolul a apărut într-o primă versiune în limba engleză (―From the slum to the 

Jewish quarter in Bucharest: development and mentality‖), în ―Studia Hebraica‖, nr. VII, 

2007. 
1
 Adrian Majuru, Bucureştii mahalalelor sau periferia ca mod de existenţă, Bucureşti, 

Editura Compania, 2003, p. 15. 
2
 Dana Harhoiu, Bucureşti, un oraş între Orient şi Occident, Bucureşti, Editura 

Simetria, 1997. 
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cartierelor (mahalalelor)
1
 şi compun structuri circulare, cu toate străzile şi 

clădirile înconjurătoare. Construirea unui centru spiritual dă un sens profund 

aparentei dezordini bucureştene. Această identificare este o interpretare a 

structurii oraşului pe scară mare, dar în detaliu Bucureştiul nu a respectat 

niciodată reguli geometrice. Lipsa de respect pentru orice fel de reguli faţă 

de construcţii îl făcea pe N. Iorga să declare că „Bucureştii au ajuns un oraş 

care are şi foarte multe case frumoase, dar care în întregimea lui, este lipsit 

completamente de caracter‖.
2
  

Oraşul a evoluat de la mahala spre cartier, asimilând influenţe 

europene prin filieră franceză şi rusească (în timpul ocupaţiei militare ruse 

dintre 1828-1834, în special în perioada generalului Kiseliov/Kisseleff au 

început să fie luate o serie de măsuri importante pentru modernizarea 

oraşului: pietruirea străzilor principale, înlocuirea pavajului de lemn, 

scoaterea cimitirelor în afara oraşului şi închiderea celor de lângă biserici, 

aflate în interiorul oraşului; limba franceză este introdusă ca limbă 

diplomatică şi la modă în înalta societate etc.). Bucureştiul s-a îndepărtat de 

străzile
3
 profesionale, apar cartiere mixte cu case noi. „În lumea veche, când 

aveai nevoie de o cumpărătură, ştiai că acolo sunt gabrovenii
4
, dincolo sunt 

lipscanii
5
. Cei vechi erau oameni foarte cuminţi şi înţelepţi, învăţaţi printr-o 

experienţă de mai multe secole să alcătuiască un oraş rânduit şi cu cartiere 

bine organizate. Ei bine, oraşul acesta a căzut în cea mai cumplită anarhie. 

Lumea bogată şi pretenţioasă şi-a clădit casele la fel cu cele de la 

Paris...[sau] casa aceea neprietenoasă, vagonul sau, mai bine, seria aceea 

de vagoane.‖
 6

 Casa tip vagon era o nouă caracteristică a oraşului şi mai ales 

a cartierelor sărace, departe de modelul caselor boiereşti, locuite de o 

singură familie şi înconjurate de grădini.  

                                                 
1
 De exemplu: mahalaua Sf. Gheorghe Vechi, mahalaua Sf. Gheorghe Nou, mahalaua 

Bisericii Grecilor, mahalaua Bisericii de Jurământ, mahalaua Sărindarului etc. 
2
 N. Iorga, Cum au fost şi cum trebuie să fie Bucureştii, apud A. Pippidi, Bucureşti – 

istorie şi urbanism, Bucureşti, Editura DominoR, 2002, p.47. 
3
 De exemplu: strada Mămulari (negustori de mărunţişuri), strada Sticlari, strada 

Covaci, strada Şelari etc. 
4
 Strada Gabroveni, stradă renumită pentru negustorii de pielărie originari din oraşul 

bulgăresc Gabrovo. La numărul zece se găsea Hanul Gabroveni, astăzi în ruină; V. Lucia 

Kerciov – Păţan, Luca Francisc Velciov, Bucureşti. Locuri şi personalităţi ale emigraţiei 

bulgare în perioada Renaşterii, Bucureşti, Editura Fundaţiei Libra, 2007. 
5
 Negustorii sau cei ce comercializau mărfuri din Leipzig sau Lipsca. V. Gh.Leahu, 

Lipscani. Centrul istoric al Bucureştiului, Bucureşti, Editura Arta Grafică, 1993. 
6
 N. Iorga, op.cit., p. 46-47. 
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După revoluţia română din 1848, integrată în cea europeană, influenţa 

occidentală franceză creşte, mai ales că noile generaţii îşi făceau studiile la 

Paris şi în alte capitale europene. Unirea Munteniei cu Moldova în 1859, 

războiul de independenţă (1877-1878), realizarea Marii Uniri din 1918, 

cresc importanţa economică a oraşului, devenit capitală din 1862. Războiul 

de independenţă marchează naşterea noii identităţi naţionale, lăsând urme în 

numele principalelor artere: Podul Mogoşoaia (Calea spre palatul de la 

Mogoşoaia) devine Calea Victoriei, Podul Calicilor devine Calea Rahovei 

(după numele bătăliei din războiul de independenţă), o parte din Podul 

Vergului devine Calea Călăraşilor (după numele cavaleriştilor din armata 

română) etc. Această nouă identitate înseamnă, din păcate, şi accentuarea 

manifestărilor legate de xenofobie şi de antisemitism. În timp ce Europa 

dorea emanciparea evreilor, în spaţiul românesc drepturile cetăţeneşti le erau 

din ce în ce mai greu acordate. 

 

Cartier sau cartiere? 

Dispersia teritorială a evreilor în Bucureşti începe din centru (zona 

comercială) şi continuă în special spre sud, sud – est şi mai târziu către nord. 

Trebuie să facem precizarea necesară că existau mai multe cartiere evreieşti. 

Pe lângă fosta mahala a Popescului, erau şi alte zone evreieşti: Calea 

Văcăreşti-Dudeşti, Calea Moşilor, Calea Călăraşilor, Calea Rahovei, Calea 

Griviţei. Fiecare cartier are un rol dominant: rezidenţă (Calea Văcăreşti, 

Calea Dudeşti), comerţ (Calea Moşilor, strada Lipscani) etc. Existau 

diferenţe şi în funcţie de starea materială: cartiere sărace (Dudeşti – 

Văcăreşti, Calea Griviţei), cartiere bogate (Calea Moşilor, Calea Victoriei) 

etc. În restul oraşului evreii nu au format zone compacte de locuire. Această 

răspândire este încă o dovadă că în Bucureşti nu a existat un ghetou ci doar 

arii mai mult sau mai puţin favorizate.  

Secolul al XIX-lea este, din păcate, şi începutul manifestărilor legate 

de xenofobie şi de antisemitism. În timp ce Europa dorea emanciparea 

evreilor, în spaţiul românesc drepturile cetăţeneşti le erau din ce în ce mai 

greu acordate, căci prezenţa lor părea o „ameninţare‖ din punct de vedere 

demografic, socio-profesional şi chiar religios. 

Imigranţii evrei constituiau o categorie economică activă şi benefică 

în interiorul oraşului, datorită dorinţei lor de reuşită şi integrare, a dinamicii 

lor sociale şi profesionale. Aceştia au jucat un rol important în viaţa oraşului 

ca negustori (dinamizează zonele de târg: Moşilor, Obor), mici meseriaşi, 

funcţionari etc. dar aduc şi noi tendinţe reflectate în imaginea oraşului 

(moda fierului forjat şi derivatele ei: alămăria, tinichigeria etc.). 
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În memoriile şi studiile despre comunitatea evreiască din Bucureşti
1
 

există foarte puţine ilustraţii. De aceea sunt extrem de importante 

fotografiile lui F. Damé din lucrarea sa, Bucarest en 1906
2
, sau cele ale lui P. 

Menu din cartea lui H. Stahl, Bucureştii ce se duc
3
. Deşi apropiate ca an de 

apariţie cele două cărţi se situează pe poziţii diferite. Damé se adresează în 

mare parte unui public elevat şi bine situat (lucrarea apare pe hârtie scumpă 

şi are o documentare de specialitate). 

                                                 
1
 Vezi Iuliu Barasch, Itinerar în Cracovia, Galiţia, Bucovina, Moldova şi Muntenia în 

1841-1842, în „Anuar pentru Israeliţi‖, Bucureşti, 1894; L. Zuckermann, „Amintiri din 

trecut. Situaţia comunităţii din Bucureşti în anii 1831-1875‖, Bucureşti, f.e, 1898; 

F.Brunea-Fox, „Imaginea Purimului‖ în „Adam‖, an I, numărul 19, 1 aprilie 1930; L. Zin, 

„Amintiri dintr-o uliţă evreiască‖ (manuscris, ACSIER, IX 30); I. Camil, „Comunitatea 

evreilor din Bucureşti de la înfiinţare şi până astăzi‖, în Almanahul evreesc, 5704 (1943-

1944); M.Mircu, „I.Peltz sau istoria Căii Văcăreşti‖ în Evocări (Selecţie de articole 

publicate de autor în Revista Cultului Mozaic; M. Halevy, „Comunitatea evreiască din 

Bucureşti de la începutul secolului al XIX lea‖, în Revista Cultului Mozaic, nr. 16, 15 iunie 

1971, pp. 5-6; L. Rotman, „Structuri sociale si economice a populatiei evreiesti din 

România în a doua jumătatea a secolului al XIX – lea‖, Bucureşti, 1985 (ACSIER, D 3);    

I. Peltz, „Calea Văcăreşti‖, Bucureşti, Editura Minerva, 1989; V. Bârlădeanu, „Panoramic 

cotidian în viaţa evreimii bucureştene antebelice‖ (manuscris, ACSIER, D 165); Gheorghe 

Leahu, „Bucureştiul dispărut‖, Bucureşti, Editura Arta Grafică, 1995; Avram Rosen, 

„Participarea evreilor la dezvoltarea industrială a Bucureştiului din a doua jumătate a 

secolului XIX până în 1938‖, Bucureşti, Editura Hasefer, 1995; Carol Iancu, „Evreii din 

România (1866-1919)‖, Bucureşti, Editura Hasefer, 1996; A. Ciuciu, „Cartierele evreieşti 

din Bucureşti în perioada 1866 -1914‖, în Buletinul Centrului, Muzeului si Arhivei istorice 

a evreilor din Romania, nr.8-9, FCER, CSIER, Bucureşti, 2002, pp. 96-108; A. Ciuciu, 

„Martori tăcuţi. Magazinele evreieşti din cartierul Dudeşti-Văcăreşti‖, în Studia Hebraica, 

nr.5, Bucureşti, 2005, pp. 196-209; 
2
 F. Damé, Bucharest en 1906, București, L. Socec, 1907, 640 p. 

3
 H. Stahl, Bucureștii ce se duc, Tip. Neamul Românesc, 1910, 216 p. 
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Magazine evreieşti din centrul Bucureştiului, foto F. Damé, Bucarest en 1906, 

Bucureşti, 1907. 
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 Mai mult, în lucrarea lui Damé există un capitol special
1
, care se 

referă la populaţia evreiască şi principalele sale instituţii: sinagogi, şcoli, 

societăţi de binefacere. F. Damé fotografiază zeci de străzi, locuinţe (printre 

care şi casa M.Blank – str. Dionisie, casa Rosenthal – strada Teilor etc), 

magazine (în special centrale), negustori ambulanţi etc. Fotografiile redau 

detalii arhitecturale, nu au personaje, (acestea apar cel mult în fundal sau ca 

etalon de măsurare a înălţimii clădirii).  

„Bucureştii ce se duc‖ se doreşte o evocare a vechiului oraş şi chiar un 

ghid care prezintă destinaţii turistice: Palatul Regal, Ateneul, „Carul cu 

bere‖, Palatul Poştelor etc. În contradicţie cu aceste monumente 

arhitectonice este evocată atmosfera cartierelor evreieşti, cu un anume 

accent negativ, legat în principal de comerţul de haine vechi, de lucruri de 

ocazie, la „Hala de antichităţi‖ din Văcăreşti – numită ironic „hala 

păduchilor‖ (după faimoasa „Marché aux puces‖ din Paris). În acest sens 

ilustraţia se referă în ceea ce îi priveşte pe evrei numai la comerţul de 

vechituri, făcut de persoane în vârstă în medii sărace şi foarte sărace. Damé 

nu foloseşte fotografii ale periferiei, iar Stahl îşi ilustrează textul despre 

evrei doar prin fotografii neatrăgătoare.  

 

 

 
„Strada Lazăr, o fundătură‖, foto P. Menu  

(H.Stahl, Bucureştii ce se duc, Vălenii de munte, Tip. Neamul Românesc, 1910) 

 

                                                 
1
 Cap. XIII: ―Le Juifs‖. 



 49 

Care ar fi adevărata imagine? Fără îndoială ambele seturi de fotografii 

sunt piese ale unui mozaic. Cartierul coexista cu mahalaua, vedem deja 

diferenţele dintre centrul oraşului şi zonele de periferie.  

Viaţa comunităţii evreieşti era ciclică, marcată de sărbătorile 

religioase şi de evenimentele din familie. Între alte sărbători se evidenţiază 

cea de Purim care dă viaţă întregii zone evreieşti, cu costumaţii şi măşti, 

urători care primesc prăjituri „humantaschen‖ sau ştrudel. Până şi cei mai 

săraci îşi căutau costume la haine vechi sau cumpărau ceva pentru copii. 

Baluri mai mici sau mai mari erau organizate în diverse săli ale cartierului, 

cum este vestita sala Liedertafel. „Balul comunităţii aduna ce-i mai select în 

lumea mică şi ce-i mai puţin select în lumea mare: fete de la croitorie, 

modistele, funcţionarele la prăvălii, neveste de prăvăliaşi, legiunea 

domnişoarelor sau a cucoanelor aplecate toata ziua asupra lucrului de 

mână...balul însemna eliberarea, pentru o singură noapte, din viaţa 

mizeră...‖
1
  

Pozele de familie făcute cu diverse ocazii, transmit şi ele o serie de 

informaţii, chiar dacă majoritatea sunt făcute la studio şi poziţiile sunt destul 

de rigide. De obicei femeile stau în picioare şi bărbaţii pe scaun, atunci când 

sunt un cuplu, chiar în fotografia de nuntă. Se poate vedea care este 

atitudinea faţă de copii, daca există un copil preferat, care par a fi relaţiile în 

familie şi care sunt hainele cele mai bune. Pentru majoritatea lumii 

fotografia în sine era ceva foarte scump la începutul secolului XX şi marca 

evenimentele importante (ziua de naştere, bar-mitzvah, nunta, etc.). Treptat 

atelierele de fotografiat se înmulţesc, apar fotografii ambulanţi în anii ’30 – 

’40. Fotografiile pe stradă, în zona de promenadă, prind o secundă din viaţa 

oraşului, deşi în fapt sunt o strategie de marketing pentru că fotografia era 

făcută fără să o ceri, urmând apoi să o cumperi. 

Emil Feder
2
, psihopedagog şi membru al „Serviciului de profilaxie 

mintală‖ de la Spitalul „Iubirea de oameni‖ face o serie de anchete la 

domiciliu în anii ’30 – ’40 pentru a arăta importanţa mediului în deformarea 

caracterului copiilor. Anchetele sociale sunt o veritabilă sursă internă 

documentară asupra vieţii bucureştenilor din medii diferite şi prezintă date 

despre familie, tipul de locuinţă, condiţiile de locuire, hrana zilnică, felul 

cum dorm, starea hainelor, starea sanitară. Feder face o clasificare a 

                                                 
1
 V. Bârladeanu, op.cit., p.5. 

2
 Emil Feder, Anchete psihologice – pedagogice prin vizite le domiciliu. Contribuţiuni 

tehnice studierii atmosferei familiare şi a influenţării ei educative, 1943 (ACSIER, II 323 

(1933-1949), f. 5 – 119). 
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cartierelor Bucureştiului după mediu
1
, reflectând o experienţă de nouă ani 

pe teren şi mii de fişe completate:  

 

 cartiere sărace (Raion, Dudeşti, Vitan, Văcăreşti, Ferentari, 

Colentina), 

 cartiere rău – famate (Str. Cantemir, Crucea de Piatră, Grand, 

Crângaşi) 

 cartiere negustoreşti (Calea Griviţei, Calea Călăraşi, Calea 

Rahovei, Bărăţiei) 

 cartiere bogate (Bd. Carol, Bd. Elisabeta, Calea Victoriei) 

 

 În funcţie de aceste observaţii, se desprind patru mari tipuri de 

locuitori:  

1. omul sărac, omul periferiei (care munceşte cu braţele la fabrică 

sau într-un atelier, culege petece pe maidan, este şomer sau 

„Luftmensch‖
2
, trăind din mila cunoscuţilor până la următorul 

angajament; soţia şi copiii, chiar de vârstă mică muncesc, iar 

locuinţa medie este alcătuită dintr-o cameră şi o bucătărie, de 

multe ori închiriată), 

2. omul din cartierele rău famate (hoţ, pungaş de buzunare, 

prostituată; comunitate închisă, cu propriile reguli şi moralitate 

scăzută; copii sunt de multe ori pervertiţi sexual sau devin 

membri ai bandelor), 

3. micul burghez (meseriaş, negustor sau funcţionar; puţin deschis 

spre comunicare cu vecinii şi chiar cu propria familie; femeia 

este de obicei casnică si se ocupa de gospodărie şi educaţia 

copilului; locuinţa medie este alcătuită din două camere şi o 

bucătărie), 

4. omul bine situat (comerciant, funcţionar; adeseori parvenit – 

păstrează unele urme ale mediului din care a venit, adăugând 

elemente de prestigiu social: limbaj sau doar anumite cuvinte 

elevate, vestimentaţie preţioasă, bijuterii, alte lucruri scumpe 

sau chiar o nevastă prea tânără; majoritatea locuiesc la block-

hausuri sau în case spaţioase; femeia nu munceşte şi există 

servitoare şi guvernantă pentru copil; de multe ori copiii sunt 

neglijaţi de părinţi). 

                                                 
1
 Idem, p. 55. 

2
 „Om de aer, care trăieşte cu vânt‖ – lb. idiş. 
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 Se observă diferenţe între medii şi în ceea ce priveşte structura 

familiei, atitudinea faţă de căsătorie sau legăturile cu vecinii. Din analiza 

răspunsurilor reiese că ultimele două tipuri psihologice (cei care au reuşit 

din punct de vedere economic) au aproximativ aceleaşi concepţii, alegeri şi 

–  prin generalizare – o tendinţă spre izolare, prin evitarea legăturilor cu 

vecinii („Jigneşti pe un mic burghez dacă aude că ai încercat să stai de vorbă 

cu un vecin asupra lui...Cu vecinii schimb numai bună dimineaţa şi bună 

ziua şi atât‖
1
), văd în căsătorie şi copii un semn de reuşită sau reprezentare 

socială („exteriorul joacă un rol foarte mare şi este păstrat cu 

sfinţenie...pentru copii se fac cele mai mari sacrificii pentru a nu duce 

lipsuri‖
2
). 

Rolul femeii este destul de neînsemnat, marcat de societatea 

tradiţională indiferent de mediul social, mergând de la femeia care se 

sacrifică în mahala pentru soţ şi copii („O femeie trebuie să rabde. Ea 

trebuie să fie roaba bărbatului, fără să crăcnească!‖
3
) până la femeia 

decorativă (în cazul intelectualului mic burghez: „rareori ne-a fost dat să-l 

vedem cu o femeie de acelaşi nivel intelectual‖
4
). 

 Legăturile cu vecinii sunt mult mai strânse în mahala. Aceştia au 

aproape valoarea unui membru al familiei: „vecina este pentru copil a doua 

mamă...starea de fapt duce la stabilirea de raporturi afective dintre copil şi 

femeile din mahala‖
5
. „Căldura, solidaritatea acea de sărăcie pe care o 

întâlneşti în mediul mahalagesc a dispărut. Dacă dincolo, la mahala, 

bucătăriile sunt comune (se ştie că de pe o parte a curţii sunt „odăile‖ şi de 

cealaltă parte sunt „bucătăriile‖ – uneori comune – nişte magazii de 

scânduri) şi oamenii se întâlnesc la „pompa de apă‖ – în locuinţele mici 

burgheze, fiecare locatar are bucătăria sa şi chiuveta de apă în casă‖.
6
  

 

 Reîntoarcerea la mahala... 

 

 Nostalgia familiei mari, a satului unde toată lumea cunoaşte pe toată 

lumea, face ca mahalaua să pară un mediu primitor, în ciuda condiţiilor de 

viaţă. Chiar şi distracţiile sunt comune: „locatarii hanului, stau strânşi 

laolaltă, bărbaţi şi femei, într-o îmbrăcăminte sumară (de cele mai multe ori 

                                                 
1
 Emil Feder, op.cit, p. 67. 

2
 Ibidem, p. 66. 

3
 Ibidem, p. 96. 

4
 Ibidem, p. 69. 

5
 Ibidem, p. 91. 

6
 Ibidem, p. 67. 
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indecentă), desculţi, stând pe pragul casei lor, pe scaune sau direct pe piatră, 

sorbindu-şi ceaiul sau muşcând dintr-o scrumbie care trece dintr-o gură în 

alta. Dacă întrebi până la ce ore stau astfel afară (în lunile de vară 

bineînţeles, căci iarna se adună în casă) ţi se va răspunde „până la miezul 

nopţii‖. Bărbaţii povestesc amintiri din război, discută politică, afaceri etc. 

Femeile se bârfesc unele pe altele...‖
1
 Petrecerea la poartă pe scaune este 

inspirată, se pare, de un vechi obicei oriental, atestat după 1750
2
 şi regăsit şi 

în alte fişe de anchetă (cazul 1602: „Singura distracţie e să luăm un scăunel 

vara, să stăm afară pe caldarâm şi să privim lumea care trece pe stradă. Ne 

mai odihnim şi noi mâinile şi picioarele. Pentru altceva nu avem bani‖
3
).  

 Copiii sunt priviţi ca singura ieşire din condiţia existentă, cei care ar 

trebui să salveze familia. În cazul 594, Ionel Tachman de 9 ani, care 

locuieşte în strada Lazăr, zona negoţului cu haine vechi, împreună cu cei 4 

fraţi, părinţii, bunica şi alţi chiriaşi, este privit ca un salvator de întreaga 

mahala. Băiatul dotat muzical este cineva care şi-ar putea depăşi condiţia. 

„Va creşte mare şi va câştiga aşa de mulţi bani, că noi n-o să mai trebuiască 

să mai muncim aşa de greu, spune mama...Nu numai cei din casă, ci şi 

întreaga stradă, peste 200 de oameni, îl alintă şi-l strigă „Ionel geniu‖. 

Nevroza copilului completează pe cea a mahalalei. Când acesta coboară în 

stradă se face linişte, ţigăncile încetează de a se mai bate, toţi se strâng în 

jurul lui şi el începe să cânte din banjo sau mandolină‖.
4
 Scenariul se repeta 

în cazul unei familii cu 8 copii care vine din Bacău în mahalaua Raion, 

„strada mizeriei evreieşti cu case subterane, insalubre‖
5
 pentru a schimba 

sărăcia din provincie pe cea din capitală („au venit crezând că copiii vor 

căpăta servicii şi o să ne ridicăm şi noi mai sus‖. Decepţie! „Şi aici omul 

sărac rămâne sărac‖
6
 ). 

 Mahalaua devine un univers paralel cu viaţa urbei, un spaţiu cu 

propriile reguli şi reprezentări. Numeroasa populaţie activă evreiască are un 

rol incontestabil în economia oraşului, „fizionomia centrului comercial 

urban românesc de la finele veacului trecut nu poate fi înţeleasă fără 

prezenţa evreiască. De altfel însăşi nomenclatura stradală a epocii o 

                                                 
1
 Ibidem, p. 85. 

2
 A. Majuru, op.cit., pp. 16 – 18. 

3
 ACSIER, II 323, p. 36. 

4
 Emil Feder, op.cit, p. 97. 

5
 Ibidem, p. 34. 

6
 Ibidem, pp. 35 – 36. 
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dovedeşte: la Bucureşti, străzile: Palestina, Sinagogilor, Spaniolă, 

Israelită‖.
1
  

 Nu mai sunt grădinile „de odinioară‖ şi viile oraşului, negustorii 

armeni, greci, evrei, albanezi, constructorii italieni şi meseriile tradiţionale. 

Vorbind despre zona Văcăreşti – Dudeşti, M. Mircu spunea: „Era o lume 

întreagă, completă, de sine stătătoare, din care pricină a putut să dispară‖.
2
  

 Cartierele evreieşti bucureştene au fost demolate împreună cu alte 

zone vechi în dorinţa de a crea un oraş socialist. În fapt, au existat şi cazurile 

în care unele cartiere au fost readuse în final la condiţia de mahala, ca 

mentalitate sau comportament oriental (cu târguri, manele şi chiar vecinii 

care îşi petrec timpul în faţa blocului sau au doar comportament de 

periferie)
3
.  

                                                 
1
 L. Rotman, op.cit, p. 8. 

2
 M. Mircu, „I. Peltz sau istoria Căii Văcăreşti‖ în Evocări, selecţie de articole 

publicate în Revista Cultului Mozaic, p. 34. 
3
 Spaţiul comun al mahalalei, bucătăriile comune, se transformă în comunism în locul 

petrecerii timpului familiei în bucătărie, singurul loc încălzit la locuinţei. „La nivel casnic, 

căderea comunismului şi trecerea la o economie de piaţă au deplasat sociabilitatea din 

spaţiul bucătăriei în cel al sufrageriei. [...] Cu totul metaforic s-ar putea sugera existenţa 

unei treceri de la centralitatea focului (bucătăria), la centralitatea televiziunii (sufrageria)‖. 

(Mihăilescu, Vintilă; Nicolau, Viorica; Gheorghiu, Mircea, „Le bloc 311. Résidence et 

sociabilité dans un immeuble d’appartements sociaux à Bucarest‖ în „România. 

Construction d’une nation‖, Ethnologie Française, XXV, nr. 3, p. 484; apud Catherine 

Durandin, Bucureşti. Amintiri şi plimbări, Bucureşti Editura Paralela 45, 2006, p. 35). 
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EVREII DIN BASARABIA. STUDIU DE CAZ 

Florin STAN 

 

În timpul celui de-al doilea Război Mondial, populaţia Basarabiei, 

ţinutul românesc dintre Prut şi Nistru, a cunoscut o situaţie aparte. Dezlipită 

mai întâi din trupul ţării, în urma raptului teritorial din 28 iunie 1940, când 

Basarabia, nordul Bucovinei şi ţinutul Herţa au fost ocupate abuziv de către 

Uniunea Sovietică, până în iunie 1941, când armatele aliate ale Reich-ului 

nazist şi României antonesciene au eliberat aceste ţinuturi, teritoriul dintre 

Prut şi Nistru a fost apoi administrat distinct, ca provincie românească, sub 

forma Guvernământului Basarabiei, până în august 1944
1
. Era evident ca 

evreii din Basarabia să împărtăşească soarta întregii populaţii a ţinutului, 

care a suferit două administraţii distincte, cea sovietică şi cea românească 

specifică pe timp de război. Determinările antisemite au impus însă evreilor 

un destin implacabil, deosebit de al majorităţii populaţiei basarabene
2
. 

                                                 
1
 A se vedea pe larg la: Ioan Scurtu (coordonator), Dumitru Almaş, Armand Goşu, Ion 

Pavelescu, Gheorghe I. Ioniţă, Istoria Basarabiei de la începuturi până în 1944, Editura 

Tempus România, Bucureşti, 1994, p. 279-340; Anatol Petrencu, Basarabia în al doilea 

Război Mondial, „Lyceum‖, Chişinău, 1997; Elena N. Şişcanu, Basarabia sub regimul 

bolşevic (1940-1952), Editura „Semne‖, Bucureşti, 1998, p. 41-47, 92-98, 162-163. 
2
 Despre situaţia evreilor din Basarabia în timpul celui de-al doilea Război Mondial, 

în: Radu Ioanid, Holocaustul evreilor şi romilor sub regimul Antonescu. 1940-1944, ediţia a 

II-a revăzută şi adăugită, Editura Hasefer, Bucureşti, 2006, p. 138-166, p. 173-261 (prima 

ediţie a volumului a apărut sub titlul Evreii sub regimul Antonescu, Editura Hasefer, 

Bucureşti, 1998); Comisia Internaţională pentru Studierea Holocaustului în România, 

Raport final, editori: Tuvia Friling, Radu Ioanid, Mihail E. Ionescu, Editura Polirom, Iaşi, 

2005, p. 125-139; Jean Ancel, Contribuţii la istoria României. Problema evreiască, vol. I. 

Partea a doua, 1933-1944, Editura Hasefer, Bucureşti, 2001, p. 111-229; Paul A. Shapiro, 

Evreii din Chişinău. Revenirea autorităţilor române; ghetoizarea şi deportarea, în volumul 

Exterminarea evreilor români şi ucraineni în perioada antonesciană, editor: Randolph L. 

Braham, Editura Hasefer, Bucureşti, 2002, p. 165-233; Ioan Scurtu, Constantin Hlihor, 

Complot împotriva României. 1939-1947. Basarabia, nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa în 

vâltoarea celui de-al doilea război mondial, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, 

Bucureşti, 1994, passim; Idem, Anul 1940. Drama românilor dintre Prut şi Nistru, Editura 

Academiei de Înalte Studii Militare, Bucureşti, 1992, passim; Igor Caşu, Problema 

exterminării evreilor în timpul celui de-al doilea război mondial în istoriografia 

moldovenească post-sovietică, în volumul România şi Transnistria: Problema 

Holocaustului. Perspective istorice şi comparative, coordonatori: Viorel Achim, Constantin 

Iordachi, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2004, p. 95-124; documente publicate, în: 

Comisia Internaţională pentru Studierea Holocaustului în România, Documente, ediţie 

îngrijită de Lya Benjamin, Editura Polirom, Iaşi, 2005, doc. 76, 84, 93, 96, 97, 101, 109, 

120, 145, 194; Carol Iancu, Shoah în România. Evreii în timpul regimului Antonescu (1940-

1944). Documente diplomatice franceze, Editura Polirom, Iaşi, 2001, doc. 1, 62, 76, 79, 91; 
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Împotriva evreilor se aplica o legislaţie specifică menită a le limita prezenţa 

şi ascensiunea în cadrul societăţii. Cu o pondere apreciabilă în cadrul 

teritoriilor româneşti din Estul ţării, evreii din Basarabia în special au fost 

consideraţi ca populaţie nesigură pentru ceea ce însemna proximitatea 

frontului antibolşevic. Se considera că evreii, în totalitatea lor, au 

demonstrat o simpatie activă pentru marele vecin de la Răsărit. Odată cu 

revenirea Basarabiei în cadrul firesc al fruntariilor româneşti, această 

populaţie a fost atent supravegheată, impunându-i-se locuirea în zone strict 

delimitate, în cadrul ghetourilor, pentru ca mai apoi să fie treptat deportată 

în Transnistria, unde, datorită nenumăratelor abuzuri, execuţiilor, regimului 

restrictiv şi a condiţiilor precare de trai, o parte însemnată şi-a găsit sfârşitul. 

Subliniem faptul că mulţi dintre evreii din Basarabia au suferit chiar din 

cauza sovieticilor. Din păcate însă, în acele vremuri în care războiul era 

realitatea apăsătoare a fiecărei zile, evreii basarabeni au fost judecaţi de 

autorităţi, aproape ca o exclusivitate, cu o monedă unică.  

  Lagărele şi ghetourile organizate după eliberarea Basarabiei de sub 

ocupaţie sovietică aveau drept scop strângerea unitară a evreilor pentru 

organizarea deportării acestora. Primul mare ghetou a fost constituit la 

Chişinău, la 4 august 1941
1
, deşi ordinul special pentru înfiinţarea lagărelor 

şi ghetourilor a fost emis la 8 august 1941
2
. Conform unor date centralizate 

                                                                                                                            
F.C.E.R./C.S.I.E.R., Evreii din România între anii 1940-1944, vol. II. Problema evreiască 

în stenogramele Consiliului de Miniştri, volum alcătuit de Lya Benjamin, Editura Hasefer, 

Bucureşti, 1996, passim; Ibidem, vol. III. 1940-1942: Perioada unei mari restrişti, partea I, 

coordonator ştiinţific: prof. dr. Ion Şerbănescu, Editura Hasefer, Bucureşti, 1997, p. 336-

371 (doc. 231-263); Ibidem, vol. III, partea a II-a, p. 182-196 (doc. 476-484); Idem, vol. IV, 

1943-1944: Bilanţul tragediei – Renaşterea speranţei, Editura Hasefer, Bucureşti, 1998,    

p. 186-212 (doc. 164-187); Matatias Carp, Cartea Neagră. Suferinţele evreilor din 

România. 1940-1944. Vol. al III-lea. Transnistria, ediţia a II-a, Editura Diogene, Bucureşti, 

1996, p. 45-135; C.S.I.E.R., Martiriul evreilor din România. 1940-1944. Documente şi 

mărturii, redactor responsabil S. Stanciu, Editura Hasefer, Bucureşti, 1991, p. 137-217; 

Lotul Antonescu în ancheta SMERŞ, Moscova, 1944-1946. Documente din arhiva FSB, 

ediţie îngrijită de Radu Ioanid, Editura Polirom, Iaşi, passim. Subliniem că bibliografia 

completă a studierii problematicii situaţiei evreilor din Basarabia în timpul celui de-al 

doilea Război Mondial este mai amplă. Precizăm însă că lucrări de genul celor semnate de 

N. F. Guţul, Ei au luptat pentru Moldova, „Tipografia Centrală‖, Chişinău, 2004 sau Sergiu 

Nazaria, File de istorie. Holocaust (pe teritoriul Moldovei şi în regiunile limitrofe ale 

Ucrainei, 1941-1944), Chişinău, 2005, trebuie preluate şi interpretate critic, acestea 

rămânând tributare istoriografiei de tip sovietic. 
1
 Martiriul evreilor din România. 1940-1944. Documente şi mărturii, Editura Hasefer, 

Bucureşti, 1991, p. XXII. 
2
 Jean Ancel, Contribuţii la istoria României. Problema evreiască, vol. I, partea a II-a. 

1933-1944, Editura Hasefer, Bucureşti, 2001, p. 153. 
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după dările de seamă şi tabelele întocmite de comandamentele Jandarmeriei, 

în septembrie 1941 existau în Basarabia peste zece lagăre şi ghetouri: 

Secureni, Edineţ (Hotin), Limbeni, Răşcani, Răuţel (Bălţi), Vertujeni, 

Mărculeşti (Soroca), Chişinău şi altele mai mici în sudul regiunii, la Ismail, 

Cahul, Chilia, Bolgrad
1
. Orice tentativă de sustragere de la obligaţia părăsirii 

locuinţei spre internarea în ghetou sau lagăr era sancţionată radical. Într-o 

Dare de seamă din 2 august 1941 semnată de comandantul Poliţiei Militare 

din Chişinău, locotenent colonelul Buznea şi înaintată Comandamentului 

Militar din oraş se arăta că la data raportului, cu ocazia unei descinderi în 

câteva locuinţe suspecte, „patrula de Poliţie, condusă de sergentul Baba Ion 

şi însoţită de un soldat german, a găsit într-o casă un evreu bolnav, pe care 

soldatul german l-a împuşcat pe loc. A fost chemată poliţia civilă pentru a 

lua măsuri de înhumare‖
2
. Cu o zi înainte a fost organizată în Chişinău 

execuţia a 200 de bărbaţi şi a 200 de femei de origine evreiască, „drept 

pedeapsă‖ pentru susţinerea comunismului şi „împuşcarea ostaşilor 

germani‖, execuţia fiind pusă în practică „de o unitate românească‖, 

măsurile antievreieşti fiind propuse „în mare parte de către unitatea 

specială No. XI germană‖, după cum se arăta într-o „Dare de seamă asupra 

activităţii unităţii speciale No. XI‖ din perioada 17-31 iulie 1941
3
. 

Subliniem că înaintarea frontului antisovietic a fost însoţită de o serie de 

abuzuri legate de alungarea evreilor şi însuşirea bunurilor acestora. Iată ce 

se preciza într-un raport legat de aceste abuzuri, care a ajuns la Preşedinţia 

Consiliului de Miniştri şi a fost apoi supus cercetării Inspectoratului de 

Jandarmi din Chişinău: „Şefii de Post veniţi primii în sate şi-au ales mobila 

cea mai bună din casele evreilor, a comuniştilor fugiţi şi a repatriaţilor din 

ţară (...). O inspecţie inopinată în orice comună din Basarabia, mai ales 

                                                 
1
 Ibidem, p. 155-156. Numărul evreilor internaţi în aceste lagăre a ajuns la 72.625. 

2
 Arhiva Centrului de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice „General Radu 

Rosetti‖ – Piteşti (în continuare, Arhivele Militare), fond Comandamentul Militar Chişinău, 

dosar 5/1941-1942, f. 6. 
3
 Idem, dosar 9/1941, f. 38. Menţionăm că în urma unor asemenea execuţii ale căror 

urmări fuseseră imortalizate de către persoane necunoscute, autorităţile poliţieneşti din 

Chişinău au sesizat unităţile din subordine prin adresa nr. 5565 din octombrie 1941: „Din 

cauza insuficienţei măsurilor luate cu ocazia executării evreilor ce au luat parte la 

începutul de rebeliune din 29 şi 30 iunie a. c., a fost posibilă luarea de fotografii la 

cimitirul evreesc. Dispuneţi măsuri ca aceste fotografii să fie confiscate, înlăturându-se 

răspândirea lor, cercetându-se provenienţa lor şi comunicaţi rezultatul‖, cf. Arhivele 

Naţionale ale Republicii Moldova – Chişinău (în continuare, A. N. R. M.), fond 679, inv. 1, 

dosar 6586, II, f. 589. 
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unde au fost evrei, va confirma afirmaţia de mai sus, sută la sută‖
1
. 

Interesant este că, în acelaşi Raport, se justificau aceste fapte, arătându-se că 

ostaşii armatelor germane şi române, „chiar dacă au făcut unele abuzuri, 

erau cei din primele linii, să zicem aşa, erau într-un fel justificaţi să o facă, 

fiindcă îşi puseseră viaţa în joc pentru oraşele cucerite‖
2
.  

 Dorind să cunoaştem informaţiile primare care ajungeau la primele 

autorităţi din teritoriu, am consultat mai multe Note informative întocmite de 

agenţi ai Inspectoratului Regional de Poliţie din Chişinău sau de către 

angajaţi ai Serviciului Special de Informaţii
3
. Am considerat că o analiză a 

informaţiilor cuprinse în aceste Note ne poate ajuta să înţelegem o parte a 

contextului în care s-au aflat evreii din Basarabia, în special cei din 

municipiul Chişinău, în lunile imediat următoare eliberării acestui teritoriu 

de sub ocupaţia abuzivă a Sovietelor.  

  În primul rând, evreii au fost strânşi în limitele unui ghetou (înfiinţat 

în iulie 1941), o zonă delimitată şi limitată în cadrul unui cartier în care 

neevreii nu puteau accede teoretic fără permisiunea autorităţilor care 

supravegheau spaţiul, instituţia de care depindea regiunea şi care avea în 

grijă paza şi ordinea fiind Comandamentul Militar al Chişinăului. În Nota 

informativă înaintată la 15 septembrie 1941 de Comandamentul militar al 

ghetoului din Chişinău către Guvernământul Basarabiei, se arăta că „Evreii 

din ghetou locuiesc câte 3-5 familii (...) în case foste proprietăţi ale evreilor 

fugiţi sau rămaşi pe loc. Cu alimente se aprovizionează de pe piaţa 

ghetoului care este abundentă. Din cauza lipsei de îmbrăcăminte şi aşternut 

mulţi dintre ei se îmbolnăvesc şi mor zilnic câte 10-15‖
4
. Aşadar, potrivit 

acestei Note, piaţa ghetoului era bine aprovizionată, probleme acute existând 

                                                 
1
 Arhivele Militare, fond Comandamentul Militar Chişinău, dosar 5/1941-1942, f. 

239. 
2
 Ibidem, f. 243. 

3
 Nota informativă din 15 septembrie 1941 înaintată Guvernământului Basarabiei de 

către Comandamentul militar al ghetoului din Chişinău, cf. A. N. R. M., fond 706, inv. 1, 

dosar 22, f. 21; N. i. din 25 septembrie 1941, S. S. I., Idem, fond 679, inv. 1, dosar 6589,    

f. 38; N. i. din 30 septembrie 1941, S. S. I., Idem, fond 680, inv. 1, dosar 4230, tom. I,        

f. 271; N. i. din 19 octombrie 1941, transmisă Chesturii Poliţiei Municipale Chişinău de 

către Inspectoratul Regional de Poliţie Chişinău, Idem, fond 679, inv. 1, dosar 6586, II,      

f. 637-637 v; Nota informativă din 31 octombrie 1941, transmisă aceleiaşi Chesturi de către 

I. R. P. C., Ibidem, f. 612-612 v.; N. i. din 14 noiembrie 1941, I. R. P. C. către Chestura 

Poliţiei Municipale Chişinău, Idem, dosar 6587, f. 85; N. i. din 25 noiembrie 1941, S. S. I., 

Idem, dosar 6588, f. 179; N.i. din 9 decembrie 1941, I.R.P.C. către Chestura Poliţiei 

Municipale Chişinău, Idem, dosar 6589, f. 8; 
4
 Idem, fond 706, inv. 1, dosar 22, f. 21. 
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însă în legătură cu necesarul de îmbrăcăminte şi aşternuturi, din această 

cauză mulţi evrei îmbolnăvindu-se şi înregistrându-se decese zilnice. 

Contradicţia este evidentă. Pe de o parte, abundenţa alimentării pieţei 

ghetoului oferea mulţumirea nevoii zilnice de hrană, pe de altă parte însă, în 

fiecare zi mureau cel puţin 10 evrei. Dacă piaţa era alimentată din 

abundenţă, aşa cum ne transmite documentul, aceasta nu era accesibilă 

tuturor internaţilor în ghetou, nu toţi evreii având resursele financiare ale 

achiziţionării produselor necesare hranei de zi cu zi. Altfel decesele zilnice 

nu se pot explica numai datorită lipsei elementelor de îmbrăcăminte. Ori, 

dacă nu exista necesarul unor elemente de îmbrăcăminte, este greu de crezut 

că existau resursele necesare cumpărării produselor de pe piaţa alimentată 

din abundenţă. Noi considerăm că decesele surveneau în urma condiţiilor 

improprii în care erau ţinuţi evreii şi a tratamentului la care aceştia erau 

supuşi, vremea rece de toamnă contribuind la agravarea stării de sănătate a 

acestora. Se adăugau apoi consecinţele muncii obligatorii
1
, ca şi lipsa 

mijloacelor care ar fi putut asigura mulţimilor internate în ghetou o hrană 

zilnică suficientă. În legătură cu accesul în ghetou, autorul Notei din 19 

octombrie 1941 transmitea că periodic în incinta acestuia soseau ofiţeri 

germani care cumpărau cu preţuri mari aur şi bijuterii strânse de la evreii 

avuţi. Căutând să evite regimul restrictiv impus de legile în vigoare, se 

preciza că o parte a mozaicilor încercau să obţină de la diferiţi preoţi acte 

prin care să le ateste un presupus botez în religia creştină. Asemenea 

demersuri se pare că ajungeau să implice funcţionari din capitala ţării, 

precum Ion Zavostin, care lucra în cadrul Ambasadei Japoniei
2
. Evident, 

asemenea aranjamente nu se făceau în afara interesului obţinerii unor 

importante sume de bani de către intermediatori. 

  În Buletinul informativ din 8 septembrie 1941 al Biroului Siguranţei 

din cadrul Chesturii Poliţiei Chişinău se sublinia că „populaţia creştină 

poartă o ură neîmpăcată evreilor şi ar fi în stare să îi distrugă dacă nu ar fi 

autorităţile civile şi militare‖
3
. 

                                                 
1
 Potrivit adresei nr. 1199-C din 23 septembrie 1941 transmisă de Inspectoratul 

Regional de Poliţie Chişinău către poliţiile de reşedinţă din teritoriu, se făcea cunoscut 

faptul că, în conformitate cu Ordinul nr. 145-C/941 al Guvernatorului Basarabiei, „cu 

începere de la 15 septembrie a. c. se interzice cu desăvârşire ieşirea din lagăre şi din 

ghetouri a evreilor. Sunt permise numai ieşirile pentru munci şi numai sub comandă 

militară. Orice abateri vor fi aspru sancţionate‖, Idem, fond 694, inv. 3, dosar 141, f. 1.  
2
 Idem, fond 679, inv. 1, dosar 6586, II, f. 637-637 v. (Nota informativă din 19 

octombrie 1941, transmisă Chesturii Poliţiei Municipale Chişinău de către Inspectoratul 

Regional de Poliţie Chişinău). 
3
 Arhivele Militare, fond Comandamentul Militar Chişinău, dosar 11/1941, f. 3. 



 59 

   Fără a insista asupra conţinutului acestor texte, nu putem trece cu 

vederea o anumită tendinţă a celor care redactau Notele informative. 

Folosirea în text a unor exprimări de genul „se zvoneşte că...‖, „se bănuieşte 

că...‖ şi altele de acest fel, dovedeşte direcţia culegerii de informaţii de către 

autorii documentelor, aceasta fiind reprezentată cel mai adesea de contactul 

cu ceea ce se poate numi „murmurul urbei‖, o direcţie care în cazul 

neverificării profesioniste a acesteia nu rămâne altceva decât un simplu 

zvon. De altfel, se cunoaşte calitatea generală a agenţilor sau informatorilor 

din teritoriu, care lucrau cu S.S.I. sau diferitele inspectorate de poliţie, 

aceştia nefiind pregătiţi în mod special pentru munca de informaţii
1
 şi, în 

consecinţă, fiind astfel vinovaţi de o anumită dezinformare a factorilor de 

decizie din spatele şi din apropierea frontului. Putem face aici legătura şi cu 

aşa numita „pregătire contrainformativă a populaţiei‖, cunoscându-se că, în 

acel timp, la nivelul S. S. I., se desfăşura o intensă propagandă antilegionară, 

cu scopul influenţării opiniei publice spre conştientizarea intereselor 

supreme ale statului
2
. În virtutea aceloraşi interese de stat

3
, având în vedere 

bazele antisemitismului antonescian
4
, nu este exclusă ipoteza unei subtile 

propagande antisemite având ca punct de plecare ideea dezinformării
5
. 

                                                 
1
 Cristian Troncotă, Glorie şi tragedii. Momente din istoria Serviciilor de informaţii şi 

contrainformaţii române pe Frontul de Est (1941-1944), Editura Nemira, Bucureşti, 2003, 

p. 192-193. 
2
 Idem, Istoria serviciilor secrete româneşti. De la Cuza la Ceauşescu, Editura „Ion 

Cristoiu‖ S. A., Bucureşti, 1999, p. 220. 
3
 În Ordinul general nr. 99 din 29 iulie 1941 semnat de ministrul Apărării Naţionale, 

general de Corp de Armată adjutant Iosif Iacobici, se menţionau următoarele: „Ministrul 

Apărării Naţionale a primit două tabele cuprinzând un total de 23 ofiţeri activi şi de 

rezervă, care au făcut intervenţii pe lângă comandanţii detaşamentelor de lucru (constituite 

din evrei), pentru munca de folos obştesc, cerând favoruri pentru evreii din detaşament. 

Aceste ruşinoase intervenţii arată mentalitatea unor ofiţeri, care nesocotesc imperativele 

naţionale şi scoboară prestigiul Armatei (subl. n.). Interzic orice intervenţii, pe orice cale şi 

de orice natură‖, cf. Arhivele Militare, fond Comandamentul Militar Chişinău, dosar 

9/1942, f. 60. 
4
 Lya Benjamin, Prigoană şi rezistenţă în istoria evreilor din România. 1940-1944. 

Studii, Editura Hasefer, Bucureşti, 2001; Idem, Bazele doctrinare ale antisemitismului 

antonescian, în volumul România şi Transnistria: Problema Holocaustului. Perspective 

istorice şi comparative, coordonatori: Viorel Achim, Constantin Iordachi, Editura Curtea 

Veche, Bucureşti, 2004, p. 237-251. 
5
 În anii războiului, propaganda românească a pus în circulaţie manifeste cu subliniate 

accente antievreieşti. Astfel, într-un manifest adresat soldaţilor Armatei Roşii şi răspândit în 

limbile română, rusă şi ucraineană, se preciza că „prăbuşirea U.R.S.S.-ului nu mai poate fi 

oprită. Numai politrucii şi jidanii cer lupta mai departe, sperând să se salveze pe ei şi să 

poată fugi. Lupta pe care o cer mai departe politrucii şi jidanii este zadarnică. Ea nu mai 
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Adăugăm aici şi sublinierea reţinută în „Raportul de anchetă al Comisiunei 

instituită conform ordinului domnului mareşal Ion Antonescu, conducătorul 

Statului, pentru cercetarea neregulilor de la ghetoul din Chişinău‖: „Psihoza 

generală, înclinată către delaţiune şi exagerare‖
1
. 

  Aşadar, situaţia evreilor basarabeni în anul 1941, după eliberarea 

ţinutului românesc dintre Prut şi Nistru de sub ocupaţia sovietică, este 

reflectată fragmentar în notele informative expuse aici. Informaţiile 

conţinute de aceste documente, care aduceau la cunoştinţa autorităţilor 

ordinii publice fapte considerate deosebite şi persoane implicate în diverse 

conjuncturi, suntem de părere că trebuie interpretate în cadrul coroborării cu 

alte surse. Altfel, valoarea acestora ca sursă istorică rămâne subiectivă. 

  În Buletinul contrainformativ pentru perioada 29 septembrie-9 

octombrie 1941 întocmit în cadrul Biroului Siguranţei Chesturii Poliţiei 

Chişinău s-a consemnat că „evreii din ghetou, în baza unor ordine 

superioare, sunt transportaţi peste Nistru, la Balta. Primul transport, de 

circa 2500 persoane, a plecat în convoi în ziua de 8 octombrie 1941 sub 

pază militară, la care s-au ataşat şi 100 de căruţe pentru transportul 

infirmilor, bătrânilor şi copiilor. (...) În rândurile intelectualilor evrei se 

comentează în surdină că cei plecaţi în ziua de 8 octombrie 1941, la o 

distanţă oarecare, au fost deposedaţi de obiectele şi valorile ce le aveau 

asupra lor şi că transportându-i mai departe i-au împuşcat‖
2
. În legătură cu 

această deportare şi cu „starea de spirit a evreilor din ghetou‖, şeful 

Biroului Siguranţei din cadrul Chesturii Poliţiei municipiului Chişinău a 

transmis superiorilor, a doua zi după plecarea convoiului, următoarele: „Se 

ştie că în ziua de 8 octombrie a. c. a plecat un transport de evrei între 1600-

2500 persoane, cu bagaje într-un convoi de căruţe, iar alţii pe jos cu 

destinaţia spre localitatea Balta (Ucraina). Starea lor era cum nu se poate 

închipui, bolnavi, bătrâni, copii mici şi foarte goi, nu mai vorbesc de 

tratamentul lor primit de la cei ce-i escortă. Astăzi starea lor era mult mai 

disperată, cu toate că venise o telegramă din Bucureşti care a amânat 

exodul cu 24 de ore. Zvonul ce circulă chiar printre intelectuali (adică 

conducătorii) că nu le-a rămas decât să-şi puie singuri capăt zilelor, că ar fi 

auzit că evreii ce au plecat la o distanţă oarecare le-au ieşit înainte câteva 

                                                                                                                            
poate duce decât la sacrificarea fără rost a altor mulţi soldaţi sovietici‖, cf. Arhivele 

Militare, fond Marele Cartier General, dosar 3831/1941, f. 63 (textul manifestului în limba 

rusă), f. 64 (în limba ucraineană), f. 65 (în limba română). Într-un alt manifest adresat 

„lucrătorilor Armatei Roşii‖ se cerea „moartea jidanilor‖, cf. Ibidem, f. 67. 
1
 A. N. R. M., fond 706, inv. 1, dosar nr. 69, f. 3. 

2
 Arhivele Militare, Fond Comandamentul Militar Chişinău, dosar 11/1941, f. 34. 



 61 

camioane cu nişte barosani, bănuiţi, alţii militari, care i-au jefuit de bani şi 

obiecte de valoare, apoi i-au dus până într-un alt loc şi apoi au fost 

împuşcaţi. Tot astăzi mai vorbeau între ei, dar cât se poate de revoltat, că li 

s-a luat tot ce au avut, dar nu înţeleg dacă li se ia şi viaţa şi de ce atâta 

vărsare de sânge. Astăzi nu s-au mai vândut lucruri ca în cele două zile 

trecute, aşteptând rezultatul relativ la continuarea exodului după cele 24 de 

ore de amânare‖
1
. În continuarea acestor informaţii, aceeaşi autoritate 

consemna într-un alt document câteva date „relativ la starea de spirit a 

evreilor din ghetou din ziua de 10 octombrie a. c.‖: „În această dimineaţă se 

face că evreii sunt mult mai agitaţi, mai ales când au văzut că vine convoiul 

de căruţe spre a-i îmbarca, fugeau plângând şi speriaţi din partea ghetoului 

de unde trebuia să-i ridice. Iar după sosirea a două plutoane de ostaşi şi a 

Domnului Colonel Dumitrescu, Comandantul Militar al Oraşului, care le-a 

comunicat că s-a amânat încă 24-48 de ore exodul lor, vestea aceasta a fost 

răspândită cu bucurie ca fulgerul printre evrei. Mai circulă zvonul că 

amânarea va fi de lungă durată întrucât evreii din ghetou s-au hotărât să 

dea pentru înzestrarea armatei câteva milioane de lei pentru rămânerea în 

ghetou, fapt aflat că astă noapte au avut loc mici consfătuiri în această 

direcţie. Se mai spune că până în prezent s-au strâns două milioane şi ceva 

de lei pentru armată (neverificat). Se mai aşteaptă cu multă îngrijorare 

rezultatul acestei amânări şi se mai spune că au pus doi avocaţi care au 

plecat la Bucureşti spre a le susţine cauza. Manifestaţia ostilă care trebuia 

să aibă loc nu s-a mai făcut, însă se vorbeşte că dacă ar vrea să mai ducă 

un transport vor face manifestaţie spre a fi împuşcaţi pe loc‖
2
. 

  Urmare a desfăşurării politice antisemite, reprezentanţi ai evreilor 

căutau să intre în relaţii cu personalităţi ale vieţii politice româneşti. 

Autorităţile ordinii publice erau informate cu privire la aceste demersuri 

după cum reiese din nota informativă transmisă de Inspectoratul Regional de 

Poliţie Chişinău cu nr. 21.681 din 18 septembrie 1942 către poliţiile din 

teritoriu, în care erau solicitate „măsuri de urgenţă pentru verificarea celor 

semnalate‖
3
. „Ultimele măsuri antisemite ale guvernului – se consemna în 

nota menţionată – preocupă intens toate cercurile politice româneşti şi au 

creat un val de panică în mijlocul evreilor. Personalităţi conducătoare ale 

evreilor, ca, de ex., Filderman, au intrat în contact cu diferite cercuri şi 

personalităţi politice româneşti, pentru a-i convinge să intervină în favoarea 

evreilor. Dl Maniu a căutat să organizeze o acţiune de protest contra 

                                                 
1
 A. N. R. M., fond 679, inv. 1, dosar nr. 6586, II, f. 418. 

2
 Ibidem, f. 422. 

3 Idem, fond 666, inv. 2, dosar nr. 262, f. 118. 



 - 

 62 

«sălbăticiilor antisemite, cari compromit pentru viitor reputaţia României», 

împreună cu liberalii. Dar aceştia au refuzat să se solidarizeze. Maniştii 

explică refuzul liberalilor de a întreprinde orice acţiune opoziţionistă pentru 

faptul că guvernul le-ar fi dat liberalilor o satisfacţie prin numirea d-lui 

Ghiolu ca Subsecretar de Stat la Industrie şi Comerţ şi că prin această 

numire îşi văd apărate interesele lor economice‖
1
. 

Treptat, prezenţa evreilor localnici în Basarabia a fost aproape 

anulată
2
. În 1943, evreii care prestau muncă obligatorie în această regiune 

proveneau în majoritate din interiorul ţării. În februarie 1943, Inspectoratul 

din Chişinău a transmis în teritoriu o adresă prin care se solicita verificarea 

unei note care reda „un cântec pe care-l cântă evreii duşi în Basarabia şi 

alte localităţi la muncă‖
3
. „Suntem precis informaţi – se preciza în 

respectiva notă – că evreii duşi în Basarabia şi în alte localităţi la muncă în 

detaşamente, cântă cântecul de mai jos arătat în care îşi plâng soarta şi 

viaţa în care a ajuns neamul evreesc, fost odinioară poporul ales al lui 

Israel‖
4
. Reproducem versurile acestui cântec: „În zilele negre de 

concentrare/La scos de sârmă noi am lucrat/O lună întreagă şi mai bine/Tot 

într-un plânset şi într-un oftat.//Haideţi cu perii, haideţi cu sârma/Pune la 

lucru devotament/Ziua şi noaptea cântăm într-una/Că aşa-i viaţa în 

detaşament.//Din deal în vale, peste coline/Noi ca ţiganii ne-am mutat/Când 

în bordee, când în colibe/Amarul nostru noi l-am purtat.//Dimineaţa în pas 

de paradă/Zilnic la lucru noi o pornim/S-aud scobarii la scos de agrafe/Şi 

din ciocane noi ciocănim.//Prinde în braţe valuri de sârmă/Trage, întinde 

peste arătură/Nu-ţi pese frate dacă te-nţeapă/Şi-ţi curge sânge din 

sgârâeturi.//Baţi kilometri purtând pe umeri/Ghemul de sârmă pe drum 

pribeag/A ciobăniţei cu al său ciomag.//Foamea se curmă de atâta 

muncă/Vii la mâncare mort obosit/Te aşteaptă însă în loc de şuncă/O ciorbă 

bună de asvârlit.//Noaptea-n bordee fără lumină/Grămadă cade trup 

obosit/De atâta muncă şi alergătură/Chiar viaţa în tine a amorţit‖
5
. Aceste 

versuri pot constitui parte a concluziilor acestei succinte contribuţii privind 

situaţia evreilor basarabeni în anii ultimei conflagraţii mondiale, ani de 

„neagră concentrare‖ în detaşamente de muncă obligatorie, un timp al 

foamei şi al suferinţei, dar mai ales o vreme a crimei concentrate, 

                                                 
1
 Ibidem. 

2
 Jean Ancel, Contribuţii la istoria României. Problema evreiască, vol. II. Partea a 

doua, 1933-1944, Editura Hasefer, Bucureşti, 2003, p. 340 şi următoarele. 
3
 A. N. R. M., fond 666, inv. 2, dosar nr. 262,f. 206. 

4
 Ibidem. 

5
 Ibidem. 
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oficializate, patronate de autorităţile unui regim care susţinea un „război 

sfânt‖ pentru distrugerea ateismului bolşevic şi a susţinătorilor acestuia. 

Evreii basarabeni au devenit victime sigure ale acestui război, în 

condiţiile promovării şi susţinerii intoleranţei antisemite care a definit, într-o 

anumită măsură, politica guvernului Ion Antonescu. 
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Eseuri 
Tudor Arghezi şi „stereotipurile antisemite” 

Dumitru HÎNCU 

 

Caracterul sau caracteristicile unei colectivităţi umane, în măsura în 

care pot, exista asemenea caracteristici globalizatoare, au stat încă din zorii 

istoriei la baza stereotipurilor ce şi-au pus amprenta asupra judecăţilor pe 

care un popor şi le făcea despre un altul sau altele, aflate mai aproape sau 

mai departe de el. Evreii au cunoscut pe pielea lor, fără să fi avut nevoie de 

studii de sociologie sau psihologie, natura obsedant nocivă a stereotipurilor. 

Pentru generaţiile mai tinere e de-ajuns, poate, dacă le amintesc că e 

vorba de ideile preconcepute, întemeiate nu pe realităţi istorice, ci primite 

de-a gata, în bloc, prin mijloacele de comunicare ale mediului ambiant şi 

colportate fără a fi controlate în veracitatea lor. Or tocmai datorită acestor 

caracteristici, ele au fost – şi au rămas – vehiculul predilect al 

antisemitismului din toate timpurile şi de pretutindeni. 

Aplecat acum asupra unei noi lucrări de imagologie, disciplina care se 

ocupă cu studiul naşterii şi perpetuării în timp a stereotipurilor – poate că 

unii dintre cei ce vor citi aceste rânduri, îşi vor aminti că acum mai bine de 

zece ani am publicat, în editura „Univers, volumul „Noi‖ şi germanii 

„noştri‖ – am constatat un fapt care, mărturisesc, m-a cam intrigat. În nici 

una din multele cărţi, studii, articole de sau despre imagologie n-am găsit 

pomenit, de pildă, aportul lui Tudor Arghezi la „dinamitarea‖ ( expresii care 

aparţin ) stereotipurilor despre evrei. 

Or, această atitudine a marelui poet, care a făcut să progreseze în 

foarte mare măsură cuvântul românesc – făcându-l să exprime idei şi 

sentimente nu prea împărtăşite în epocă – merită din plin cunoscută şi de 

cititorii de astăzi, ba poate chiar mai ales de cei care-l citesc pe dl. Coja şi 

pe alţii ca el. 

Într-o Tabletă – gen prin care a impus o formulă, o direcţie, un spirit 

care i-au aparţinut şi-i aparţin în exclusivitate – publicată în revista „Adam‖ 

( nr. 9 / 1930 ), condusă de Miron Grindea şi intitulat chiar „Israel‖, Tudor 

Arghezi a avut această sclipitoare argumentare în sprijinul a ceea ce ţinea să 

condamne: stereotipul antisemit: 

„Legenda cere ca evreul să fie, una peste alta, milionar, cu excepţii de 

miliardar la una sută unul – sau de ce nu mai des? Un evreu trebuie să aibă, 

după legendă, o Bancă, trei fabrici, o moşie, un tren, un aeroplan, un vapor 

şi un automobil, trecând neîncetat din birou în uzină şi de pe uscat în apă. 

Capitalurile ar avea o tendinţă filosemită expresă, toate Statele 
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confecţionând monete exclusiv pentru evrei, posesorii unui hipnotism 

devastator de fonduri şi bugete. Aşa că lumea se împarte de fapt în milionari 

şi creştini care se luptă unii cu alţii. 

Sau: 

„Zău, ce bine e să fii ovrei! Parcă îţi vine să faci şi o romanţă şi să-i 

cânţi toată ziua. Dacă ştiai de mic cum stă chestia socială, te rugai să te 

cheme Şulăm în loc de Petrică şi azi aveai măcar câteva milioane‖. 

Cu aceste însufleţiri şi mâhniri, am trecut acum vreo trei luni prin 

Paşcani, prin Iaşi, prin Târgul Frumos, localităţi reputate prin situaţia lor 

iudee, adică milionărească. Probabil, ne ziceam, locuitorii au şi uitat să 

meargă pe jos, preferând baloanele şi limuzinele şi, probabil, ei se poartă în 

uniformă de aur, ca diaconii zugrăviţi şi arhanghelii. Libelule în carne de 

fată mare blondă le toarnă în cupe lapte cu smântână şi şampanie. Evreii 

ăştia au uitat şi gustul vulgar al apei şi dacă e adevărat că Moisi, vreodată, a 

lovit stânca şi a nimerit-o cu băţul bine, din piatră seacă trebuie să fi curs 

lichid fermentat, un cotnar sau un hidromel cu măghiran şi enupere negre. 

Din dosul gării Paşcani am intrat pe uliţa cea mai tristă din viaţă. O 

pulbere, de care se scărpina drumul, ca un câine, se ridica din floaca lui 

cojită. Mărfuri dureroase, cuie ruginite, scrobeală albastră incoloră, 

douăzeci de măsline, un pieptăne şi un bici, alături de un săpun bolnav 

formau un bazar. 

Ori: La Iaşi, am cercetat vastele cartiere de mahala, construite din 

moluz, mucavale şi mucegai, încleiate cu materiale umede şi provizorii. 

Doi, trei, poate patru sau cinci kilometri i-am străbătut apăsaţi de groază. 

Am văzut curţi, sute de curţi, ca nişte funduri de cenuşare stricate, oameni 

reduşi la a şaptea parte din om, priviri sleite de o descurajare chiorâşe, copii 

jerpeliţi şi strâmbi, mame în zdrenţe, ca păpuşile de bâlci, bărbaţi ca nişte 

mături uzate până la coadă‖. 

Încât, după toate aceste constatări, Arghezi s-a întrebat: nedumerit: 

„Voi aveţi acel rafinament satanic, de care ne înfricoşăm ? Voi sunteţi 

sugrumătorii noştri? Milionarii şi miliardarii uniţi în ideea de a birui şi în 

râvna neobosită de-a ne stinge ? Voi sunteţi adversarii naţionalismului 

integral? Pe voi vă aruncă băieţii din trenuri şi vă ciomăgesc pe uliţi ? 

Împotriva voastră ies atâta proză şi arme spirituale la iveală ? Pe tine, Iţhac, 

te-a atârnat de barbă un student ? Măi Avrum, tu eşti personajul din 

discursurile incendiare ale unui profesor ? ― 

Un frecvent şi predilect obiect al criticii argheziene în aceeaşi direcţie 

a combaterii antisemitismului l-a constituit N. Iorga care-şi schimba, de 

altfel, opiniile în legătură cu evreii ca şi în multe alte cazuri. 
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În „Bilete de papagal‖, Nr. 13, Vol. 1 ( din 1937 ), Arghezi a reprodus 

şi comentat de pildă cu neîntrecuta-i vervă un manifest electoral al lui        

N. Iorga destinat alegătorilor evrei şi tipărit...în idiş. Citez: 

„Clişeul reprezintă, micşorat de opt ori, un manifest de propagandă al 

fostului prezident de cabinet, din timpul guvernului său pitoresc. Primul 

Ministru se adresa Evreilor în ovreieşte, admiţând prin urmare oficial, în 

naţionalismul d-sale, inadmisibil, că Evreii nu sunt obligaţi să ştie 

româneşte. Când vrea să stea de vorbă cu Evreii, guvernul statului 

românesc, trebuie să înveţe prin urmare evreieşte. Rămâne ca atât procesele, 

pledoariile şi comenzile militare să mai fie făcute în idiş. 

Românilor li s-a ascuns manifestul. Manifestul povesteşte pe jidoveşte 

Evreilor, micile noastre scăderi: luptele sterile din trecut, slăbirea, din 

pricina lor, a intenţiilor bune, prejudecăţile, patimile de care trebuie să ne 

scuturăm. Ţara nu poate să rămâie la îndemâna spiritelor distrugătoare, zice 

cu bun înţeles manifestul. Orice bătaie de joc de banul public al unei ţări 

sărace va fi pedepsit aspru: pungăşie. Şi nesocotire: fiecare evreu a rămas 

fără apărare. Ţara va fi cotorosită de toţi paraziţii politici. Va să zică, şi 

parazitism. 

Dacă le spuneai Românilor pe româneşte, ca simplu particular sau 

gazetar asemenea lucruri, erai acuzat de lipsa unui minimum de patriotism şi 

de defecţiune. Pe ovreieşte şi pentru ovrei e altceva: Primul ministru le 

vorbeşte confidenţial, în jargon, la ureche, gâdilat la nas de un simpatic 

perciun blond. D-l Iorga e incontestabil un mare Român, ceea ce nu-l 

împiedică să fie şi un foarte mare Iudeu. În româneşte scrie de la stânga la 

dreapta, iar în idiş de la dreapta la stânga: nu-l costă o extremitate mai mult 

decât cealaltă. D-l Leon Blum afirmă pe franţuzeşte că «les extrêmes se 

touchent» (extremele se ating – n.n. ). Observaţi că de-a-ndăratelea, cum   

şi-a semnat manifestul, Nicolae Iorga se citeşte Ealocin Agroi‖. 

Şi textul continuă pe acelaşi ton incisiv, necruţător, pentru ca nu peste 

multă vreme, respectiv în Nr. 20 al „Biletelor de papagal‖ din acelaşi an, 

Arghezi să constate, sub titlul „Pagini vechi‖: 

„D-l Iorga a publicat odinioară cu totul alte vederi decât afectează 

acum. E regula de viaţă intelectuală şi sufletească a unui om care variază de 

6 ori în 24 de ori... D. Iorga crede cum scrie şi scrie cum crede, în toate 

felurile, amestecat, dezordonat şi contradictoriu, fiind proprietarul împuns a 

două capete care se bat între ele ca de berbecii, monstru bicefal, siamez şi 

ambigen, nu e dintre acei „Voi credeţi în scrisul vostru al lui Eminescu‖, ci 

dintre ceilalţi „noi nu credem în nimic‖. 
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[...] Fracţiunile naţionaliste n-au un şef, unul şi singur, s-a socotit 

marele bărbat de Stat. Când mă voi propune Eu, îi ameţesc pe toţi: Vaida, 

Goga, Codreanu şi mai micii vor cădea în genunchi şi se vor apropia de 

Mine târâş să Mă proclame. Ia să scriu eu câteva articole, cum mă pricep, 

despre jidani‖. 

Oricât adevăr cuprindeau astfel de rânduri, noi cei de astăzi trebuie să 

constatăm, o dată mai mult, că nimeni nu-i profet în ţara lui. Nici Iorga n-a 

putut atunci să prevadă că o să fie asasinat de legionari şi nici Arghezi n-a 

putut întrevedea că aceasta va fi soarta celui atacat. 

Dar pentru a reveni la ordinea de idei mai înainte evocată, se cuvine să 

avem în vedere că nici pe A.C. Cuza nu-l cruţa vitriolanta pană a lui 

Arghezi. E adevărat, nu-i acorda aceeaşi „atenţie‖ ca lui Iorga, dar îl lua 

peste picior când îi venea la îndemână şi chiar în circumstanţe ce se puteau 

reveni primejdioase. Cum a făcut-o, bunăoară, atunci când în plină 

guvernare Goga – Cuza a publicat în „Bilete de papagal‖ ( Nr. 30. Vol. III 

această „anecdotă‖: 

„Guvernul actual pare hotărât să înlocuiască pe evreii care se găsesc în 

anumite slujbe. După ce a enumerat câteva instituţii, cineva continuă: 

– ... de la căile ferate, din marină... 

– Pardon, monşer ! interveni d. A. C. Cuza. Din marină nu se poate. 

– De ce, domnule ministru ? întrebă interlocutorul uimit. 

– Simplu. „Jidanii‖ nu se fac niciodată marinari. Au avut şi ei odată 

ocazia – cu trecerea Mării Roşii. În loc să navigheze, însă, au 

preferat să-l cheme pe Moise ca să le despice valurile şi să poată 

umbla pe uscat‖. 

Impenitent critic al stereotipurilor antisemite în perioada interbelică, 

Tudor Arghezi s-a dovedit ca atare şi în ziarul „Informaţia Zilei‖ de după 23 

august 1944 într-un articol intitulat „Schimbarea la faţă‖ (apărut în Nr. 627 

din 29 august cu următoarea Notă: „Reedităm articolul de mai jos apărut în 

numărul 626 al ziarului nostru, confiscat la apariţie‖ ). 

 Cum arăta, aşa dar, această schimbare ? 

  „Presa – a ţinut să sublinieze, între altele: Arghezi – trece printr-o 

experienţă în care comicul alternează cu nemurirea...Vă aduceţi aminte. 

Crima cea mai gravă de care o jigodie de intelectual putea fi acuzată, era 

comunismul. De ajuns să fi fost basarabean, ca să zic comunist şi de obicei, 

a fi comunist însemna că eşti jidan, întrucât orice jidan e ipso facto 

comunist. Trusa politicii oficiale şi presa dispunea şi de o culpă, de nuanţă... 

iudeocomunismul. Dacă ne referim la epoca acestor aberaţii se mai găseşte 

masoneria. 



 - 
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Toate ziarele aveau o sfântă oroare de aceste trei, patru crime 

împotriva republicii D-lor Stelian Popescu, Ilie Rădulescu, Nichifor Crainic, 

Pamfil Şeicaru etc. creştetele înalte ale burgheziei noastre, piscurile albe, al 

căror vârf, imaculat din depărtare, era un moţ de puroi. 

Oroarea ziarelor nu era cu totul gratuită, ba de multe ori foarte bine 

plătită, atât în bancnote cu anumite filigrame ( banul nu pute, ba şi vorbeşte 

şi scrie ), cât şi în milioane româneşti, smulse victimelor jucate pe deget. 

Evreilor cu deosebire, cu instrumentele variate ele ale binecuvântatului 

şantaj‖. 

 

* 

 

Cele de mai sus nu epuizează, însă, registrul în care Tudor Arghezi lua 

poziţie faţă de cele mai diverse aspecte ale prezenţei evreieşti în societatea 

românească. 

În numărul 59 din 11 aprilie 1928, al „Biletelor de papagal‖, scriitorul 

a atras de pildă, cititorilor săi atenţia că: 

„Nici o gazetă n-a remarcat faptul că d. Filderman care apare în 

Parlament grav ca un lord englez şi cu o geantă de documente, în critica pe 

care a făcut-o politicii economice a guvernului a cerut credite pentru 

agricultură. În afară de agricultori, l-a preocupat facturile neplătite ale 

furnizorilor Statului, mai toţi avocaţi şi oameni de partid. 

...Ciudăţenia se explică prin aceea că d. Filderman are, într-adevăr, 

calităţi de om de Stat şi deasupra clasei comercianţilor evrei care l-au trimis 

în Parlament el a văzut intima structură a fiinţei noastre: agricultura la sate 

şi intervenţia la oraşe. 

Cu toate acestea, singurul care ar fi trebuit să dea un răcnet de la 

rărunchi, junghiat de atâtea sinucideri fizice şi sufleteşti din comerţul ţării, e 

d. Filderman. Evreul comersant n-are altă hrană decât comerţul. Şi comerţul 

e paralizat la încheieturile esenţiale de câte o lepră de caracter politic, pe 

care toţi oamenii politici o combat în opoziţie prin conferinţe la cercurile 

comerciale şi de bursă, şi o ignorează miraculos când fac parte din guvern‖. 

Şi articolul continuă în aceeaşi notă. 

Alteori, Tudor Arghezi avea accente însă de vibrantă compasiune şi de 

neprecupeţite elogii când i se părea că acest lucru se impunea. 

În numărul 80 din 9 mai 1928, sub titlul „Doctorul Singer, Medicul 

copiilor‖ se putea, astfel, citi: 

„A murit vineri după amiază. Nimeni nu credea că a murit şi nici nu 

trebuia să moară un om atât de tânăr şi un învăţat atât de iscusit. Pentru 
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vârsta maladivă a copiilor până la doi ani, cea mai grea din medicină, 

doctorul Mauriciu Singer nu avea rival în Bucureşti şi în toată ţara. Un 

singur alt medic dispune de puterea lui de a cunoaşte şi de-a tămădui copii, 

doctorul Schesser, un saxon din Braşov. 

Dată fiind cantitatea egală de ştiinţă ce stă la îndemâna profesioniştilor 

meşteşugului de vindecare, sporită printr-o experienţă inegală, trebuie să 

credem că varietatea valorilor medicale se datoreşte mai ales individualităţii 

şi infailibilităţii unui talent deosebit. Doctorul Singer avea la superlativ 

proprietăţile reunite ale plantelor curative şi ale celulelor victorioase în lupta 

pe care atenţia, curiozitatea şi pipăitul o duceau împotriva morţii la copii. 

L-am văzut stând ore întregi nedeslipit la căpătâiul clienţilor lui din 

scutece şi leagăn şi ridicându-se numai în momentul când a înţeles. Atunci 

începea lupta; minuţioasă, compusă din miracole mărunte, vizibile, însumate 

la timp în miracolul mare al vieţii recâştigate. Simplu, sfios, tăcut, 

copilăresc el însuşi ca un şcolar, doctorul Singer alerga între zeci şi sute de 

leagăne şi de ameninţări, mai totdeauna flămând şi neodihnit, între spitalul 

Caritas şi păpuşile lui bolnave din oraş, abia făcându-şi timpul, cu temeri de 

părinte, să-şi sărute pruncii lui, din leagănul de acasă...‖ 

Şi astfel de exemple ar putea continua. Însoţite, însă, şi de evocarea 

numeroşilor colaboratori evrei ce puteau fi întâlniţi în paginile „Biletelor de 

papagal sau a portretelor făcute de Arghezi unor intelectuali evrei pe care-i 

preţuia.‖ 

Dar despre toate acestea, poate cu alt prilej. 
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 Obsesii identitare: de la Iacob Wassermann la Mihail Sebastian 

Lya BENJAMIN 

 
 Despre literarul Mihail Sebastian s-a discutat cu 

prilejul centenarului, în numeroase reuniuni şi publicaţii. 

Articolul de faţă se axează în exclusivitate pe dezbaterea 

ideii de identitate evreiască în romanul „De două mii de ani‖ 

şi în eseul polemic „Cum am devenit huligan‖. 

 Conexiunile făcute cu unele susţineri exprimate de 

Iacob Wassermann pe aceeaşi temă evidenţiază comunitatea 

de idei şi de destin a creatorului evreu în Europa modernă. 

 

 În epoca post-emancipaţionistă, caracterizată prin intrarea evreimii în 

faza modernităţii şi prin integrarea ei în societăţile ţărilor în care trăiau, un 

număr considerabil de evrei s-a îndepărtat de viaţa tradiţional-comunitară; 

apartenenţa la evreitate a devenit în multe cazuri problematică. Într-o 

antologie apărută în America, în 1980, intitulată The Jew in the Modern 

World, sunt disociate câteva ipostaze de distanţare sau, dimpotrivă, de 

asumare a identităţii iudaice, precum: înstrăinarea (Solomon Maimon); 

convertirea la creştinism (Heine); cosmopolitism (Rosa Luxemburg); ură de 

sine (Otto Weininger); sionism (Moses Hess); Trotzjudentum (Arthur 

Kostler); tradiţionalism (Franz Rosenzweig). 

Dar dilemele şi criza identitară n-au fost generate doar de 

transformările petrecute în interiorul colectivităţii evreieşti. În procesul de 

integrare în societăţile ţărilor unde trăiau, evreii s-au lovit şi de obstacolele 

provocate de noile forme ale antisemitismului modern. 

În 1850 Richard Wagner publică sub pseudonim eseul lui despre evreii 

în muzică, reeditat sub numele lui, în 1869. După unele aprecieri marele 

compozitor a fost cel care a fundamentat principiile antisemitismului rasial. 

Având în vedere prestigiul lui artistic, scrierile sale antisemite s-au bucurat 

de răspândire în mediile intelighenţiei germane. 

În 1879, ajunge la a 12-a ediţie, broşura lui Wilhelm Marr intitulată 

Biruinţa iudaismului asupra germanismului considerată din punct de vedere 

neconfesional. Este printre primele texte în care se vehiculează mitul 

dominaţiei mondiale a semiţilor. 

Pamfletul lui Marr a apărut în limba română la Iaşi tot în 1879. 

Traducătorul susţine în postfaţă necesitatea organizării unei alianţe 

universale antiiudaice căci: „jidovimea nu poate fi atacată cu succes real şi 

definitiv decât atunci când omenirea or măcar Europa întreagă ar lua un 

sistem de măsuri contra esploatării jidovesti.‖ 
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Este de remarcat că noile stereotipuri anti-iudaice despre evreul 

dizolvant al culturilor naţionale, confecţionate în secolul al-XIX-lea, au 

apărut prima dată în aceeaşi Germanie în care Moses Mendelssohn a 

fundamentat necesitatea emancipării evreilor şi a ieşirii lor din ghetoul 

spiritual. 

Astfel nici în epoca post-emancipaţionistă nu şi-a căpătat o rezolvare 

aşa zisa chestiune evreiască: dimpotrivă, formele de manifestare ale 

antisemitismului modern au devenit din ce în ce mai apăsătoare pentru cele 

mai diferite categorii ale populaţiei evreieşti, atât din occidentul cât şi din 

orientul Europei: context psihologic şi ideologic care şi-a pus amprenta 

asupra creaţiei unor scriitori evrei mai ales în epoca interbelică. 

În comunicarea de faţă ne vom referi la două exemple concludente în 

acest sens: la eseul lui Iacob Wassermannn Mein Weg als Deutscher und 

Jude publicat în 1921 şi la romanul De două mii de ani al lui Mihail 

Sebastian , pe care Zigu Ornea îl numea foarte nimerit „Romanul trăirii unei 

drame obsesive‖. 

Mein Weg als Deutscher und Jude este o autobiografie spirituală  a 

scriitorului Iacob Wassermannn. El s-a considerat evreu şi german în acelaşi 

timp, deşi i s-a refuzat recunoaşterea apartenenţei la spiritualitatea germană. 

Marcat de această realitate pentru Wassermannn devine o obsesie 

existenţială antisemitismul cultural din Germania. „Cine va scrie o istorie a 

antisemitismului din această ţară va fi obligat să se refere în primul rând la 

istoria culturii germane‖ conchidea Wassermann în eseul său autobiografic. 

Este inutil să mergi printre ei şi să le întinzi mâna, răspunsul lor este ce 

caută acesta printre noi cu obrăznicia lui evreiască. Este inutil să trăieşti 

pentru ei sau să mori pentru ei. Ei tot spun că eşti evreu. Concluzia lui 

Wassermann aminteşte de reflecţiile  lui Sebastian pe marginea destinului 

lui Trivale. 

În postfaţa la o ediţie recentă a eseului lui Wassermann, apărut la 

Frankfurt am Main în Judisches Verlag, Raniţki scria: „este o carte mare, un 

document istoric încă şi astăzi actual. Este o profesiune de credinţă, o 

plângere dar şi un act de acuzare. Nu interesează dacă Wassermann cumva 

a exagerat dacă avea dreptate sută la sută. Grav este faptul că un scriitor 

onest care vroia să fie în acelaşi timp evreu şi german a resimţit astfel 

relaţiile dintre evrei şi germani intr-o perioadă când numele lui Adolf Hitler 

încă nu a fost cunoscut‖. 

Mein Weg als Deutscher und Jude nu a trecut neobservat în societatea 

germană. Dimpotrivă, a provocat un şoc. A fost o apariţie neaşteptată. 

Thomas Mann a reacţionat printre primii, exprimându-şi dezacordul cu 
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colegul său de breaslă. Wassermann nu avea nici un motiv să se plângă de 

nedreptate, - spunea marele scriitor german - „având în vedere că cel puţin 

unele din romanele sale s-au bucurat de un succes extraordinar. Iar mai 

presus de orice, constata el, publicul evreiesc dictează astăzi în lume 

criteriile de definire a valorilor artistice, astfel că artistul evreu ar trebui să 

se simtă în lume la el acasă.‖ 

Lui Thomas Mann nici prin gând nu i-a trecut, în anul 1921, că în 

Germania ar fi putut să fie antisemitism. Căci poate chiar şi el a păcătuit 

uneori în acest sens, fără să-şi fi dat seama. Wassermann i-a răspuns 

spunându-i că într-adevăr „o persoană de factura lui, cu educaţia, originea 

şi concepţiile lui nu poate înţelege o situaţie ca aceea trăită de el‖. Abia în 

anul 1935, la un an după moartea lui Wassermann şi la doi ani după venirea 

lui Hitler la putere a înţeles Thomas Mann adevărata semnificaţie a eseului 

Mein Weg als Deutscher und Jude. 

În optica noastră prezintă interes faptul că Sebastian a cunoscut eseul 

lui Wassermann şi s-a referit la el în Cum am devenit huligan, unde 

consemnează: „Evreul german, Iacob Wassermann, a scris încă în 1920, 

când hitlerismul nu exista, o carte plină de lucidă tristeţe: Mein Weg als 

Deutscher und Jude.‖ 

O lectură paralelă a acestor doi autori şi mai ales a celor două lucrări – 

Mein Weg ... şi De două mii de ani inclusiv Cum am devenit huligan, 

permite o înţelegere mai profundă a semnificaţiei lor ideologice. Ele pun în 

evidenţă zbuciumul evreiesc al creatorului evreu, mai cu seamă în diaspora 

europeană; comunitatea de destin a evreimii europene –

Schiksalsgemeinschaft, cum a denumit-o Otto Bauer definind această 

realitate. Căci în oglinda destinului evreiesc se conturează pe lângă 

imaginea unei Europe luminate, raţionaliste şi umaniste o Europă a 

prejudecăţilor, a discriminărilor şi genocidului şi în ultimă instanţă a 

holocaustului. 

Atât Wassermann cât şi Sebastian au abordat problematica evreiască 

în lucrări anume dedicate acestei teme, sub presiunea obsesiilor lor 

identitare. Nu în sensul dezerţiilor identitare ci din perspectiva celor care îşi 

asumă deschis identitatea evreiască, deşi conştienţi de condiţia tragică a 

evreului. 

Nevoia de a scrie o carte evreiască în acest spirit i-a mărturisit-o 

Sebastian lui Nae Ionescu, încă în 1931 (la vârsta de 24 de ani), după 

întoarcerea sa de la Paris. Conform cuvintelor sale, nu ar fi suportat 

niciodată să existe vreo umbră de echivoc asupra calităţii sale de evreu, dar 

dorea o analiză existenţială în acest sens. 
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 Într-adevăr, De două mii de ani reflectă dramatic frământările lui 

Sebastian legate de asumarea evreităţii sale, de vocaţia lui pentru suferinţă şi 

de obsesiile propriilor adversităţi, pe care le considera mai greu de suportat 

decât adversităţile antisemite. „Cu ei ne vom împăca cine ştie într-o zi. Cu 

noi însă când?‖ 

 În istoria modernă a evreilor au fost cazuri când confruntările 

permanente cu stereotipurile antisemite au provocat la unii intelectuali evrei 

reacţii patologice precum ura de sine, sau obsedante complexe de 

inferioritate. În optica lui Mircea Eliade de exemplu: „Evreii suferă cele mai 

tragice complexe de inferioritate. Fiecare cunoaşte din propria-i experienţă 

cât de sensibili sunt evreii adevăraţi, cât de orgolioşi, de intransigenţi. 

Intransigenţa aceasta iudaică, atât de frumoasă în realizările spirituale, 

este în viaţa de toate zilele o manifestare a complexelor de inferioritate. Un 

om cu adevărat puternic şi sigur pe sine nu este intransigent.‖ 

 S-ar putea ca obsesiile lui Sebastian pe tema anumitor slăbiciuni 

considerate de el evreieşti şi cărora le consacră nu puţine pagini în De două 

mii de ani să-şi fi avut originea atât într-o aşa numită intransigenţă iudaică, 

cât şi în unele complexe de inferioritate. Îl obsedează gustul evreilor pentru 

catastrofă. Ar vrea să treacă peste două mii de ani de talmudism şi 

melancolie pentru ca să se poată bucura de simplicitatea vieţii. Suferă la 

ideea că antisemiţii ar putea avea dreptate atunci când îi acuză pe evrei de 

lipsa simţului pentru natură, că evreul nu miroase a pământ. Ar vrea să fie 

cinci minute antisemit ca să simtă în el un duşman care trebuie suprimat. Şi 

totuşi îşi iubeşte destinul. Îşi asumă evreitatea fără şovăire. O dovedeşte, 

printre altele, relatarea despre bunicul lui din partea mamei. „Era mereu 

grăbit scrie el în De două mii de ani. Grăbit de ce? grăbit spre ce? Spre 

sinagoga de peste drum. El trăia în Evul mediu, eu trăiesc azi. Câteva 

secole ne despart. Citesc alte cărţi decât a citit el, cred în alte lucruri decât 

în cele în care a crezut el, umblu între alţi oameni, sufăr de alte întrebări şi 

totuşi mă simt azi aşa de mult nepotul lui, coborâtorul melancoliei lui fără 

leac.‖ Această concluzie ni se pare a fi de extremă relevanţă pentru 

înţelegerea importanţei pe care o acorda Sebastian descendenţei sale 

iudaice, pentru înţelegerea modului în care îşi percepea iudaitatea. Deşi s-a 

îndepărtat de tradiţie, totuşi, se consideră creaţia ei, descins din ea. 

 Un personaj interesant al romanului De două mii de ani, edificator 

pentru sentimentele evreieşti ale lui Sebastian este Abraham Sulitzer, 

vânzător de cărţi de limbă idiş. Nu ştim dacă personajul este real sau doar un 

pretext inventat de scriitor pentru a prezenta în roman tipul evreului de 

ghetou şi atitudinea pe care el, Sebastian, o avea faţă de acest tip de evreu. 
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Deşi universul evreiesc al idişistului Abraham Sulitzer este total opus 

universului lui Sebastian, totuşi, el îşi iubeşte eroul, îl descrie cu simpatie, 

cu admiraţie chiar, şi mai presus de orice îi conferă o profundă autenticitate. 

Relatările lui Sulitzer despre faptul că în limba idiş sunt traduse marile 

valori ale literaturii universale este revelatoare pentru înţelegerea orizontului 

cultural al vorbitorilor acestui jargon, detestaţi pe nedrept de mulţi evrei şi 

neevrei. Pledoaria lui Sulitzer în favoarea limbii idiş cucereşte: „este o 

limbă caldă şi pătimaşă spune Sulitzer. Există milioane de ovrei care o 

vorbesc, milioane care trăiesc în ea. Pentru aceste milioane se tipăresc 

cărţile astea.‖  

 În opinia noastră importanţa prezenţei unui Abraham Sulitzer în 

romanul autobiografic al lui Sebastian nu poate fi subapreciată. Ea trădează 

sensibilitatea autentic evreiască a scriitorului Mihail Sebastian.  

 Dar dacă tema dominantă a romanului De două mii de ani este mult 

mai cuprinzătoare decât reabilitarea idişismului, recte problema evreiască în 

contextul unei diaspore de două milenii, atunci desigur, personajele 

principale ale romanului sunt: naratorul anonim, care de fapt oglindeşte 

concepţiile lui Sebastian despre evrei şi problema evreiască, S. Winkler, 

exponentul soluţiei sioniste, şi, S. T. Haim, exponentul soluţiei marxiste, 

adversar atât al lui Winkler cât şi al lui Abraham Sulitzer, prototipul 

spiritului de ghetou. 

 Ce-i drept, confruntarea dintre punctul de vedere sionist şi cel marxist 

privind soluţionarea aşa-zisei chestiuni evreieşti era în spiritul epocii, 

problematica nefiind o invenţie a lui Sebastian. Dar, spre deosebire de 

diferitele dispute ideologice pe această temă, reflectate în scrierile din epoca 

interbelică, la Sebastian întreaga frământare în jurul problemei evreieşti 

capătă tensiune dramatică, căci pentru el care trăieşte drama istoriei ca o 

dramă personală nu exista nici o soluţie. În sionism vedea un strigăt de 

deznădejde, iar în ce priveşte marxismul – îl considera incurabil în 

unilateralitatea sa, incapabil de a înţelege viaţa prin alte forme decât cea 

marxistă, de a înţelege omul ca individualitate. Îl îngrozea orice fel de 

masificare a individului. Şi totuşi, dacă pentru marxism nu avea nici o 

afinitate, nu se poate spune acelaşi lucru despre atitudinea sa faţă de 

sionism. Sunt câteva exemple în De două mii de ani din care rezultă că în 

ciuda unui scepticism incurabil, Sebastian avea o anumită sensibilitate faţă 

de sionism. Naratorul, lăsându-se atras de Winkler la o întrunire sionistă, 

retrăieşte ca o infirmitate faptul că nu se poate identifica cu mulţimea, 

consideră că este o tristă abdicare, o tristă înfrângere. Plecarea lui Winkler 

în Palestina îl emoţionează. O percepe ca pe o experienţă de viaţă capitală. 
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Ar vrea ca Winkler să fie învingător. Ştie că are foarte multe lucruri de 

cucerit şi crede că le va cuceri. Dar revine mereu aceiaşi obsesie – că nu va 

putea evada din propriile suferinţe, care, deşi sunt produsul unei diaspore 

dramatice, o simplă întoarcere în Ţara Sfântă nu le poate suprima. 

 Rezervele lui Sebastian faţă de sionism nu pot fi atribuite unei 

distanţări de iudaism şi iudaitate, ci, mai degrabă, incapacităţii sale generale 

de înregimentare. Fiind intolerant faţă de intoleranţă  nu putea accepta 

exclusivismul care îl caracteriza pe Winkler, pe S.T. Haim sau pe Abraham 

Sulitzer.  

 Despre antisemitism discută naratorul din De două mii de ani cu Vieru 

şi Pârlea. Trebuie să recunoaştem însă că în acest context sunt câteva 

aprecieri teribiliste, care pot fi considerate ca răbufniri amare ale unei 

neputinţe conştientizate în faţa unor oponenţi obtuzi, pentru care nici un 

argument nu era valabil. Ele denotă starea de disperare a lui Sebastian faţă 

de antisemitism, pe care îl considera o boală incurabilă a societăţii 

româneşti. Afirmaţii făcute de personajul narator că: „evreii ar fi vinovaţi 

pentru antisemitism‖ sau că: „dacă am putea fi exterminaţi ar fi foarte 

bine‖, nu puteau fi gândite cu seriozitate de Sebastian. El a fost intransigent 

în combaterea antisemitismului. Nu întâmplător în roman Vieru reproşează 

naratorului că este cu prea multă pasiune evreu.  

 Sebastian nu a scris romanul De două mii de ani pentru a da soluţii 

problemei evreieşti. El nu avea vocaţie de politolog sau de conducător. 

Cartea este creaţia unui intelectual zbuciumat de condiţia lui evreiască. Ceea 

ce dă însă frumuseţe şi profunzime acestui zbucium este faptul că nu numai 

că nu vrea să se debaraseze de acest balast, sursa suferinţelor sale, ci îl 

priveşte ca un dat faţă de care are obligaţii morale şi intelectuale. Este de o 

sinceritate brutală faţă de cei din jur dar şi faţă de el însuşi. 

 Teoria lui despre influenţa peisajului dunărean asupra formării 

personalităţii sale nu reflectă o distanţare faţă de evreitate ci poartă 

amprenta concepţiei şcolii antropo-geografice, care susţine influenţa climei, 

a mediului geografic asupra dezvoltării popoarelor. În această direcţie scrie 

Niemirower – evreii care au colindat prin toate ţările şi s-au asimilat 

aproape cu toate climatele ar fi un subiect interesant de studiu. Originea 

evreilor din Mesopotamia, Palestina, Egipt şi Babilon în legătură cu 

condiţiile antropo-geografice, este un subiect important de cercetare. 

 Dar dacă în De două mii de ani unele idei poartă amprenta 

ambiguităţilor, a teribilismelor şi a aşa ziselor auto adversităţi în Cum am 

devenit huligan – scris de Sebastian ca răspuns la acuzaţiile furibunde aduse 

împotriva romanului său aici discutat – focul polemicii nu l-a împiedicat   



 - 

 78 

să-şi formuleze cu claritate punctele de vedere în legătură cu câteva aspecte 

esenţiale ale aşa zisei probleme evreieşti, care îi preocupau în epocă pe 

intelectualii evrei şi neevrei deopotrivă. În acest sens Cum am devenit 

huligan este un document de mentalitate, de valoare unică în literatura 

evreo-română interbelică. 

 În primul rând, fiind acuzat de asimilism, Sebastian îşi precizează 

poziţia în această problemă de importanţă fundamentală pentru evreimea din 

epoca post-emancipaţionistă. El dezvoltă o întreagă teorie cu privire la 

pericolul pe care îl prezintă asimilismul mai ales pentru un creator în 

domeniul artelor sau al literelor. „Scrisul este un act de prezenţă, spune 

Sebastian, iar asimilismul este un act de evaziune, o sinucidere, o mutilare”. 

Dar respingând asimilismul, Sebastian nu se afla pe poziţia lui A. L. Zissu, 

pentru care singura soluţie de supravieţuire a creatorului evreu este 

reancorarea în iudaism. „E singurul fund de mare, scria Zissu într-o 

scrisoare adresată lui Aderca, de care ancora voastră se poate prinde, 

singura cetate din care nimeni nu vă poate alunga, singura care vă primeşte 

fără condiţii”. 

 Ca şi Wassermann, Sebastian opune asimilismului problematica dublei 

identităţi. Fără să formuleze conceptul ca atare, el vorbeşte despre un dublu 

drum pe care trebuie să-l parcurgă orice evreu trăit într-o altă cultură decât 

cea ebraică sau idiş. „Nu e mai puţin adevărat, scria Sebastian, că în faţa 

valorilor iudaice se ridică o serie de valori locale, româneşti în România, 

franceze în Franţa, germane în Germania. A confrunta aceste două cicluri 

paralele de valori, a le gândi, a încerca să stabileşti relaţia între ele este, mi 

se pare, o obligaţie interioară dintre cele mai normale.” 

 Ce-i drept, Sebastian nu a fost primul în istoria culturii evreo-române 

care a abordat problematica dublei identităţi. Filosoful I. Brucăr se referea la 

acest fenomen, încă în 1919, când scria în a sa Lumea Evreească, că „din 

privinţa asimilării intelectualilor evrei nu găsim în istoria noastră vreun 

fapt concludent în contra existenţei dublei naţionalităţi. Din contra, 

Spinoza, Heine, Herman Cohen, Bergson, Antokolski şi alţi zei mai mici pe 

care mintea noastră îi consideră ca dezlipiţi definitiv de la evrei, fiindcă au 

fost buni germani, francezi sau ruşi, au rămas în acelaşi timp şi evrei, 

realizând astfel şi ei fenomenul de dublă naţionalitate despre care vorbesc”. 

 Aşadar problema dublei identităţi era o preocupare în mediile 

intelectuale evreieşti din România. Evreii au susţinut cu sinceritate soluţiile 

integraţioniste. Dar pentru Sebastian cazul lui Ion Trivale era unul din 

exemplele concludente pentru înţelegerea faptului că societatea românească 

nu a acceptat fără rezerve integrarea creatorilor evrei. „Umbra lui Trivale,” 
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scria Sebastian „închide irevocabil poarta iluziilor asimiliste. Dar nu şi 

poarta oricărei înţelegeri. Evreu fiind şi rămânând evreu vei încerca totuşi 

să-ţi defineşti locul în societatea şi cultura românească, faţă de care 

obligaţiile tale sunt cu atât mai pasionante, cu cât nu mai păstrezi nici o 

iluzie.” Să fie, oare, aceasta cauza dimensiunii tragice a identităţii 

evreieşti?! 

 Problematica condamnării evreilor la veşnica suferinţă revine şi în 

Cum am devenit huligan. Dacă în De două mii de ani ideea că Iuda trebuie 

să sufere apare ca o obsesie permanentă a lui Sebastian, după unii fiind 

preluată de la Nae Ionescu , în Cum am devenit huligan, Sebastian reia 

subiectul, din perspectiva disciplinei psihologiei popoarelor. Evreii sunt un 

neam tragic scrie Sebastian, pentru aceleaşi motive pentru care elveţienii 

sunt un neam placid. E o chestiune de destin, de vocaţie, de necesitate 

intimă. E mai ales o realitate care îşi depăşeşte explicaţiile. 

 Cel care a creat disciplina privind psihologia popoarelor a fost 

psihologul evreu din Germania, Moritz Lazarus. Nu ştim dacă Sebastian a 

avut cunoştinţă de revista Pentru psihologia popoarelor editată de Lazarus 

împreună cu Chaim Steinthal. Este însă de remarcat preocuparea lui 

Sebastian de a evidenţia trăsăturile psihologice ale poporului evreu, de a 

fundamenta obsesia lui despre dimensiunea tragică a neamului lui Israel. În 

acest context Sebastian disociază câteva trăsături psihice şi intelectuale ale 

evreimii, care într-o viziune ştiinţifică pot fi contestate, dar, în opinia 

noastră, ele prezintă interes în măsura în care reflectă opiniile lui Sebastian 

despre propria sa etnie, la care în De două mii de ani s-a referit uneori cu 

aprecieri amare. În Cum am devenit huligan Sebastian îi prezintă pe evrei ca 

fiind un popor de critici dar şi de vizionari, pe care îi caracterizează o 

permanentă tensiune între o sensibilitate tumultuoasă şi un simţ critic 

neîndurător, fapt ce constituie nervul lor tragic. Pentru Sebastian o dovadă a 

spiritului critic al poporului evreu este faptul că: „niciun popor nu s-a biciuit 

pe sine însuşi cu mai multă sălbăticie, nici un popor nu şi-a mărturisit cu 

mai multă cruzime păcatele reale sau imaginare, ca poporul evreu”. Ca 

exemplu concludent în acest sens pot fi invocaţi profeţii biblici, care şi-au 

biciuit propriul popor ca nimeni altul. Aşadar concepţia lui Sebastian despre 

suferinţa poporului evreu nu are nici o legătură cu concepţiile lui Nae 

Ionescu. Evreii nu de antisemitism sunt condamnaţi la suferinţă, nu din 

cauza neacceptării lui Isus, după cum susţine Nae Ionescu, ci din cauza 

tensiunilor interne, congenitale, care îi caracterizează. E un destin mare de 

zbucium şi de nelinişte conchide Sebastian. Fecunditatea şi durerea merg 

mereu împreună. În optica sa dimensiunea tragică a spiritului iudaic este o 
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problemă de Weltanschauung. Ea nu derivă din istoria zbuciumată a 

poporului evreu ci din lumina pe care o proiectează asupra acestei istorii 

prin rezonanţa pe care i-o dă. 

 Acuzaţiile aduse romanului De două mii de ani de către cei de stânga, 

că ar fi o carte fascistă, iar de către cei de dreapta că ar fi o carte marxistă, îi 

prilejuieşte lui Sebastian ocazia să-şi expună în Cum am devenit huligan 

concepţiile despre cele două extremisme. Repulsia lui faţă de ambele 

curente este la fel de puternică încât nici măcar calitatea lui de evreu nu-l 

împiedică să pună marxismul pe acelaşi plan cu fascismul. Dar dacă este 

adevărată observaţia lui Sebastian că evreii sunt un popor de critici atunci, 

repulsia lui nu doar faţă de fascism, dar şi faţă de marxism se explică şi prin 

incompatibilitatea acestor curente cu spiritul critic. Spiritul critic n-a avut 

niciodată uniformă, scrie Sebastian. E un civil. Iar comuniştii şi fasciştii îşi 

fac din spiritul lor de cazarmă axa acţiunii lor politice. 

 Aşadar, ca intelectual evreu Sebastian se autopercepe ca un disident, 

care şi-a păstrat mereu dreptul de a înţelege lucrurile în distincţii şi nuanţe.  

 Dar, atacurile cele mai vehemente împotriva romanului De două mii 

de ani au fost cele venite din partea intelighenţiei evreieşti, revoltată pentru 

prefaţa antisemită a lui Nae Ionescu. Răspunsul lui Sebastian la aceste 

atacuri, prin articolul de demascare a antisemitismului afirmat de Nae 

Ionescu în prefaţă, rămâne memorabil. 

 Sebastian denunţă fără menajamente antisemitismul mentorului său 

spiritual. Aici dovedeşte mai mult ca oriunde în altă parte, că apărarea 

demnităţii evreieşti era pentru el mai presus decât mult preţuita lui relaţie cu 

filosoful român sau cu Mircea Eliade, care nu ştia cum să escamoteze mai 

eficient antisemitismul lui Nae Ionescu. 

 Sebastian îl acuza pe Nae Ionescu de expunerea, rezumarea şi 

sistematizarea în prefaţa sa a tot ce cuprindea doctrina antisemită despre 

iudaism şi despre evrei. De astă dată Nae Ionescu nu numai că explica 

antisemitismul dar l-a şi legitimat. „Căci dacă evreii, după cum susţin 

antisemiţii şi după cum afirmă Nae Ionescu, prin însăşi firea lor, reprezintă 

o primejdie permanentă, nimic nu este mai firesc pentru neamurile 

primejduite decât să-i suprime sau cel puţin să încerce suprimarea lor. Mi 

se pare că nici antisemiţii nu revendică altceva”, - conchide Sebastian. Iată 

unde ajunge Nae Ionescu vechiul preţuitor al lui Israel. 

Pentru Sebastian a fost o tragică decepţie faptul că Nae Ionescu a 

putut să gândească şi să scrie prefaţa în termenii respectivi. A publicat-o din 

răzbunare. 

* * * 
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În optica noastră chiar dacă Sebastian s-a distanţat în Jurnalul său de 

romanul De două mii de ani, atât romanul cât şi Cum am devenit huligan, 

rămân mărturii documentare de valoare istorică dar şi mereu actuale, pentru 

înţelegerea obsesiilor identitare şi a dramei intelectuale trăită de 

intelighenţia evreiască încă înainte ca holocaustul să-şi fi arătat adevărata sa 

faţă criminală. 
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Imaginarul artistic în pictura lui Marc Chagall 

Simona PREDA 
   Motto: 

„Am ales pictura, căci îmi era la fel de vitală ca aerul. 

Mi s-a părut o fereastră prin care pot să-mi găsesc 

scăparea într-o altă lume.‖ 

(Marc Chagall) 

 

Demersul pe care îl propun este o incursiune în imaginarul artistic în 

pictura lui Marc Chagall. Premisa de la care pornesc cercetarea este că 

imaginarul comportă o serie de structuri mentale numite arhetipuri
1
, care 

niciodată nu se epuizează, deşi suferă modificări cauzate de constantele 

istorice şi ideologice, însă pe parcursul acestui articol m-am oprit la analiza 

unui singur arhetip – cel al evadării. Cu siguranţă însă că acest arhetip este 

susceptibil de a se aplica întregii arte, indiferent de momentul sau programul 

artistic la care ne referim. Arta însăşi presupune evadare din real... 

Mi-am construit ideile având ca punct de plecare decizia comună a 

evadării, moment din care începe aventura fiecărui artist. Cazul lui Marc 

Chagall nu este singular în arta modernă. Astfel, Gauguin, Böcklin, Munch, 

Matisse, Chagall etc..., artişti ce îşi croiesc trasee originale în pictura 

secolului al XIX-lea, împărtăşesc împreună, conştient (sau nu), această 

inefabilă despărţire de realul brut şi insuportabil. Actul lor este o dovadă a 

libertăţii de conştiinţă specifică modernismului – cea care, de altfel, îi poate 

oferi pictorului posibilitatea unor alegeri: îl îndeamnă la o nouă 

fundamentare a gândirii artistice, la visare, îl provoacă la ieşirea din istorie, 

îl determină să fugă din faţa realităţii, să se opună timpului, sau să 

protesteze împotriva sistemelor de deformare a omului. Şi totuşi peste toate 

trăirile, peste toată sensibilitatea şi libertatea apăsa o realitate nemiloasă. 

Edificiul burghez se şubrezise şi se clătina din fundamentele sale. Primul 

război mondial şi Revoluţia rusă aveau să marcheze politic începutul acestei 

crize. Până la declanşarea conflictelor, tensiunile se acumulau şi tendinţele 

de evaziune rămâneau o cale sigură de depăşire şi de izolare din faţa 

realităţii. 

 Consecinţa acestor tentaţii este modul în care artistul se autogândeşte 

şi îşi evaluează poziţia în faţa lui, a artei şi a umanităţii. De cele mai multe 

ori dezamăgit, el se sustrage lumii, caută o cale de ieşire, evadează şi 

încearcă să îşi creeze o nouă realitate, o „alta‖, mai bună, mai frumoasă, 

obsesional visată. 

                                                 
1
 C. G. Jung, Arhetipurile şi inconştientul colectiv, Ed. Trei, Bucureşti, 2000, p.13. 
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 Căutările şi regăsirile de „sine‖ ale artiştilor moderni au avut drept 

consecinţă aceste escapade în timp şi în spaţii. 

Locul evadării este întotdeauna acolo unde există siguranţă, ordine şi 

coerenţă, unde omenescul este nelimitat iar istoria este suprimată. Adeseori 

evadarea artistică este o pendulare tensionată între cunoaştere şi regresie la 

izvoare, între reperele vieţii citadine, ale civilizaţiei şi cele ale paradisului 

originar. Sunt ipostaze complementare prin ofertă, şi în acelaşi timp sunt 

limite ale evantaiului de posibilităţi pe care le comportă acest arhetip. 

Primitivismul şi civilizaţia presupun de fapt extensiile unui întreg 

evantai de posibilităţi. E impropriu a descrie în termeni exclusivi alegerile 

făcute de către unii artişti. Oferta propusă include tot ceea ce poate fi 

susceptibil de a fiinţa ca spaţiu de creaţie al unei noi ordini. Şi aici se pot 

include atât atelierul, tărâmurile visului, dragostea, zborul, oraşul, cât şi acel 

„aiurea‖ de pretutindeni. Cât despre locul desăvârşirii: este pur şi simplu 

Eva pe care o caută Gauguin în Tahiti, este Ulise pe care Böcklin îşi doreşte 

să îl însoţească în rătăcirea sa, este misterul şi melancolia unei străzi unde 

Giorgio de Chirico se simte fericit, dansul frenetic ce se întrevede prin 

fereastra atelierului lui Matisse, este visul lui Chagall. 

Visul şi zborul sunt două modalităţi de evadare care nu sunt specifice 

nici vârstei de aur, nici utopiilor citadine. Fac parte dintre infinitele căi de 

sustragere din faţa realităţii brute, însă propun o altă perspectivă, mai 

intimă, pătrunsă de oniric. Este ceea ce se întrezăreşte prin fereastra 

atelierului, ceea ce îşi închipuie pictorul atunci când iese din sine şi 

călătoreşte îndrăgostit deasupra lumii asemeni lui Chagall.  

De-a lungul secolului al XIX-lea au existat tendinţe periodice de 

orientare către exotic, naiv, creştin sau primitiv, manifestându-se în acelaşi 

timp o anumită saţietate faţă de moravurile tradiţionale. 

La sfârşitul secolului al XIX-lea se face simţită în cultura europeană o 

anumită accentuare a crizei valorilor ce o configuraseră anterior. Conştiinţa 

acestei crize avea să se traducă în bună măsură, pe plan spiritual şi estetic, 

printr-o încercare de regăsire a condiţiei aproape mitologice a autenticităţii 

şi a inocenţei primitive. Tentativa de regăsire a acestui teritoriu a devenit 

scopul esenţial al ideologiei estetice şi al poeticii picturale din acea vreme 

şi, nu în ultimul rând, o concepţie despre lume în care Europa nu mai era 

realitatea centrală. 

Mult evocatul fin de siècle îşi definise deja reperele: Moulin Rouge, 

absintul, ecourile mereu reînnoite ale „afacerii‖ Dreyfus, pasiunile incerte 

ale lui Zola, discursurile lui Clemenceau.... În acest decor, Chagall, 

credincios, tenace şi serios îşi pregătea ascensiunea. Fin de siècle – se 
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termina o galerie ilustră de emfatici, geniali chiar, dar lipsiţi într-un fel de 

măsură. Avea să apară seria marilor retraşi. Mişcarea, necoordonată însă, a 

noului val din pictură spărgea formele vechi, cu perspectivă fixă, artificială 

şi prinţişori într-un nefiresc flirt lângă tufe de rozmarin. Câtă deosebire între 

retraşii, săracii şi aceşti importanţi academişti. Ei, noul val, aduceau pentru 

prima oară pe şevaletele lor sinceritatea. Refuzul violent de a picta pentru 

buna digestie a unei categorii de opulentă stare, dorinţa de a fi ei înşişi, de a 

vedea culoarea şi forma după propria sensibilitate, toate acestea sunt opera 

comună a câtorva bizari, singulari. Artiştii moderni. 

 Nimeni nu mai avea nevoie de realitate. Era desuetă, snoabă, 

pervertită şi pe deasupra se mai pregătea şi de război. Soluţia era evadarea 

într-un loc liniştit. Astfel se face că în martie 1911 Salonul Independenţilor 

prezenta opera unui tânăr pictor de origine rusă, venit la Paris cu câteva luni 

mai înainte. Tablourile sale mari, cu titluri şi subiecte ciudate atrăgeau 

irezistibil. Era Chagall.
1
 

 Opera lui începuse cu câţiva ani mai înainte într-un orăşel din Rusia, 

Vitebsk, unde s-a născut într-o familie modestă, în 1887. În cartea sa de 

amintiri, „Viaţa mea‖ (scrisă între 1920-1923), Chagall a evocat cu emoţie şi 

poezie modesta casă părintească, primele prietenii, decorul cartierului 

evreiesc al unui orăşel rusesc în care se agită personaje pitoreşti: „Mă 

fermecau bastoanele şi acoperişurile, grinzile casei, zidurile de ocol şi tot 

ce ascundeau ele. Şi tot ce era acolo puteţi vedea în tabloul meu „Pe 

deasupra oraşului.‖
2
 

 Spaţiile imaginate de Chagall sunt sinonime cu bucuria de a trăi, cu 

însăşi fericirea. Şi fie că sunt pline de calm sau de frenezie ele se remarcă 

prin senzualitatea magică pe care o răspândesc. 

  Lipsurile materiale, dezgustul faţă de societate şi faţă de cotidian l-au 

determinat şi pe Marc Chagall să se refugieze. Căldura şi candoarea sa 

sufletească i-au permis să exploreze primitivul şi naivul, inocenţa unei 

vârste pierdute, fără să facă apel la arta oficială şi excluzând de la început 

orice tip de stil sau de încorsetare dogmatică, fără să fie condamnat la 

estetismul decadent şi artificial. A fost creatorul unei arte naive şi onirice şi 

a considerat că marea descoperire a paradisului nu poate fi decât răsplata 

unei explorări interioare, şi că mult-visatele „insule fericite‖ se află în noi, 

în străfundurile nealterate ale propriei sensibilităţi. 

                                                 
1
 Jaques Laissaigne, Pictori pe care i-am cunoscut, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1973,  

p. 88. 
2
 Marc Chagall, Viaţa mea, Ed. Hasefer, Bucureşti, 2000, p.41. 
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 Universul picturii lui Marc Chagall, cel care avea să intrige, să 

entuziasmeze, să deconcerteze şi în cele din urmă să seducă definitiv, este 

acea oază de linişte, de siguranţă, plină de nostalgie şi mister.
1
 Curată, 

multicoloră, strălucitoare şi parcă smălţuită, lumea lui Chagall emana din 

pânze un farmec magic şi reprezenta evadarea dintr-o realitate sfâşiată de 

contradicţii, deziluzii şi cruzime într-o lume fără dezbinări şi fără violenţă. 

O insulă imaginară, dar nu ireală, ce materializa deopotrivă „exotica natură‖ 

visată de Mallarmé, unde „beţia văzduhului se ia la întrecere cu beţia 

păsărilor planând între o mare neştiută şi ceruri‖ şi „lenevoasele insule ale 

reveriei‖, în care Baudelaire intuia arbori ciudaţi şi fructe savuroase. 

Tărâmul ingenuităţii s-a ivit din neliniştile sufleteşti, din curiozităţile 

nesatisfăcute, din dorinţa omului de a visa, de a compensa realitatea prin 

plăsmuirile unei fantezii necorupte de nici o finalitatea utilitaristă. 

 Înainte de a fi o modalitate estetică, naivitatea este o atitudine 

existenţială, o dimensiune a spiritului, de esenţă morală, identificabilă nu 

numai în artă, ci şi în comportamentul uman în genere.
2
 Este acea stare de 

sinceritate nepremeditată ce spulberă orice falsă aparenţă. Cu toate acestea 

această nuditate a gândirii şi comportamentului este o cucerire extrem de 

fragilă, repede ascunsă de disimulare. 

 E o artă de evaziune, de intimitate, de dezrădăcinare, în care temele nu 

sunt decât pretexte. În perioada nesigură prin care trece arta după primul 

război mondial, sfâşiată de exagerările unui expresionism răzbunător care 

cutremura Europa şi de reacţia lipsită de perspectivă pe care unii o afirmă în 

numele unui neoclasicism desuet, retragerea lui Chagall în lumea 

sinagogilor din copilărie a fost modul său de protest, propria sa formă de 

evadare. Ferindu-se de excese şi de vechile reţete sclerozate, el creează 

spaţii şi dansuri ce aparţin unei lumi proprii, imaginare, pe care o 

contrapune lumii reale. 

 Spaţiile imaginate de Chagall sunt sinonime cu bucuria de a trăi, cu 

însăşi fericirea. Şi fie că sunt pline de calm sau de frenezie ele se remarcă 

prin senzualitatea magică pe care o răspândesc. Dinamic şi static, jos şi sus, 

roşu şi verde, aici şi acolo, real şi magic, profan şi sacru sunt schemele 

contrarii pe care se întemeiază întreaga operă a lui Chagall. Nimic patologic, 

nimic morbid. Este o lume colorată şi frumoasă, veselă şi extrem de caldă. 

Şi chiar dacă omenirea se pregătea de un nemilos război, în acest timp, 

dincolo de fereastra atelierului lui Chagall se ţesea încet această altă lume… 

                                                 
1
 Victor Ernest Maşek, Arta naivă, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1989, p.7. 

2
 Victor Ernest Maşek, op. cit., p.16. 
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 Aşa cum mărturisea Chagall într-o conferinţă ţinută în Statele Unite, 

în 1934, „la Paris şi-a lărgit viziunea şi a deschis ochii‖: „Am rămas la Paris 

şi cu gândul mă întorceam la patria mea‖.
1
 

 Elementele sale de bază sunt amintirile din copilărie, însă el le 

reprezintă depăşind observaţia directă, recreându-le, dându-le, potrivit 

caracterizării lui Apollinaire, o suprarealitate. 

 Chagall inventează forme şi combinaţii neprevăzute. Pentru el realul 

comportă proiectări în trecut şi viitor. Operele lui se desfăşoară pe mai multe 

planuri: al ochiului, al închipuirii, al visului. Personajele, obiectele se 

sustrag legii gravitaţiei, fiecare amănunt îşi dobândeşte întreaga libertate, 

toate virtualităţile de frumuseţe şi graţie.
2
 În cadrul foarte sigur trasat de 

pictor, totul se mişcă liber, la toate stările, la toate dimensiunile, în toate 

sensurile. I-a plăcut să facă din pictură o metaforă pentru a înfăţişa realitatea 

în corespondenţă cu sufletul.
3
 

 Chagall este un poet cu aripi de pictor, de altfel, în viaţă a şi preferat 

compania poeţilor considerând pictorii închistaţi în dogme. Nu a alunecat pe 

o pantă cubistă sau suprarealistă, nu a fondat o şcoală şi nici nu a avut 

succesori. A fost el însuşi. 

  Picturile sale sunt pline de mitologie şi misticism. Sunt colorate de 

vise şi poveşti cu rădăcini adânci în trecutul său ruso-mozaic. Pictura lui 

este un basm, i se poate studia originea, structura, funcţia. Basmul este legat 

de morală, cultură şi de obiceiurile populare. Idealul său este să introducă 

fluxul lui de amintiri şi sentimente, obscure dar puternice şi vitale, în 

adâncul culturii europene, să clarifice misterele sufletului rus la lumina 

strălucitoare a picturii franceze.
4
 

 Într-o pânză de Chagall, elementul permanent îl constituie timpul 

subiectiv al pictorului, care este întotdeauna, concomitent, şi copil şi bărbat, 

care contopeşte, pentru a scoate în evidenţă unitatea, bucuriile sale, râsul şi 

suferinţa sa.
5
 

 În mai puţin de 4 ani la Paris, din 1910 până în 1914, el creează o 

operă considerabilă ca amploare, forţă, ambiţie. Izbuteşte să exprime lumea 

interioară. Când a venit în 1910, la Paris, a frecventat cercul lui Apollinaire 

şi cum spune poetul : „a sosit cu ţărână rusească lipită de tălpile ghetelor 

                                                 
1
 Jaques Laissaigne, op. cit., p. 89. 

2
 Ibidem, p.90. 

3
 Franz Meyer, Marc Chagall, Harrz N. Abrams, Inc. Publishers New York, 1960,     

p. 71. 
4
 René Huyghe, Puterea imaginii, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1971, p. 208. 

5
 Georges Charbonnier, Monologul pictorului, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1974, p.23. 
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sale, a adus cu sine o viziune poetică ale cărei rădăcini se regăsesc în viaţa 

şi în folclorul rus, şi această viziune el n-a pierdut-o niciodată.‖
1
 

 Criticul de artă Herbert Read afirma că: „Chagall s-a cufundat în 

atmosfera de război care domnea la Paris, s-a întors din ce în ce mai mult 

spre propriile sale origini, spre ceea ce a numit intimitatea vieţii simple, 

spre o viziune de copil.‖
2
 

 Pictura sa, pe care prietenii nu o considerau savantă, ci aproape naivă, 

a rezistat de minune: „..eu visam la o anumită realitate construită nu numai 

din punct de vedere optic, dar şi cu elemente de esenţă psihică, elemente 

care, văzute de departe, apar ca elemente ilogice. Da, este o nouă realitate, 

o altă realitate. Dar nu este aici nimic în afara realităţii, căci chiar şi-n 

ceea ce numim abstract, există de asemenea o realitate.‖
3
 Cu trecerea 

timpului, ea şi-a păstrat prospeţimea, vigoarea, culorile s-au făcut mai calde, 

nuanţele au devenit minunate. Chagall nu era obsedat de problemele 

picturii. În 1914 se întoarce în Rusia pentru a se căsători. Războiul îl reţine 

aici pentru mai mulţi ani, şi, evoluţia sa pe plan sensibil şi uman se 

accentuează datorită dragostei.  

 Totul este în el iubire, emoţie şi fantezie. Poartă în sine întreaga 

realitate, dar nu se foloseşte de ea decât cu spatele spre lume, potrivit 

invenţiilor capricioase ale imaginaţiei lui şi nevoilor imprevizibile ale 

paletei sale. Se închide bucuros cu întreaga sa tandreţe şi cu o nuanţă de 

ironie în micul său univers imaginar de rabini, de ţărani, de muzicanţi 

ambulanţi. Reconstituie o Rusie de basm, mai adevărată decât realitatea şi o 

face în culori ireale, de o strălucire necunoscută.
4
 

 În imediata vecinătate a vizibilului concret poate apărea ceea ce nu e 

decât imaginat: obiecte ale visurilor, ale amintirii, ale dorinţei arzătoare. 

Aceste corpuri ale personajelor sale sunt despuiate de orice gravitaţie 

plastică, bucurându-se de ceea ce visul le poate oferi mai îmbătător: zborul 

lipsit de ponderabilitate. Din lumea exterioară el reţine imaginile care îi pot 

servi ca vocabular, acelea care în cursul tinereţii s-au sudat atât de profund 

de fiinţa lui, încât nu le mai poate deosebi de ea: „Nu vreau să fiu ca toţi 

ceilalţi, vreau să văd o lume nouă.‖
5
 

 Esenţa operelor lui Chagall poate fi definită prin raportul magic între 

obiectele reale şi cele imaginare, legate între ele prin urzeala amintirilor din 

                                                 
1
 Album, Marc Chagall, ed. Meridiane, Bucureşti, 1969, p.5. 

2
 Ibidem, p.7. 

3
 Georges Charbonnier, op. cit., p.25. 

4
 Ibidem, p.5. 

5
 Ibidem, p.9. 
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copilărie. Chagall preia de la francezi forma dramatică, iar de la ruşi 

caracterul obsesional. În pofida acestui fapt însă, opera lui Chagall nu este 

lipsită de bucurie „la pure joie, la joie grave, la joie comme substance de 

vie.‖
1
 

 Obsesia zborului nu e pentru el numai o mască a dorinţei, proprie 

tuturor copiilor, ea a însemnat mai ales un elan al întregii sale fiinţe care îşi 

găsea expresia în viziuni imaginare. Încă din copilărie a fost pregătit pentru 

acel univers fantasmagoric care avea să fie al lui, pe care avea să-l creeze. 

 Chagall a rămas în pictura secolului său acela care a simţit mai mult 

decât oricare altul nevoia poeziei în pictură şi care s-a aruncat în aventurile 

cele mai primejdioase ale imaginarului pentru a da o realitate invizibilului. 

El a reuşit să creeze o transcendenţă a lui, o religie care îi e proprie şi care 

leagă afecţiunile sale terestre de evenimentele lumii:„Chagall est venu à 

grands pas/De la Russie morose/Il a dans sa besace/Des violons et des 

roses/Des amoureux plus légers que des anges/Et des mendiants en 

redingote/Des musiciens et des archanges/Et des synagogues.‖
2
 

 Deşi impregnate de adoraţia naturii, şi marcate întotdeauna de 

prezenţa omului, peisajele lui Chagall nu sunt naturaliste şi nici măcar 

realiste, ci sunt doar ample compoziţii în care artistul aşează într-o ordine 

proprie reperele ce reprezintă pentru el locul fericirii mult visate. El nu 

lucrează niciodată „după natură‖, el nu stă cu şevaletul său în „plein-air‖, în 

faţa unei privelişti care să îl inspire, ci pictează paradisul din adâncul 

sufletului său. Narativismul pânzelor este evident, pictorul parcă povesteşte 

despre o lume fericită şi castă, un loc ferit şi intim în care se retrage şi se 

reculege. Este propria evadare către un paradis pe care doreşte să îl 

împărtăşească cu toată lumea care are sensibilitatea de a-l înţelege. Visele 

sale se pot hrăni din orice. Şi chiar dacă lumea are contururile imaginaţiei, 

chiar dacă oamenii şi locurile pe care le figurează sunt mai mult plăsmuiri 

decât reflectarea reală a vieţii, reale rămân totuşi sentimentele care le-au 

inspirat. 

 Ca întotdeauna în artă nu există o metodă, o cale unică de a ajunge 

undeva. Fiecare este posesorul propriei căi de evadare. Şi nici nu e absurd 

atunci că personajele lui Chagall zboară ca într-un ţinut de basm, într-o lume 

ancestrală plină de culoare şi inocenţă. În imaginar totul e posibil. 

                                                 
1
 Raissa Maritain, Chagall ou l’Enchanté, Éditions des Trois Collines, Genève Paris, 

1948, p.61. 
2
 Raissa Maritain, op. cit., p.29. 
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Sionismul militant al lui Joseph Marcou-Baruch 

Valentina VANTAGGIO, Università di Lecce 

 
 Oh! Aş vrea să port pentru totdeauna cămaşa roşie! Nu vreau să mai 

părăsesc câmpul de luptă! […] în sunetul trompetei, în ritmul cadenţat […] 

mâncând biscuiţi tari, bând apă din mâinile mele, vreau, în mijlocul unei 

coloane, să cânt libertatea în timp ce cornul sună, cântând iubirea când 

auzim tunul, cântând viaţa când învăţăm că moartea pe aripi de gloanţe e 

aici!...foarte aproape...foarte aproape! […] Nu mai contează! Vreau, cât 

trăiesc, cât mor, să mă bucur, să respir, să trăiesc acolo, aproape de moarte, 

sub ploaia de gloanţe, lângă Garibaldi […] în mijlocul luptelor
1
.  

 Cu aceste cuvinte, scrise la întoarcerea din campania din Grecia din 

anul 1897, evreul şi sionistul Joseph Marcou-Baruch (1872-1899), voluntar 

în legiunea garibaldină, se adresa lui Ricciotti Garibaldi pentru a-şi arăta 

stima faţă de acesta şi speranţa ca într-o zi însuşi generalul să lupte pentru 

„viitorul naţional al poporului evreu‖ într-un Orient în sfârşit liber de jugul 

otoman. Evreu sefard, născut probabil la Constantinopol dar crescut în 

Franţa
2
, Baruch şi-a dedicat scurta şi romantica sa viaţă în slujba unei idei, 

                                                 
1
 Scrisoarea lui Joseph Marcou-Baruch către Ricciotti Garibaldi, 23 luglio 1897, în 

Carte Ricciotti Garibaldi, Volumi Manoscritti 1049, busta 19, Museo Centrale del 

Risorgimento di Roma.. 
2
 Ştirile despre originea lui Marcou-Baruch sunt vagi şi contradictorii. Chiar data de 

naştere, 1872, pare pusă în discuţie de un nou document descoperit în arhiva Universităţii 

din Berna, unde s-a înscris în anul 1893 pentru a studia Filosofia. În document se arată că 

Joseph Marcou-Baruch s-a născut la Constantinopol pe 5 octombrie 1869, a studiat la un 

gimnaziu din Varşovia şi că, în octombrie 1892, a trecut examenul de bacalaureat în ştiinţe 
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cea sionistă, căreia i-a fost antemergător şi promotor neobosit. Rus după 

aspect, nici urât nici frumos, dar cu o sclipire în privire, Baruch vorbea 

fluent limba rusă şi greacă, elegant limba franceza, rău şi cu accent străin 

limba italiană
1
.  

 Orator înflăcărat şi publicist generos a făcut propagandă, între 1892 şi 

1897, noilor idei ale unei renaşteri naţionale evreieşti în ţările Europei 

occidentale şi mediteraneene, călătorind frenetic din Franţa în Algeria, din 

Elveţia în Belgia, din Austria în Bulgaria, din Egipt în Italia, ultimul său 

sălaş. În toate oraşele vizitate s-a implicat activ în dezvoltarea tinerei 

mişcări sioniste, participând la lucrările Kadimah la Viena, punând bazele 

sionismului în Egipt, organizând cercuri sioniste, ca de exemplu „i 

Prigionieri di Tito‖ [Prizonierii lui Titus] la Roma şi „Accademia della 

Nuova Sionnia‖ [Academia Noului Sion] la Torino, ţinând conferinţe şi 

dând viaţa unor ziare dedicate integral chestiunii evreieşti, dintre care 

amintim cele cinci numere din „Carmel‖ apărută la Plovdiv, scrisă în limba 

franceză cu supliment în ladino şi „Le Petit Macchabi‖ în Belgia
2
.  

                                                                                                                            
la Paris. Acestor informaţii se adaugă altora potrivit cărora Baruch ar fi frecventat, 

dimpotrivă şcoala Alliance Israélite Universelle şi universitatea la Constantinopol. Între 

documentele găsite la Central Zionist Archives din Ierusalim, care conservă un fascicol în 

ceea ce-l priveşte (A50), se găseşte un manuscris al lui Baruch, intitulat La nascita di un 

ebreo [Naşterea unui evreu] (A50/3), scriere autobiografică, în care vorbeşte, fără a da 

detalii însă, despre anii de copilărie şi despre familia sa. Scrie că s-a născut la C., mai exact 

în apropierea oraşului, nu departe de mare, unde a trăit primii ani din viaţă. Mama era fiica 

unui rabin model, tatăl, în schimb era probabil membrul unei familii importante şi bogate 

din Orient, dar pentru că a părăsit aceste locuri la o vârstă fragedă acestea erau unicele 

amintiri păstrate. Baruch vorbeşte de o călătorie întreprinsă, pe când avea doi ani, spre un 

oraş mare dintr-o ţară îndepărtată, unde a ajuns după zile şi zile de mers, probabil Paris. 

Chiar în acest oraş, tânărul Baruch a locuit alături de mama lui, tatăl fiind mai mereu absent 

din cauza muncii. Aici a început să studieze cu meditatori şi apoi se înscrie la şcoală. Acest 

manuscris merge până la vârsta de zece ani, când ca urmare a unui crah financiar şi al unui 

furt, familia decade. Tatăl se prăbuşeşte, mama se îmbolnăveşte şi apoi se mută într-un oraş 

maritim din sud, unde se alătură unor rude. Baruch rămâne în oraş la nişte vecini. 

Continuarea cercetării, care prevede consultarea arhivelor Alliance Israélite Universelle, 

cele ale comunităţii evreieşti din Constantinopol, va servi la clarificarea originii tânărului 

evreu şi chiar a naţionalităţii sale. În Italia, de exemplu, publicistica îl descrie ca pe un 

evreu român, ştire contestată de anumiţi cercetători bulgari. Dacă este adevărată 

naţionalitatea sa română, se poate emite ipoteza că oraşul de lângă mare pe care Baruch îl 

indică cu C. poate fi Constanţa, iar Constantinopol ar fi o traducere greşită a expresiei 

oraşul Constanţei. Este o ipoteză de lucru care necesită verificare, prin consultarea arhivelor 

comunităţilor evreieşti din România.  
1
 Il pioniere, în «Il Vessillo Israelitico», Anno LXIX 1921. 

2
 Cfr. Paula Dacarrett, 1890s Zionism reconsidered: Joseph Marcou Baruch, în 

«Jewish History», Vol. 19, N. 3-4, September 2005; Francesco Del Canuto, Riccardo Di 
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 Joseph Marcou-Baruch a practicat un sionism original şi militant, care 

conjuga realpolitik cu identitatea istorică şi naţională evreiască. Aşa cum 

clarifica în Gli Appunti di un garibaldino, un jurnal al experienţei sale din 

războiul greco-turc, sionismul este „acea idee etern iudaică, pentru care 

Moise a părăsit Egiptul, pentru care s-au dus lupte sub Maccabei şi 

Hasmonei...sub Bar Cohbah, pentru sionism am dat mai mult de un milion 

jumătate de eroi morţi pe câmpul de luptă împotriva Romei antice. Pentru 

sionism repetăm cântecul celebru «Al Naharoth Babel ...» şi continuăm să 

ne spunem de secole: «Im eskahekh Jerusahlaim tishkah jeminì». În fine, 

sionismul e ideea emancipării adevărate, complete, definitive, a poporului 

lui Israel de barbarii care îi neagă o patrie‖
1
. Israeliţii – continua – „ştiu 

foarte bine ce este libertatea pentru alţii, pentru că au găsit-o în toate 

epocile, în toate istoriile. Din nefericire, nu înţeleg ce poate semnifica 

propria lor libertate. E vorba despre o mişcare, aşa cum se citeşte în „Le 

Petit Macchabi‖, care „interesează toate clasele şi toate spiritele: filosoful, 

pentru că este un eveniment curios, fenomenologic; sociologul, pentru că ar 

avea un nou factor social cu care să se confrunte; democratul, pentru că s-ar 

vedea energia unei întregi clase de proletari; istoricul, pentru că s-ar găsi în 

faţa unor lucruri, care până în acel moment erau aproape ieşite din istorie‖
2
.  

 Convins că procesul de asimilare iniţiat cu Revoluţia Franceză era o 

mistificare, Baruch afirma că evreul a înţeles acum cât de mult „contractul 

său social cu această Europă [a fost] imposibil, irealizabil, o himeră‖. Evreii 

care aşteptau de un secol realizarea unor frumoase promisiuni, au fost 

trădaţi şi chiar afacerea căpitanului Dreyfus nu era decât simptomul acestei 

trădări. În acest context, reabilitarea lui Dreyfus, continua Baruch, nu 

reprezenta o simplă reabilitare a unui evreu, ci a evreului, „a întregului 

popor evreu în Istorie‖. După „o noapte lungă de două mii de ani‖ – scria – 

„trebuie ca ziua să strălucească pentru eternitate‖. Astfel, în viziunea acestui 

evreu laic şi orgolios, care fuma de Şabat în faţa sinagogii, sionismul trebuia 

să fie pentru evrei noua religie, instrumentul pentru a conduce şi reabilita 

întregul popor în istorie. De fapt, în opoziţie cu anumite curente 

asimilaţioniste, Baruch alegea soluţia sionistă: „Personal – scria în 1898- 

                                                                                                                            
Segni, Una biografia inedita di Marcou Baruch, în «La Rassegna Mensile di Israel», XLVI, 

maggio-agosto 1980; Riccardo Di Segni, Le origini del sionismo in Italia, Firenze, 1972; 

Sch. Gorelik, Jüdische Köpfe, Berlin, 1920. 
1
 Joseph Marcou-Baruch, Appunti di un garibaldino, în «Il Vessillo Israelitico», Anno 

XLV, 1897, Fascicolo VII, pp. 217-218.  
2
 «Le Petit Macchabi», Mardi 4 Octobre 1898, I

re
 Année, N. 1, p. 1. 
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credem că o Palestina în Asia e mult mai bine decât o Insulă a Diavolului 

într-o lume civilizată‖
1
. 

 Joseph Marcou – Baruch credea cu tărie în viitorul poporului evreu, 

dar amintea că pentru a fi posibil ca Eretz Israel să fie evreiască era necesar 

ca evreii să fie consideraţi şi să devină o naţiune. Colonizarea Palestinei era 

pentru Baruch condiţia esenţială pentru existenţa unei naţiunii evreieşti. 

Cum scria în 1895, în ziarul „Carmel‖, doar „în Siria şi Palestina, 

înconjuraţi de ai noştri, în interiorul unei naţiuni unde credinţele nu diferă de 

a noastră, unde hainele sunt aproape identice cu ale noastre [...] trebuie să ne 

gândim să ne regenerăm, cât mai curând posibil, prin muncile agricole; aici 

trebuie să dăm azil miilor de fraţi ai noştri care au rămas fără nimic 

deasupra capului, fără un loc al lor. Aici, refuzând a practica comerţul, care 

nu este demn de noi, ne putem dedica vieţii paşnice şi laborioase a 

strămoşilor noştri‖
2
.  

 După Baruch, ultimii ani din secolul al XIX-lea reprezentau perioada 

cea mai bună pentru a realiza obiectivele sioniste. Imperiul otoman era pe 

punctul de a se destrăma şi marile puteri europene păreau să aştepte 

momentul potrivit pentru a-şi împărţi noile teritorii. În aceasta situaţie, 

„poporul evreu trebuia să se pregătească să ceară ceea ce de drept îi 

aparţinea‖ şi biluim „vor fi cei care prin forţa armelor, vor cuceri teritoriile 

deţinute de turci‖3. Tocmai acest realism politic îl face pe Baruch, cetăţean 

turc, să lupte în 1897 de parte grecilor cu prilejul războiului greco-turc. 

Sprijinit de visul utopic de a vedea „Palestina, Armenia şi Grecia libere‖ 

într-o lume în care orice naţionalitate, în primul rând cea evreiască, ar fi 

putut să-şi concretizeze propriul drept la autodeterminare4, soldatul Baruch, 

cucerit de Dumnezeul războiului, demonstra care este drumul unui adevărat 

patriot evreu, care murind pentru Grecia, murea pentru Iudeea5. 

 Deşi cunoştea personal antisemitismul elenilor, „inamici juraţi‖ ai 

israeliţilor, Baruch îi explica prietenului său Theodor Zlochisti că „actualii 

inamici ai grecilor sunt inamicii evreilor în Iudeea, aşa cum sunt şi armenii. 

                                                 
1
 «Le Petit Macchabi», p. 3; Cfr. Daniel Dratwa, Aux Origines du sionismo en 

Belgique: Le Petit Macchabi de Joseph Marcou-Baruch, in «Revue des études juives, 

CXLIII, 1-2, Janvier-juin 1984. 
2
 «Carmel», 1° numero, CZA, F2/2/1. 

3
 Chaim Keshales, Historia shel ha-yehudi be-bulgaria, Tel Aviv, 1969-1973 

p. 270.  
4
 Joseph Marcou-Baruch, Appunti di un garibaldino, în «Il Vessillo Israelitico», Anno 

XVL, 1897, Fascicolo VIII, p. 249. 
5
 Scrisoare către Theodor Zlochisti, datată Alessandria 23 Aprile 1897, CZA, A50/3. 
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Este vorba de un principiu: marile naţiuni nu vor să vadă crescând în 

interiorul lor noi naţionalităţi‖. 
 

 Baruch lupta pentru idealul suprem al libertăţii, pentru libertatea 

naţiunilor mai mult decât pentru elenism, pe care-l considera totuşi 

avangarda libertăţii în Orient. 

 Naţionalismul său prin care predica necesitatea, unei „imediate şi 

sistematice‖ aşezări a evreilor în Palestina, mergea mai departe decât 

conceptul de sionism adoptat la primul Congres sionist de la Basel, care 

dorea să găsească un cămin evreilor, recunoscut public şi garantat juridic. 

Recuperând un concept apropiat gândirii anarhice, Baruch vorbea de o 

patrie evreiască şi nu de un stat, care ar fi posedat chiar şi structurile proprii 

oricărei naţiuni cum ar fi „o legiune străină şi o flotă comercială evreiască‖, 

viziune profetică care va fi reluată de Vladimir Jabotinsky în 1917 şi de 

Chaim Weizman în 1944. Aflat în polemică deschisă cu burghezia religioasă 

şi conservatoare a iudaismului european, temătoare de a-şi pierde drepturile 

civile şi politice cucerite de puţin timp şi de a compromite astfel procesul de 

asimilare; critic în confruntările cu iudaismul sefard parţial închis şi 

impregnat de tradiţii religioase, Baruch propunea o viziune originală a 

sionismului, un fel de iudaism regenerat, un sionism combatant, un soldat al 

unei noi ere care lupta împotriva antiiudaismului şi antisemitismului 

modern. Cu toate acestea, Baruch se simţea singur în lumea sefardă, izolată 

de problemele modernităţii, marginalizat brusc de o întreaga elită sionistă 

care aparţinea spaţiului german, care nu înţelegea pe acest tânăr care vorbea 

limba franceză, iar numeroasele dificultăţi îndurate în timpul activităţii sale 

de propagandă şi–au pus amprenta asupra lui.  

 Personalitate fragilă şi complexă, pasionantă şi deasupra regulilor, era 

văzut uneori ca un şarlatan, un orator impetuos, un conspirator, un anarhist 

dement, un revoluţionar excentric sau un exaltat. Joseph Marcou-Baruch 

rămâne fără dubii una dintre figurile cele mai interesante, apărute chiar şi 

pentru puţină vreme, pe scena evreiască a secolului al XIX-lea. Pasionat 

apostol sionist, cum l-a definit tânărul rabin italian Dante Lattes, cucerit – ca 

şi alţi evrei treziţi dintr-o „sublimă apatie‖ – de entuziasmul său contagios, 

Baruch părea aproape a avea „figura unui conspirator‖, care găsise în 

sionism un câmp generos şi fecund de luptă, un mod de a-şi exprima „forţa 

sa rebelă şi curajul nobil al inimii sale‖. Cum ne aminteşte Lattes, în Baruch 

era „mândria de a fi evreu, dorinţa de a face asta cunoscut şi de a atrage 

atenţia tuturor asupra acesteia‖. Nu nebunia, continuă Lattes, cum am putea 
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crede, ci „bunul simţ, curajul‖ era una dintre virtuţile sale particulare1. 

Tocmai în Italia, care după Baruch nu înţelegea încă semnificaţia cuvântului 

sionism, şi-a petrecut ultimii doi ani din scurta sa viaţă, trecând dintr-un oraş 

într-altul, îndeplinindu-şi misiunea şi îndrăgostindu-se de adorata Miriam2, 

căreia îi adresează numeroase scrisori3. Visul de a avea o viaţă normală, o 

familie, pentru el, care rămăsese singur de la vârsta de 12 ani, se destramă 

curând. Abandonat de Miriam, într-o Florenţă străină de el, îşi pune capăt 

zilelor la 24 august 1899, în urma unei depresii. Joseph Marcou-Baruch îşi 

încheia viaţa excepţională cu un foc de revolver în inimă, ca un erou tragic. 

În necrologul scris de Boris Katzman, care a apărut în organul sionist «Die 

Welt»4, cu dispariţia lui mişcarea de renaştere evreiască pierdea o voce 

entuziastă şi originală, un sincer combatant pentru libertatea popoarelor şi 

un idealist vizionar al unei patrii evreieşti în Eretz Yisrael. 

 

 

Traducere de Anca Ciuciu 

                                                 
1
 Dante Lattes, Psicologia …. Religiosa, în «Il Vessillo Israelitico», Anno XLVI, 

Fascicolo I, 1898, pp. 11-12. 
2
 Maria Rabenzzana. 

3
 CZA, A50/4. 

4
 «Die Welt», 15 Settembre 1899. 
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Fişier 
Biblioteca Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România 

– tradiţie şi experiment – 

Mihaela POPOV 

 

 Biblioteca Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România (F.C.E.R.), 

foarte puţin cunoscută chiar şi specialiştilor, şi-a redeschis porţile într-o 

nouă formulă şi într-un nou sediu – un spaţiu mult mai restrâns decât cel din 

localul anterior, însă, incontestabil, mai bine situat şi mai bine utilat pentru 

activităţile specifice. 

 Dar ce este, de fapt, Biblioteca F.C.E.R.? În primul rând, crearea ei se 

leagă de un amplu proces de recuperare a unei părţi însemnate a fondului ce 

numără azi circa treizeci de mii de cărţi şi numeroase periodice. Cu 

unsprezece ani în urmă, un număr mare dintre aceste cărţi se afla în subsolul 

unei clădiri din strada Popa Rusu, depozitate în condiţii mai mult decât 

precare. După câteva zeci de ani cât stătuseră nemişcate în umezeală, multe 

volume erau definitiv compromise; apa transformase hârtia într-un fel de 

pastă, ce se întărise mai apoi, având consistenţa unei cărămizi. Si totuşi, 

toate aceste cărţi erau prea valoroase pentru a nu încerca să le recuperăm. O 

bună parte dintre volumele aflate acolo au putut fi salvate, însă păstrează 

urmele anilor petrecuţi în acele pivniţe – coperte false (cele originale fiind 

înlăturate, deoarece iremediabil deteriorate), urme de mucegai sau cari. 

 În pavilionul care ne-a fost pus la dispoziţie în complexul Băluş, am 

procedat, în condiţii bune, la curăţarea, aerisirea şi repararea publicaţiilor, 

care au fost rearanjate în rafturi şi fişate, în conformitate cu regulile unei 

biblioteci profesioniste. 

 Încă de la primele cărţi înregistrate, am constatat că majoritatea avea 

ştampile şi semnături, tot atîtea indicii care le atestau provenienţa. 

 Mi s-a părut interesant de urmărit parcursul acestor volume, adevărate 

comori, de la primul lor proprietar până să ajungă să fie aruncate pe jos, în 

saci, sau, pentru cele mai „norocoase‖, pe rafturi, în subsolul de unde le 

preluasem. Cronologia apariţiei cărţilor se oprea la anii 1940 – 1950 şi, în 

plus, nenumărate exemplare purtau menţiunea „Ep‖ (mâzgălită cu creionul, 

de obicei) adică „epurat‖. Aceste volume erau dovada dramei acelor oameni 

care fuseseră nevoiţi să-şi abandoneze cărţile adunate cu drag şi greutate, 

într-o vreme când valorile sociale erau cu totul altele. 

 Cea mai mare parte a fondului provine însă din bibliotecile 

comunităţii evreieşti: a Cercului Libertatea, a Asociaţiei Unirea, a Cercului 
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Gând Bun, a Indulgenţei, a Centrului Cultural Sefard, a Comunităţii Israelite 

de Rit Spaniol sau a Templului Coral. 

 Impresionante sunt şi donaţiile unor iubitori evrei de cultură precum 

rabinul M. A. Halevy (sute de cărţi de literatură clasică, filosofie şi artă), 

Josef Kaufman din Piatra Neamţ (de la care au rămas cărţi publicate în 

secolele XVII-XIX, în limba germană, în latină sau scrise în alfabetul 

chirilic), A. L. Zissu, M. Schwarzfeld, Maxy, Avram Grünberg – pentru a mă 

limita doar la câteva nume de împătimiţi ai cărţii. Datorită lor, ne putem 

bucura de acest tezaur şi noi şi cei care ne vor urma. 

 Reunirea tuturor acestor colecţii formează o bibliotecă pe care o 

consider un experiment. In general, bibliotecile se realizează pe durate lungi 

de timp, prin adăugarea treptată a publicaţiilor. La Biblioteca F.C.E.R. 

variabila „timp‖ are o cu totul altă dimensiune – ea trebuie să recupereze sau 

să sară peste anumite etape. Spre exemplu, cărţile apărute la editura Hasefer 

se adaugă abia în prezent fondului bibliotecii. 
 

*** 
 

 Ponderea cea mai mare o are literatura universală în limbile franceză, 

germană, engleză, italiană, rusă etc. Limba franceză fiind cea mai cunoscută 

şi utilizată de intelectualitatea din România, înainte de instalarea regimului 

comunist, scriitorii des întâlniţi şi în multe ediţii sunt : Corneille, Racine, 

Voltaire, Molière, La Bruyère, Chateaubriand, Flaubert, la Fontaine, Hugo 

(cu multe ediţii, dintre care se remarcă o splendidă serie de patruzeci şi trei 

de volume legate în piele, editate între 1889 şi 1893), Daudet, Zola, 

Maurois, Lotti, Sand, Maupassant, Dumas, Proust, Bourget, Duhamel ş.a.  

 Scriitorii germani sunt prezenţi în diverse ediţii din secolele XVIII, 

XIX şi XX, în limbile germană şi franceză. J. W. Goethe, Fr. Schiller, H. 

Heine, Thomas şi Heinrich Mann, Reiner Maria Rilke, Vicki Baum etc. sunt 

prezenţi graţie unor elegante ediţii vechi, alături de nenumăratele volume ale 

scriitorilor secolului al XX-lea. 

Nici scriitorii nordici nu sunt neglijaţi în colecţiile Bibliotecii F.C.E.R. 

– H. Ibsen, K. Hamsun, Sigrid Undset, B. Björnson sau J. Bojer. 

Ediţiile de literatură engleză se declină în limbile germană, franceză, 

română şi, paradoxal, aproape deloc engleză : Byron, Dickens, Shakespeare, 

surorile Bronte, Scott, Shaw, Huxley, Cronin, Kipling etc. 

Dintr-o colecţie de literatură bună nu puteau lipsi scrierile spaniolilor 

Cervantes, V. Blasco-Ibanez, M. De Unamuno. 
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Bine aspectată este şi literatura americană prin Twain, London, 

Sinclair Lewis, Poe, O’Neil, Dreiser, Wolf, Pearl S. Buck ş.a. 

La rândul lor, din seria de scriitori ruşi prezenţi în bibliotecă îi putem 

aminti pe Tolstoi, Cehov, Dostoievski, Puşkin, Gorki, Turgheniev, Gogol 

etc. 

Nu îi putem uita pe scriitorii clasici ai Romei antice Horaţiu, Virgiliu, 

Ovidiu, Cicero, Titus Livius, completaţi de clasicii italieni Dante, Petrarca, 

Tasso, Goldoni, precum şi de mai actualii Pirandello, Papini sau 

d’Annunzio. 

Scrierile lui Homer, Sofocle, Aristofan, Eschyl, Euripide, clasicii 

Greciei antice, sunt prezente în ediţii de excepţie. 

I-am lăsat la urmă pe scriitorii evrei din diverse ţări, foarte bine 

reprezentaţi, pe care am încercat să-i grupăm în rafturi separate pentru a fi 

mult mai la îndemâna cititorilor – Selma Lagerlöf, Shalom Asch, L. 

Feuchtwanger, Vicki Baum, J. R. Bloch, Ilya Ehrenburg, André Gide, H. 

Hasse, St. Heym, W.Faulkner, M. Proust, Shalom Alehem, J. Kessel, Emil 

Ludwig, Arnold şi Stefan Zweig, Edmond Fleg, G. Karpeles, L. Peretz, A 

Spire, A Scnitzler, J. Wasserman şi încă mulţi alţii.  

Un sector important din Biblioteca F.C.E.R. îl ocupă, cum era de 

aşteptat, literatura din România, cu opere ale scriitorilor clasici, interbelici şi 

contemporani. In ceea ce îi priveşte pe aceştia din urmă, mă refer îndeosebi 

la cei editaţi între anii 1950 şi 1980; ediţii ale cărţilor lor se regăsesc între 

cele trei mii de volume preluate de la un depozit din strada Stefan 

Mihăileanu. 

Se evidenţiază în mod special scriitorii evrei din România – F. Aderca, 

C. Baltazar, M. Bănuş, M. Blecher, U. Benador, A. Brociner, A. Baranga, I. 

Călugăru, H. Carp, A. Dominic, W. Filderman, I. Ludo, I. Massoff, I. Peltz, 

I. Relgis, C. şi L. Şăineanu, A. Sanielevici, M. Sebastian, I. Voronca, A.L. 

Zisu şi enumerarea ar putea continua. 

De menţionat sunt şi operele complete a doi prim-rabini ai României, 

I. Niemirover şi Moses Rosen. 

Nu aş dori să trecem cu vederea nici contribuţia numeroşilor evrei 

care s-au implicat în editarea operelor conaţionalilor lor, dar şi a scriitorilor 

români şi străini, ajutând astfel la diseminarea culturii. Probabil cea mai 

veche editură ale cărei producţii se regăsesc în bibliotecă este tipografia 

„Carol Göbl‖, ce a funcţionat la sfârşitul secolului al XIX-lea. In secolul 

următor, titulatura sa se schimbă în „F. Göbl şi Fii‖. Recurente sunt şi 

editurile „H. Steinberg şi Fiul‖ din Bucureşti, „Fraţii Saraga‖ din Iaşi, 

„Samitca‖ din Craiova. Până la cel de al doilea Război Mondial, lor li se 
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adaugă prestigioasele „I. G. Hertz‖, „Leon Alcalay‖ (care a devenit apoi 

„Ancora‖), ambele din Bucureşti. In acest timp, în Iaşi funcţionau editurile 

„Adolf Berman‖, „H. Goldner‖ sau „Ticu Iessann‖ pentru a nu le cita decât 

pe cele mai importante. 

Pasionaţii de istorie vor găsi un bogat compartiment de lucrări 

specializate. Studii de istoria umanităţii, sau a civilizaţiei umane, sunt scrise 

de autori de prestigiu precum H van Loon, J. Burckhardt, W. Foster, H. 

Taine, J. Bainville. Cunoscuţi savanţi de talia unor Ch. Diehl, Th. 

Mommsen, M. A. Thiers, M. Guizot, G. Lenôtre sunt şi ei prezenţi cu 

volume incitante. 

Un mare număr de scrieri se ocupă pe larg de istoria poporului evreu – 

de la Flavius Josephus la S. Dubnov, H. Graetz, R. Cohen, R.G. Levy sau 

Emil Ludwig. 

La acest capitol, trebuie subliniat ca Biblioteca F.C.E.R. păstrează 

câteva ediţii de excepţie, editate la sfârşitul secolului al XIX-lea, în mai 

multe volume, în limbile franceză, germană şi maghiară, ce cuprind istorii 

universale, ale Franţei sau ale Imperiului Austro-Ungar. 

În ceea ce priveşte istoria României, ar fi de evidenţiat, în primul rând, 

scrierile din secolul al XIX-lea („Regulamentul Organic‖ din 1832, 

„Manualul Administrativ‖ din 1856) precum şi operele istoricilor P. Maior, 

Gh. Sincai, A.D. Xenopol, M. Kogălniceanu, Papiu-Ilarian, A. Treboniu 

Laurian, sau culegerile de documente precum cele nouăsprezece volume de 

„Documente privind istoria românilor între 1199 şi 1797‖ publicate de 

Eudoxiu Hurmuzachi, sau „Izvoare ale istoriei românilor‖ publicate de Popa 

Lisseanu în opt volume. Pot fi consultate, de asemenea, lucrările lui V. 

Pârvan, N. Iorga, M. Kogălniceanu, V. A. Urechia, B.P. Haşdeu. Viaţa 

parlamentară de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al 

XX-lea poate fi explorată graţie volumelor de discursuri ale unor 

personalităţi politice ale vremii precum P.P. Carp, V. Goldiş, Al. 

Marghiloman, Al Lahovari, I.C. Brătianu, B. Katargiu, Titu Maiorescu, Gh. 

Grigore Cantacuzino, sau G.C. Mironescu. Toate acestea nu sunt, evident, 

decât o trecere foarte sumară în revistă a temelor de istorie românească ce 

pot fi descoperite în rafturile Bibliotecii F.C.E.R. 

Trecând la filozofie, marea majoritate a clasicilor universali ai 

domeniului sunt prezenţi cu lucrări în fondul de carte – Platon, Descartes, 

Spinoza, Kant, Croce, Bergson, Max Nordau, Herzen sau Emerson – dar şi 

autori din România precum Brucăr, Petrovici, Conta şi P.P. Negulescu. 

Un alt domeniu bine aspectat este istoria religiilor. Alături de studiile 

dedicate religiei iudaice, publicul poate găsi lucrări despre creştinism, islam 
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sau religia bahai (Renan, Nietzsche, Brandes, Merejkovski, Ruskin, 

Durkheim). 

Din păcate şi aici – ca de altfel în cazul tuturor domeniilor 

reprezentate în această bibliotecă, aşa cum arătam mai sus – informaţia se 

opreşte la perioada interbelică a secolului al XX-lea, cu excepţia studiilor 

referitoare la iudaism apărute la editura Hasefer. 

În privinţa psihologiei, pedagogiei sau a ştiinţelor sociale, biblioteca 

păstrează opere ale autorilor de referinţă din domeniu – Emerson, Max 

Nordau, Gumplowitz, Lewinsohn, Levy Brühl, Poincaré, Luzzati, 

Durkheim, Keyserling, Bergson, Freud, Leopold Stern etc. 

În sectorul rezervat ştiinţei, pot fi consultate tratate diverse, acoperind 

toate ramurile domeniului, elaborate de savanţi internaţionali, dar în special 

din România – Bacaloglu, Moisil, Neniţescu, Gerota, Simion Mehedinţi, 

Kreindler, Seim, Abason, Sanielevici, Popper, Leon, David Emmanuel, 

Solomon Marcus ş.a. 

Este de notorietate faptul că, în secolul trecut, un număr însemnat de 

intelectuali evrei au făcut studii de drept. Aceasta explică şi numărul mare 

de lucrări juridice interesante donate bibliotecilor comunităţii. Au fost 

recuperate şi se regăsesc pe rafturi, de exemplu, Codul lui Napoleon, Codul 

Hamangiu, exemplare din codurile civil şi comercial, dar şi studii şi 

manuale de drept. 

Iar pentru o viziune cât mai completă asupra societăţii româneşti din 

secolul al XIX-lea, cercetătorii vor fi cu siguranţă interesaţi de „Pandectele 

săptămânale‖ (1825-1834) sau de „Analele parlamentare‖ (1830-1848). 

Cititorii interesaţi de geografie, călătorii sau studii etnografice nu au 

fost uitaţi. Ei vor regăsi la Biblioteca F.C.E.R. câteva sute de volume din 

aceste domenii. Aceeaşi satisfacţie o vor avea şi iubitorii de biografii. Un 

număr însemnat de cărţi redau vieţile unor conducători de state sau militari, 

oameni de ştiinţă, scriitori, compozitori, pictori, actori şi cântăreţi. 

Lor li se adaugă studiile de artă, istorii ale artelor şi mai ales valoroase 

albume, cărora le-am rezervat un loc special, cât mai accesibil consultării. 

În fine, aş mai aminti cursurile şi manualele şcolare care se păstrează 

în bibliotecă. Redactate în mai multe limbi, ele acoperă cele mai diverse 

specialităţi dar şi un spaţiu temporal, ce porneşte din secolul al XIX-lea (cel 

mai vechi curs datează din 1811) şi ajunge până în 1990. 

Dar mândria Bibliotecii F.C.E.R. este, după părerea mea, colecţia de 

dicţionare şi de enciclopedii în limbi europene şi în ivrit. Iată doar câteva 

exemple din multitudinea de titluri : „L’encyclopédie Larousse‖ în 

cincisprezece volume (Paris, 1865-1876), „Der grosse Brockhaus‖ în 
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douăzeci şi unu de volume (Berlin, 1928-1934), „Encyclopedische 

Jahrbucher‖ în treizeci de volume (Berlin, 1885-1899), „The Encyclopaedic 

Dictionary‖ în şase volume (Londra, 1909), „Encyclopedia Judaica‖ în şase 

volume (Berlin, 1929-1930), „Meyers Lexicon‖ în douăzeci de volume 

(Leipzig, 1893-1900), „Bolşaia Sovetskaia Enţiklopediia‖ în cincizeci de 

volume (Moscova, 1949-1957) şi încă multe altele. 

Dintr-o bibliotecă reprezentativă a comunităţilor evreieşti nu puteau 

lipsi cărţile în limbile idiş şi ivrit. Numărul lor se ridică la câteva mii, 

tematica fiind diversă, de la literatură la religie. Dintre acestea au fost 

prelucrate, pentru moment, doar o mie opt sute de titluri, cuprinzând opere 

ale scriitorilor clasici evrei din diverse ţări. 

Aş dori să evidenţiez, totodată, şi un interesant fond de carte care 

tratează, sub diverse unghiuri, probleme de iudaism sau fenomenul 

antisemitismului. Sunt de amintit aici mai ales scrierile în limba germană 

din prima jumătate a secolului al XX-lea (câteva mii aflate în patrimoniul 

bibliotecii), care tratează o multitudine de probleme legate de chestiunea 

evreiască. 

Din nefericire, fondul de periodice al bibliotecii are mari lacune. 

Există publicaţii foarte valoroase ca vechime (de la reviste apărute în prima 

jumătate a secolului al XIX-lea în Ţările Române, la reviste literare precum 

„Viaţa românească‖, „Albina‖ lui Asaki, „Revista Fundaţiilor Regale‖, 

„Secolul XX‖ sau „Magazinul Istoric‖; pot fi, de asemenea, găsite reviste şi 

ziare evreieşti în limbile română, germană, franceză şi – mai puţine – în 

ivrit, dar colecţiile complete sunt puţine. Cea mai importantă, reunind toate 

apariţiile, de la primul număr până astăzi, este „Revista Cultului Mozaic‖, 

care s-a transformat în „Realitatea evreiască‖. 

 

*** 

Nu pot decât să sper că această sumară trecere în revistă a valorilor 

aflate în patrimoniul Bibliotecii F.C.E.R. a reuşit să vă convingă de 

perimetrul acestor valoroase colecţii. 

 Cert este că acest experiment – alăturarea multor colecţii de 

provenienţe diverse – a dus la crearea unei biblioteci tradiţionale, 

profesioniste. Evident, sunt încă multe de recuperat atât în ceea ce priveşte 

aducerea la zi a fondului, dar şi – mai ales – a informatizării bibliotecii, 

după ultimele tendinţe în materie. Din nou, nu pot decât să sper că aceste 

carenţe îşi vor găsi progresiv rezolvarea. 
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Muzeul de istorie a evreilor din România „Şef Rabin dr. Moses Rosen”  

Elena MAXIM 

 

 
Muzeul prin forma sa restructurată, schiţează 

istoria evreimii de pe meleagurile româneşti într-o 

concepţie sistematică, realizată cu mijloace 

expoziţionale adecvate. Câteva mii de exponate 

reflectă: viaţa evreiască cultural-comunitară; 

procesul de integrare economică, socială şi politică 

în societatea românească; creaţia ştiinţifică, literară 

şi artistică. Tot atâtea mărturii ale unei vieţi şi 

activităţi multiseculare evreieşti în contextul istoriei 

României”. (Harry Kuller şi Lya Benjamin. Muzeul 

de istorie a evreilor din Romania. Bucureşti, 

Ed.Hasefer, 2002 p.16)  

 

 

 În seara zilei de 14 ianuarie 1978 s-a deschis „o Casă de învăţătură a 

istoriei obştei evreieşti din România‖ (aşa este prezentată deschiderea 

muzeului în Revista Cultului Mozaic din 15 ianuarie 1978), la care au luat 

parte Şef Rabin dr. Moses Rosen cu soţia, preşedintele Congresului Mondial 

Evreiesc, dl.Philip Morris Klutznick cu soţia, directorul Departamentului de 

relaţii internaţionale al C.M.E., dl Armand Kaplan, directorul 

Departamentului Cultelor, Ion Popescu, ambasadorul SUA la Bucureşti, 

Orison Rudolph Aggrey cu soţia, ambasadorul Statului Israel la Bucureşti 

Shamay Cahana cu soţia, ministrul-consilier de ambasadă Mordehai Avgar, 

eminente personalităţi evreieşti din capitală şi din ţară. Muzeul a fost 

deschis într-o veche sinagogă –Templul Unirea Sfântă. 

 Amplasarea lui într-o veche sinagogă, frumos realizată arhitectonic şi 

pictural, i-a sporit atracţia şi impactul asupra vizitatorului. 

 Muzeul a avut mai multe componente : cea de cult (parohet, obiecte 

de cult, machete de sinagogi, cărţi şi documente despre lăcaşurile de cult şi 

despre viaţa spirituală a evreilor din România); cea de cultură (cărţi, 

manuscrise, fotografii, picturi, documente inedite), de arhitectură, de viaţă 

socială, etc.  

 Muzeul a fost realizat din iniţiativa şi îndemnul Eminenţei Sale 

d. Şef Rabin dr. Moses Rosen, prin munca dăruită, entuziastă, a unui grup de 

distinşi intelectuali (gazetarul Marius Mircu, scriitorul Norman Manea şi 

soţia ş.a.), se scrie în articolul inaugural din Revista Cultului Mozaic. 
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Istoricul sinagogii 

 

 Istoricul şi rabinul M.A. Halevy în lucrarea dedicată Templului Unirea 

Sfântă ne prezintă istoricul acestei sinagogi. Din această sursă şi altele aflăm 

că începutul a fost către anul 1836, când se emite actul legal de unire a 

breslei croitorilor (se obţine aprobarea rabinului Moise din Bârlad şi a 

rabinul David Halperin din Bucureşti – sub a cărui jurisdicţie se afla 

sinagoga) cu sinagoga deja existenta (1826), devenind Sinagoga Croitorilor. 

De asemenea, tot el conduce acţiunea de întocmire a statutelor sinagogii, 

aprobarea sa rabinică fiind consemnată în Pinkasul sinagogii (în str. 

Gabroveni sau Şelari). În urma închiderii unor sinagogi de către autorităţile 

române şi de teama de a se dezafecta şi Sinagoga Croitorilor, enoriaşii 

hotărăsc să reclădească altă sinagogă în mahalaua Popescului, unde s-a şi 

construit după anul 1850 (lângă Jigniţa Domnească), denumită Sinagoga 

Mare a Croitorilor. Piatra fundamentală a acestui nou lăcaş de cult (1850) se 

pune în prezenţa Rabinului A.Taubes, a Preşedintelui Consiliului de 

Miniştrii şi a Ministrului de Interne I.C. Brătianu, a Ministrului Cultelor 

Spiru Haret şi a Primarului Capitalei, Procopie Dumitrescu. În anul 1903 se 

pune problema reclădirii sinagogii sub o altă formă, care va purta numele de 

„Templu Unirea Sfântă‖, aşa cum reiese clar din statutele Societăţii „Ahdut 

Kodeş‖. În anul 1910 este aşezată piatra comemorativă pentru noul edificiu . 

Arhitecţii clădirii au fost fraţii Ignatz şi Herman Iancovici. Scopul acestei 

sinagogi era acela „de a întreţine cultul religiunii mozaice; de a contribui şi 

face orice fel de operă de asistenţă, cult şi cultură‖ (statut l926). În anul 

1920 se construieşte un Şil, locuinţe pentru personalul Templului şi sala de 

festivităţi Celine S. Schwartz. 

 Sub raportul arhitecturii exterioare şi amenajării interiorului, se 

evidenţiază că spaţiul sinagogal se desfăşoară pe trei niveluri. Stilul 

arhitectonic este eclectic, elementele maure îmbinându-se armonios cu cele 

romane sau bizantine de influenţă românească. Faţada conţine alternanţe de 

patru rânduri de cărămidă aparentă cu zone tencuite reliefat , ancadramente 

de similipiatră la ferestre îngemănate pe verticală, cornişă cu motive florale. 

Partea centrală a faţadei principale (nord) este terminată cu un fronton 

încadrat de două turnuri, are două intrări laterale cu scările de acces pentru 

cele două etaje rezervate femeilor şi corului. Portalul de intrare se deschide 

sub un arc trilobat înscris într-un fronton triunghiular marcat de o copertină 

de sticlă. Arcul de la intrare evazat se descarcă pe patru coloane corintice. 

Deasupra intrării, într-un panou profilat, terminat semicircular este înscrisă 

o mare deschidere traforată de tip „rozasă‖ cu Steaua lui David (Maghen 
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David). Frontonul central are în mijloc Tablele Legii. Prin intermediul unui 

vestibul, care poartă o dedicaţie a Regelui Carol I, se pătrunde în sala mare 

de rugăciune. Spaţiul este împărţit prin două rânduri de coloane (cu miez de 

oţel) discret ornamentate la bază şi la capitel. Nava centrală mai înaltă este 

terminată printr-o boltă semicilindrică cu ornamente pictate pe suport de 

ceară . Chivotul şi Bima sunt aşezate în axul unui spaţiu central încoronat cu 

un arc trilobat. Arcul nişei Chivotului, cu Tablele Legii la partea superioara 

este dublat de un arc trilobat. În faţa Chivotului (Aron Kodes) se afla Lampa 

Veşnică (Ner Tamid). 

 

Reorganizarea 

 

 În anul 2000, prin grija şi suportul material şi susţinut al JOINT, sub 

conducerea preşedintelui de atunci al FCER, acad. N. Cajal şi a secretarului 

general, av. Iulian Sorin, se reorganizează muzeul de către dr. Lya Benjamin, 

dr. Hary Kuller şi arhitecţii Lilica Enăchescu şi Marcu Lepădat, conducerea 

lucrărilor fiind sub grija şi îndrumarea prof. Arh. dr. Tiberiu Benedek şi ing. 

T. Wexler. 

 „Muzeul... schiţează istoria evreimii de pe meleagurile româneşti într-

o concepţie sistematică, realizată cu mijloace expoziţionale adecvate. 

Câteva mii de exponate reflectă viaţa evreiască cultural-comunitară, 

procesul de integrare economică, socială şi politică în societatea 

românească; creaţia ştiinţifică, literară şi artistică. Tot atâtea mărturii ale 

unei vieţi şi activităţi multiseculare evreieşti în contextul istoriei 

României.‖, se arată în Ghidul Muzeului. Şi se continuă: forma actuală a 

muzeului se prezintă astfel: la parter exponate care ilustrează istoria evreilor 

din România , prin documente, obiecte, fotografii şi cărţi începând cu sec. al 

II-lea e.n. şi până la perioada dictaturii antonesciene. 

 În mijlocul parterului, în vitrine se află obiecte, fotografii, documente 

originale, cărţi care ilustrează participarea evreilor la cultura românească şi 

iudaică, prin reprezentanţi de frunte recunoscuţi pe plan naţional şi 

internaţional, precum: în literatură: Cilibi Moise, (calificat drept „Esop 

evreo-român‖), B. Nemţeanu, F. Aderca, C. Baltazar, M. Sebastian,            

A. Baranga, Sergiu Dan, Alfred Margul-Sperber, E. Relgis, Paul Celan, 

Tristan Tzara ş.a.; critici literari: Ion Trivale, E. Sanielevici, T. Vianu,        

M. Petroveanu; editori: S. Benvenisti, L. Alcalay, Samitca, Şaraga; cultura şi 

literatura idiş: Wolf Zbarjer Ehrenkranz, Eliezer Steinberg, Iţik Manger,      

I. Sternberg, E. Frenkel, B. Snabl; renumiţi ebraişti: Papa, M. Halevy,       

M. Beck, I.D. Hakohen, dr. K. Lippe, M. Braunstein, S. Sechter ş.a.; 
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muzică: Jean Marcu, A.L. Ivela, C.I. Berstein, Iosef Schmidt, Alberto della 

Pergola, Eliachem Algazi, Stan Golestan, Emil Cobilovici, Benedetto 

Franketti, Clara Haskil, Jose Aratti, Rudi ledeanu, Alfred Mendelsohn, ş.a.; 

ştiinţă: David Emanuel, E. Abason, S. Sanielevici, H. Maicu, L. Ledeanu,   

I. Blum, I. Popper, Marcel Iancu, ş.a.; filologi: M. Gaster, L. Şeineanu,      

H. Tiktin, A. Candrea, Al. Graur ş.a. Evreii români au contribuit notabil la 

progresul culturii româneşti – spirituale şi materiale. Astfel, prima bancă în 

România a fost a unui evreu (Bercovici) din care a luat naştere apoi Banca 

Naţională a României; primul român care a ajuns în Ţara de Foc şi a dat 

teritoriilor descoperite nume româneşti a fost evreul Iuliu Popper. Şi 

exemplele pot continua. 

 Pe peretele opus intrării, în faţa Aron Kodesh-ului, ni se propune o 

interesantă şi apreciată colecţie de artă şi obiecte de cult mozaic ( coroane 

pentru Tora, rimonim, iad, pieptar Tora, sfeşnice, menora, hanuchie etc). 

Întreaga colecţie încântă prin bogăţia ornamentală, fastul realizării artistice, 

măiestria meşteşugarilor care s-au întrecut în varietatea modalităţilor de 

execuţie şi exprimare, precum şi a materialelor din care sunt realizate (os, 

fildeş, lemn, ceramică, metale preţioase şi nepreţioase). Stilurile sunt variate 

şi execuţia lor a avut loc în ţară sau în ţările din jur (Polonia, Austria). 

 Tot la parter se află o cameră intitulată „In Memoriam‖, unde se face o 

succintă prezentare cronologică a evenimentelor din timpul Holocaustului 

desfăşurat în spaţiul românesc şi în Ardealul cedat Ungariei horthyste. 

Vizitatorul care nu are timp şi pentru vizitarea Memorialului Martirilor 

Evrei din România, aici primeşte informaţii preţioase despre desfăşurarea 

evenimentelor începând cu iulie 1940 (Dorohoi).  Pogromul de la Bucureşti 

şi  Iaşi, Trenurile Morţii, crimele din Basarabia şi Bucovina, Transnistria, 

Transilvania, etc. sunt prezentate sugestiv prin imagini percutante. Tot aici 

este expusă şi statuia realizată de sculptorul basarabean Dubinovschi, 

dedicată celor 6.000.000 de evrei morţi în Holocaust-ul european. 

 În holul de la intrare se află 3 monumente funerare , provenite din 

cimitirul dezafectat de pe str. Sevastopol din Bucureşti, care datează din anii 

1906-1909, realizate din lemn şi având incizate la partea superioară variate 

motive ornamentale. 

 Un panou la ieşirea din sala mare a muzeului conţine fragmente din 

activitatea F.C.E.R., în care la loc de cinste sunt prezentate o parte din 

personalităţile de seamă care au vizitat şi ajutat comunitatea evreilor din 

România, precum Golda Meir, Menahem Beghin, Milton Wolf, dr. Bent 

Melchior, Moshe Dayan ş.a. Alături este aşezat un turn al presei, care 
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prezintă ziare şi reviste – din cele peste 500 câte erau în România – apărute 

în limbile română, idiş, germană, maghiară, ladino sau bilingve. 

 Etajul unu este rezervat artei plastice şi Teatrului în limba idiş. Primul 

spectacol în limba idiş în lume a avut loc la Iaşi – Grădina Pomul Verde – în 

anul 1876. Numai după un an a avut loc o reprezentaţie similară şi la 

Bucureşti, unde s-a menţinut un teatru în limba idiş până astăzi. În str. Iuliu 

Barasch se află Teatrul Evreiesc de Stat, care este o oază a eleganţei 

reprezentării teatrale, fără abateri de la calitatea artistică, fără exagerări 

moderne, care nu utilizează limbaj suburban, un teatru apreciat de evrei şi 

neevrei. 

Mica pinacotecă are în desfăşurare lucrări începând cu paşoptiştii şi 

terminând cu contemporanii (Barbu Iscovescu, I. Iser, Rubin, H. Maxy,      

A. Segal, Margareta Sterian, Toma Hirt ş.a.). 

 La etajul doi spaţiul este dedicat activităţii de cult. Sunt expuse 

machete de sinagogi din ţară, încă în funcţiune, precum şi o machetă a 

Sinagogii din Lemn de la Piatra Neamţ. Alte machete reproduc la scară 

mică: Sinagoga Mare din Iaşi, Sinagoga din Carei cu monumentul dedicat 

martirilor evrei în Holocaust. Există şi o machetă a Sinagogii Cahal Grande, 

distrusă complet de fasciştii români în ianuarie 1941. Tot aici este etalată 

una din cele mai valoroase colecţii de textile utilizate în sinagogi (paroheţ, 

învelitori pentru Sulul Sfânt, pungi pentru azimă de Pesah), o veritabilă 

expoziţie, contribuţie a ceaprazarilor din ţară şi din străinătate, care se pot 

constitui în relevante opere de artă, creând impresii artistice deosebite. Se 

foloseşte broderie plină cu fir pe suport metalic – auriu sau argintiu – cu 

elemente fito, zoo, skeo-morfe, cu cele 10 porunci şi inscripţii (deidicaţii) 

specifice cultului mozaic, creând una din atracţiile vizitatorilor, apreciate 

unanim. Un interesant exemplar de Parohet a fost realizat de o pictoriţă – 

Elsa Marcuson – din Bacău pentru Sinagoga Cerealiştilor din oraş, arsă şi 

refăcută în anul 1921. 

 Un loc special este rezervat rabinilor şi cantorilor, unde sunt 

prezentate fotografii, cărţi, obiecte de cult, documente originale, manuscrise 

ş.a, care se referă la rabinii: dr. M. Beck, Marele Rabin M. Friedman din 

Ştefăneşti, A.L. Rosen, Şef Rabinii I. Niemirower, dr. A. Şafran, dr. Moses 

Rosen ş.a. De o rară frumuseţe, piesă originală, este Aron Kodeşul Sinagogii 

din Ştefăneşti, distrusă de legionari. 
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Frecventarea muzeului 

 

 Pentru bogăţia tematică expusă şi bine dezvoltată, pentru farmecul 

artistic al clădirii cu grijă întreţinută, pentru larga paletă a excursului 

muzeal, numărul vizitatorilor au crescut an de an din 2000 astfel 

2001(martie-decembrie) 503 individual şi 11 grupuri; 2002 -581 individual 

şi 15 grupuri; 2003 – 2004 – 1896; 2005 – 1787; 2006 – 1706 din care 686 

din România; 2007 –2737 din care 690 din România.  

 La această creştere numerică şi-au adus contribuţia personalul 

muzeului, popularizarea muzeului prin emisiuni de radio şi televiziune(TVR 

1, TVR 2, TVR Cultural şi posturile particulare de televiziune: „Realitatea‖, 

„Hyperion‖), prezentarea muzeului în presa locală şi în Realitatea Evreiască. 

În unanimitate vizitatorii apreciază compoziţia tematică, expunerea 

muzeistică – deşi nu într-o concepţie modernă de ultimă oră – şi calitatea 

personalului muzeului, bine instruit, amabil cu vizitatorii, răspunzând cu 

solicitudine întrebărilor acestora, multe dintre ele neavând legătură cu 

exponatele ci cu existenţa evreilor din România de ieri şi de azi.  

 O primă categorie a vizitatorilor este a celor care au legături cu 

România – imediate sau îndepărtate (nepoţi,strănepoţi,soţi,logodnici) – şi 

sunt dornici să ştie mai mult despre originile lor, sau să-şi revadă locurile 

natale O altă categorie este a tinerilor care vor să cunoască situaţia evreilor 

din „fostul lagăr comunist‖, cum trăiesc ei astăzi, în ce măsură mai au 

legături cu iudaismul. Sunt profesori universitari , cei înscrişi la masterat, la 

doctorat, sau chiar studenţi –evrei sau neevrei – interesaţi de probleme de 

iudaism. Unii vin chiar de mai multe ori, în speţă cei care studiază teme 

legate de istoria, arta şi cultura evreului din România. În zilele comemorării 

evreilor morţi în Holocaust vin grupe de elevi de la şcolile din Bucureşti sau 

din ţară. Sunt şcoli precum Liceul cu limbă de predare germană din 

Bucureşti, Scoala Lauder, Liceul de pe lângă Ambasada SUA, Colegiul 

Tehnic de Industrie Alimentară «Dumitru Moţoc» ş.a. care revin an de an cu 

alte clase, alţi elevi. O ultimă categorie este cea a turiştilor. Unii cunosc 

mult despre subiect, alţii puţin sau chiar deloc. Pentru o bună parte a celor 

care ne vizitează muzeul este singura sursă de informaţii despre trecutul 

comunităţii evreilor din România, ei nu merg în altă parte şi de aici află ce-i 

preocupă.  

Trebuie menţionat că din 2002 am prezentat muzeul unei agenţii de 

turism din SUA şi la spaţiul rezervat oraşului Bucureşti figurează numai 

Palatul Parlamentului , muzeul nostru şi Muzeul Tăranului Român. 
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  Interesante au fost reacţiile grupurilor de elevi, care au venit aduşi de 

profesori. Unii din ei nu ştiau: anii în care a avut loc holocaustul, dacă la noi 

au fost acţiuni antisemite de genul pogromului, despre trenurilor morţii (de 

care nu au auzit) , sau care este diferenţa între holocaust şi pogrom. 

 Sosesc vizitatori din toate colţurile lumii: Israel, USA, Portugalia, 

Spania, Canada, India, Zimbawe, Australia, Elveţia, Argentina, Olanda, 

Suedia, Franţa, Germania, Anglia, Danemarca ş.a. Mulţi vin în „ultima oră‖ 

petrecută în România, cu puţin înainte de a pleca spre casă şi aproape toţi 

promit că se vor întoarce, deoarece au multe încă de aflat despre evreii din 

România. Au fost deja persoane, care au revenit în cursul acestor ani. Cu 

unii corespondăm, pe probleme care interesează muzeul, ne trimit cărţi, 

fotografii, documente. Faptul că unii oameni vârstnici merg la poştă şi trimit 

obiecte pentru muzeu, după ce l-au vizitat, te emoţionează şi te mobilizează 

în acelaşi timp. 

 În susţinerea celor de mai sus spicuim din Cartea de impresii a 

muzeului. 

 

Impresii: 

 

 „Un izvor de cultură, ştiinţă, istorie, comportament, din trecut către 

prezent. O realizare de ţinută academică, care îmbălsămează sufletul 

omenesc, oricare ar fi condiţia lui socială. Un imbold pentru frumos, pentru 

fiecare din noi, să fim mai mult decât suntem – material şi spiritual‖ – dr. 

Traian Ionescu, medic, Caransebeş; „O incursiune interesantă în istorie, cu 

bunele şi relele ei. Mulţumesc personalului acestui muzeu pentru primirea 

caldă. Toate cele bune. Shalom‖ – Ana Sever, California ; „Eu şi soţia mea 

Marcia, ginerele meu Zvik Rosenberg am venit din Israel cu fratele meu 

Robert, soţia lui Sheil din Pittsburg, să învăţăm (aflăm) despre familia mea. 

Tatăl meu Morris Chainovitz a fost născut în luna Sivan 1888 şi mama mea 

Mollio Eger Buimovici, născută în Darabani 1887. Toată consideraţia pentru 

munca voastră.‖ – David Chanovitz – Tel Aviv; „Multe mulţumiri pentru 

primirea călduroasă şi pentru minunatele explicaţii, care mi-au permis 

această primă vizită într-un muzeu de excepţie‖ – Anca Duhenea – 

California; „După un an de la plecarea mea de aici, am găsit totul cum a 

fost. Mulţumesc lui Dumnezeu pentru tot ce am găsit în Comunitatea 

Evreilor din Bucureşti: prietenie, ajutor şi lumea deşteaptă! Mazel Tov, 

evreimea Română! Mazel Tov, comunitatea evr. a Bucureştiului‖ – Carlo 

Tiengo, Bologna – Italia; „Am avut o reală plăcere şi suntem profund 

impresionaţi de frumuseţea şi bogăţia informaţiilor colecţionate în muzeu. 
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Vom încuraja pe toţi cunoscuţii şi prietenii, care vizitează România, să 

viziteze acest loc minunat‖ – Fam. Tamir; „Ca neevreu, dar care respectă 

Şabatul, mă simt onorat şi binecuvântat să mi se ofere posibilitatea de a face 

turul acestui muzeu. Mulţumesc!‖ – Mark Nauth; „Acest muzeu care 

găzduieşte colecţii impresionante, ne-a oferit posibilitatea emoţionantă de a 

face cunoştinţă cu istoria şi suferinţele poporului evreu de-a lungul 

secolelor. Vizita ne-a prilejuit o interesantă experienţă culturală, pe care n-o 

vom uita niciodată‖ – Colegiul Naţional Gh. Lazăr Bucureşti; „Acest 

minunat muzeu este un tribut către naţiunea evreiască. D-zeu să ne 

binecuvânteze pe noi şi evreimea română.‖ – Rabin Maurice Appel, 

Montreal, Canada; „Vă mulţumesc pentru munca preţioasă făcută pentru 

Statul Israel şi poporul evreu‖ – Noami Lenski, jurnalistă, Tel Aviv; 

„Studenţii de la Universitatea Creştină «Dimitrie Cantemir» au rămas 

profund impresionaţi în urma descoperirii unui bogat izvor cultural de 

informaţii ce ne-au dezvăluit realizările şi suferinţele poporului evreu. Cu 

profund respect promitem să revenim‖; „Istoria mea, istoria poporului 

nostru îşi găseşte o venerabilă materializare în acest deosebit muzeu. 

Cunoscându-i personal pe Eminenţa Sa Şef Rabin dr. Moses Rosen, pe 

deosebiţii Marius Mircu şi Norman Manea, lăcaşul îmi este şi mai familiar‖ 

– Zitta Blutstein – Tiron, Israel; „Am avut rara ocazie de a-mi exprima 

bucuria să vizitez acest splendid lăcaş de cultură, unde am aflat despre 

strălucita comunitate a evreilor din România, din Bucureşti, unde bunicul şi 

tatăl meu au fost rabini, de asemenea, vărul meu Avi Zukerman, care a fost 

rabin în Bucureşti înainte de a pleca din România. Mulţumesc competenţei 

şi promptitudinii personalului. Am văzut materialul expus despre familia 

mea. Păcat că posibilităţile muzeului sunt limitate şi nu se poate dezvolta 

muzeul, pentru a pune în valoare şi alte materiale , pe care le are în aşteptare 

să fie valorificate.‖ – Şoş Vaman, Haifa – (nepoata Rabinului Zvi Guttman); 

„Am simţit că-mi văd copilăria în acest loc unde am trăit până la 57 de ani. 

Muzeul ne prezintă numele evreilor din trecut‖ – Fam. Şain, Israel; 

„Misiunea şi raţiunea voastră de a fi este de a induce în tineret spiritul 

evreităţii şi sionismului. Aceasta trebuie să fie singura raţiune a activităţii 

voastre, acum şi mâine‖ – Raya Gersler (Swartzman), Herzlia; „Muzeul este 

o imagine minunată a unei comunităţi, care, aproape nu mai există. Este 

nemaipomenit să vezi o moştenire culturală evreiască atât de diversă şi 

bogată, care există în România. Mulţumiri pentru păstrarea acestei 

moşteniri‖ – Ashley Denishevsky, Melbourne; „Vă mulţumesc mult, mult. 

Este un loc important, mult de privit, mult de învăţat şi voi doamnelor aţi 

fost de mare ajutor. Ţineţi sus acest lucru bun‖ – Rosie şi Jan Powell – 
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Bristol; „Vă mulţumesc foarte mult pentru acest tur foarte interesant al 

muzeului evreiesc. Am fost absolut fascinat de minunata artă. Binecuvântări 

pentru un viitor lung şi fericit în Bucureşti‖ – R. Glessner, California; 

„Mulţumesc mult pentru minunatul tur în această frumoasă sinagogă. Foarte 

interesant‖, Galith Mol – Olanda; „Bunicii mei au fost membrii acestui 

Templu cu mulţi ani în urmă. Tot aici mătuşa mea s-a căsătorit. Tatăl meu a 

pus Bar Mitzva la acest Şil. Colecţia din acest muzeu arată cât de important 

este să-ţi aminteşti trecutul şi să speri în viitor‖ fam. Wechsler şi Kastner (5 

aug.); „În calitate de membră a fam. Gaster am privit cu multă emoţie acest 

muzeu, care expune şi colectează cu multă înţelepciune şi grijă contribuţiile 

intelectuale şi artistice ale evreilor născuţi aici‖ – A. Niculescu M.D., N.Z. 

SUA (6 febr); „Ana Alecsiu, domiciliată în Bucureşti. Sunt impresionată şi 

emoţionată de călduroasa primire a celor două doamne care ne-au arătat şi 

explicat alcătuirea acestui muzeu. Am 77 ani şi am recunoscut obiectele de 

cult pe care le-am văzut în casa bunicilor mei. M-a impresionat f. mult 

camera In Memoriam, în care se aminteşte de cele îndurate de evrei în 

timpul Holocaustului, de asemenea, şi statuia în memoria victimelor. 

Mulţumim pentru cum reuşiţi să ţineţi trează amintirea lumii evreieşti de 

odinioară.‖ (8 sept); „Vă mulţumesc pentru ospitalitatea surprinzătoare. Am 

intrat într-un Templu al memoriei noastre colective. Ca bucureşteni şi 

români primim o lecţie de istorie nescrisă în manuale, dar care trebuie spusă 

ca în familie. Muzeul este o filă din albumul de familie al culturii pe care 

sperăm să o onorăm alături de memoria personalităţilor pe care ni le-aţi 

dăruit. Vă mulţumim!‖ – prof. Horea Voichiţă (Colegiul tehnic de 

arhitectură) (6 febr.); „Este o istorie nemaipomenită a poporului evreu din 

România. Ghidul nostru a fost excepţional. Mulţumesc!‖ – B+N, Illinois, 

USA (29 martie); „Vă mulţumim pentru că împărtăşiţi frumuseţea şi puterea 

Comunităţii Evreilor din România. Shalom!‖ – Robert şi Pamela Glowitz. 

Seattle, Washington, USA (24 iul); „Ne-a impresionat f. mult să vedem ce  

s-a întâmplat poporului nostru. F. emoţionant. În acelaşi timp suntem 

încântaţi să vedem că muzeul vostru a avut grijă să păstreze lucrurile aşa 

frumoase. Numele Segall a apărut în una din cărţi şi mă întreb dacă se referă 

la bunicul soţului meu, care s-a născut aici.‖ – Liliana şi Charles Segall. 

Cape Town, Rep. Sud africană (11 sept); „Profund impresionată de acest 

muzeu ne gândim cu respect la figura istorică a Şef Rabinului dr. Mosen 

Rosen, prin a cărui străduinţă s-a ridicat acest lăcaş. Mulţumim tuturor care 

ajută la menţinerea vie a memoriei unei vaste Comunităţi evreieşti în care 

am crescut şi căreia îi suntem recunoscători pentru totdeauna.‖ – Paula şi 

Francisc Drexler, Haifa (3 oct) ; „Mulţumim pentru importantul lucru pe 
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care-l faceţi de a păstra varietatea şi bogăţia culturală a Comunităţii 

evreieşti.‖ – Naomi Dinno, Iohanesburg (11 oct); „Vă mulţumim mult 

pentru minunatul tur şi munca de a ţine în viaţă istoria poporului evreu.‖ – 

Cintea Moscovich şi Luiz Paulo Gaccioli, Porto Alegro,Brazilia (2 noiemb) 
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Tinerii C.S.I.E.R. – debut editorial 
HEVRA  KADIŞA ÎN ROMÂNIA 

Gabriela A. VASILIU 

 

  Informaţiile referitoare la existenta unei Societăţi Sacre în localităţile 

din România sunt puţine la număr. Cele mai multe provin din zona 

Moldovei. Dar asta nu înseamnă că în celelalte provincii româneşti Hevra 

Kadişa nu a funcţionat; ci doar că în multe cazuri, documentele din arhive 

au fost distruse sau urma lor s-a pierdut de-a lungul timpului. 

 În România, studiul pietrelor tombale a devenit un domeniu de 

cercetare pentru istorici abia în secolul al XIX-lea
1
. Jacob Psanter, Elias 

Schwarzfeld şi A.M. Halevy sunt doar câţiva istorici care au cercetat cu 

dăruire cimitirele evreieşti din ţara noastră
2
. Despre existenţa „Societăţii 

Sacre‖, istoricii nu au oferit prea multe informaţii. Totuşi, Elias Schwarzfeld 

vorbeşte despre existenta unei Hevra Kadişa în Moldova, încă din veacul al 

XVIII-lea şi începutul celui de-al XlX-lea
3
. Istoricul menţionează că Hevra 

Kadişa era întotdeauna separata, în sensul că avea o organizare deosebită, cu 

un statut special, numit Tecunot. Statutul era redactat de membrii Hevrei, iar 

societatea se îngrijea de înmormântarea decedaţilor. Hevra Kadişa era 

condusă de un Gabai (Efor) şi de asesori. Membrii plăteau câte o dare fixă, 

din care se întreţineau cimitirele, aflate în subordinea lor. În cazurile de 

deces, ei percepeau cate o taxă de la familiile defuncţilor. Sub îngrijirea lor 

erau Pinkesin – registrele morţilor, în care se înscriau şi evenimentele 

importante, de veselie sau durere, petrecute în sânul comunităţii. 

 Din prima jumătate a secolului al XVIII-lea datează prima menţionare 

a acestei societăţi în Oradea
4
. Cele mai multe informaţii figurau în originalul 

proceselor verbale şi în arhivele comunităţilor evreieşti, dar acestea s-au 

pierdut în timpul ghetoizarii aproape în întregime. Până şi cartea „Az 

Oradeai Izraelita Szentegylet – Chevra Kadisa 200 evestőrténete 5941 – 

1731, 5691- 1931 kozott‖, apărută în 1931, a devenit inaccesibilă prin 

raritatea ei
5
. Iată câteva articole (puncte) din statutele Confreriei Sacre 

„manifestare a dragostei faţă de semeni‖ a evreilor din Oradea, redactate în 

                                                 
1
 Lya Benjamin-Evreii din Romania in texte istoriografice, Bucureşti 2002, p. 52. 

2
 Raoul Siniol – Portrete şi schiţe sefarde, Ierusalim 1981, p. 122-126ș Analele 

Societăţii Istorice „Iuliu Barasch‖ – Istoricul comunităţii din Ploieşti, Bucureşti. 1889, p. 1. 
3
 Lya Benjamin, op. cit., p. 81. 

4
 IMER II/I, Bucureşti, 1988, doc. nr. 84, p. 61-64. 

5
 Tereza Mozes – Evreii din Oradea, Bucureşti 1997, p. 36. 
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anul 1731, semnate de 68 de persoane, care confirmă existenţa unor forme 

avansate de organizare comunitară consemnate şi de Tereza Mozes
1
: 

„l. În fiecare an, în prima zi a lunii Nisan, se vor alege doi fruntaşi. Unul 

dintre fruntaşi pe bază de tragere la sorţi şi majoritate de opinii. Vechiul 

fruntaş rămas îşi îndeplineşte funcţia până în anul următor al lunii Nisan. 

... 

4. Dacă între membrii Confreriei apar diferende la petrecere sau în 

cimitir, atunci fruntaşii să-l silească pe cel mai tânăr ca, în 24 de ore, să-şi 

ceară iertare de la cei mai în vârstă în faţa a zece oameni. 

... 

6. Dacă moare un copil sub trei ani, atunci acel membru, pe care 

fruntaşul îl numeşte este obligat să meargă la cimitir pentru săvârşirea celor 

cuvenite. Dacă nu se supune, să fie silit la plată. 

... 

9. Dacă un membru al Comunităţii sau al Confreriei se îmbolnăveşte, 

Comunitatea e obligată să trimită la el, în fiecare noapte, doi oameni pentru 

priveghere. Dacă cel pe care tragerea la sorţi îl stabileşte e plecat în 

călătorie, în locul său, fruntaşul să trimită un înlocuitor plătit şi atunci când 

persoana respectivă se întoarce acasă, se restituie suma stabilită pentru cel 

ce l-a înlocuit. 

... 

12. De Susan – Purim, fruntaşii să umble din casă în casă cu doi gropari şi 

cu cele necesare mortului. 

... 

15. Vizitarea bolnavilor este înainte de toate misiunea membrilor 

Confreriei. Dacă situaţia bolnavului se agravează şi produce îngrijorare, 

fruntaşii sunt obligaţi să trimită enoriaşul la bolnav chiar şi de o sută de ori 

pe zi. Cu fiecare prilej, enoriaşul să înştiinţeze despre nevoile sufleteşti sau 

trupeşti ale bolnavului. 

16. Dacă cuiva, prin tragere la sorţi, îi revine obligaţia de a îngriji un 

bolnav, dar nu poate să se ducă, să trimită în locul său pe altcineva. 

... 

23. În caz de moarte, cel puţin doi membrii sunt obligaţi ca în timpul 

săptămânii de doliu, să-i viziteze zilnic pe îndoliaţi. Trebuie să poarte de 

grijă ca în casa mortuară, de dimineaţa până seara, să fie minian. 

24. Cel ce la comunitate îndeplineşte funcţia de preşedinte, administrator, 

etc, acela nu poate fi ales în nici un fel de slujbă la Confrerie. 

                                                 
1
 Ibidem, p. 37-38, IMER II/I, doc. 84, p. 61. 
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25. Începând cu prima jumătate a Sărbătorii Paştelui din anul 5491, nu se 

poate mări numărul membrilor Confreriei, decât, eventual, cu un membru pe 

an‖. 

 Semnatarii se obligau să respecte întocmai cele prevăzute în acest 

statut. Se remarcă grija faţă de bolnavi, cinstea acordată celor decedaţi, 

precum şi atenţia faţă de membrii familiilor acestora. Nu oricine putea 

deveni membru al Confreriei Sacre, acest lucru rezultând şi din faptul că, 

printre membrii ei, nu putea fi cooptat decât un singur om pe an. Interesant 

este şi punctul trei, care imortalizează un obicei interesant. La sărbătoarea 

bucuriei – Purim, numită de unii istorici şi a destinului, de altfel, singura 

sărbătoare laică a poporului evreu
1
, membrii comunităţii erau vizitaţi de 

gropari. Scopul acestei vizite simbolice era de a reaminti tuturor că viaţa e 

trecătoare şi că în faţa cerului toţi oamenii sunt egali
2
. 

 În cimitirul vechi din oraşul Bacău, care datează din secolul al XVIII-

lea, s-a descoperit o piatră tombală din 1703
3
. Complicatul ritual funerar 

evreiesc nu era oficiat pe vremuri, în mod obligatoriu, de un cleric sau de 

ciocli profesionişti ci şi de oameni evlavioşi şi de vază care formau o frăţie 

de înmormântare numită Hevra Kadişa (societate modernă, în prescurtare 

Sacră)
4
. Chiar dacă nu avea o formă organizatorică fixată scriptic, această 

frăţie de înmormântare exista, activa şi gospodărea cimitirul. Ea avea un 

fond bănesc provenit din vânzarea parcelelor din cimitire, din taxele de 

înmormântări şi din donaţii. La Bacău o asemenea frăţie exista din secolul al 

XVIII-lea
5
. 

Chiar dacă comunitatea evreiască nu avea încă un statut de 

funcţionare, asociaţia beneficia de o condică, numită şi Catastif sau Pinkas, 

precum şi de statute proprii. 

 Explicaţia e simplă: existenţa unui cimitir şi respectarea ritualului de 

înmormântare erau primordiale în viaţa comunitară. A.D. Birnberg 

redactează în 1887 o monografie în care notează că, cel mai vechi document 

al obştii evreieşti din Bacău este Pinkasul Asociaţiei Sacre din 1771 şi că 

Hevra Kadişa a fost desfiinţată în secolul al XlX-lea. Informaţii complete 

sunt oferite mai târziu de istoricul I. Kara, care a cercetat şi copiat în 1939 

                                                 
1
 Lya Benjamin, Irina Cajal-Marin, Hary Kuller – Mituri, rituri şi obiecte rituale 

iudaice, Bucureşti, 1994, p.107. 
2
 Tereza Mozes, op. cit., p. 38. 

3
 I. Kara, S. Cheptea – Inscripţii ebraice, Iaşi, 1994, p. 11. 

4
 I. Kara – Obştea evreiască din...Bacău, Bucureşti, 1995, p.97. 

5
 Ibidem, p.97. 
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catastiful Frăţiei
1
. El a arătat că cea mai veche însemnare din acest catastif 

este datată 1774, deşi anagrama foii de titlu „Hagoel mimavet‖ (Izbăvitorul 

de moarte) are numărul 1771. I. Kara afirmă că pe primele treisprezece 

pagini erau scrise caligrafic, în alfabetul Raşi, statutele frăţiei ca şi 

consideraţii tradiţionale despre moarte şi despre importanţa materialului de 

înmormântare. Catastiful cuprindea sute de nume de membrii. Autorul mai 

menţionează că, spre deosebire de frăţia din Roman, aici s-a decis în 1833, 

ca alături de staroste (gabai) să mai facă parte din conducerea frăţiei şi alte 

persoane: un preşedinte (roş), un vicepreşedinte şi un cenzor (roş heşbon). 

Catastiful a fost caligrafiat de David, fiul lui Jehiel Mihal, care a scris şi 

catastifele de Hevra Kedoşa din Roman şi Teleneşti. Merită precizat şi faptul 

că acest catastif al Frăţiei Sacre din Bacău era o adevărată operă de artă, nu 

doar prin frumoasa caligrafie a înscrisurilor, cât şi prin motivele 

ornamentale tradiţionale care împodobeau chenarele paginilor. 

 Tot istoricul I. Kara ne oferă singurele informaţii despre membrii 

Hevrei, despre conducerea frăţiei, despre taxe şi regulile din interiorul ei
2
. 

 Astfel, membrii Hevrei Kadişa, candidaţi la funcţia de membru deplin 

a Frăţiei trebuiau ca, timp de trei ani să fie stagiari (şameş). După acest 

răstimp, ei plăteau o taxă intrare (berbânţă) şi ofereau un praznic întregii 

Frăţii. Iniţial, ritualul de înmormântare era îndeplinit de toţi membrii Hevrei, 

dar mai târziu au fost angajate persoane speciale, plătite de membrii în acest 

scop. Cei care făceau parte din Frăţie aveau obligaţia să-şi păstreze 

caracterul moral nealterat şi să participe la trei praznice pe an: de Pesah, 

Şavuot şi Sucot. Conducerea era aleasă prin tragere la sorţi. Numele 

membrilor erau scrise pe bileţele şi introduse într-o urnă (ralfe). Primele trei 

nume extrase îi indicau pe electori (borerim). Aceştia îl numeau pe 

starostele Frăţiei, pe ajutorul acestuia (bimcam), pe „credincios‖ (neeman) şi 

pe cenzor (roş heşbon). Rolul starostelui era acela de a fixa preţul parcelelor 

de mormânt, taxa de înmormântare şi de inaugurare a pietrei funerare, taxa 

de intrare în frăţie si diversele amenzi. El păstra fondurile şi catastiful 

Hevrei, prezida adunările, ceremonialul înmormântărilor şi praznicele. 

Totodată, judeca neînţelegerile dintre membrii şi stabilea un calendar al 

întâlnirilor Frăţiei. 

 Dacă familia defunctului nu dispunea de bani pentru a plăti săparea 

gropii, aceasta depunea la staroste un amanet care trebuia răscumpărat în cel 

mult un an. Amenzile pentru diferitele încălcări ale statutului erau împărţite 
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2
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între staroste şi membrii Hevrei. În catastiful „Frăţiei Sacre‖ din Bacău s-au 

păstrat cincizeci şi cinci de însemnări despre primiri de membrii, socoteli, 

judecăţi şi amenzi, încadrate în intervalul 1774 -1831. Numeroasele 

conflicte izbucnite între membrii frăţiei au fost şi ele consemnate în catastif. 

O menţiune specială menţionează că în 1832 noii membri se obligau să 

respecte întru totul dispoziţiile starostelui, dar că în pofida acestora numărul 

conflictelor nu s-a diminuat. 

 Nu se ştie cu exactitate când s-a desfiinţat Hevra Kedoşa, deşi din 

documente reiese că în anul 1901 exista o Societate Sacră, autonomă faţă de 

conducerea comunităţii
1
. 

 Un alt document stipulează că apelul din 1919, prin care populaţia era 

chemată să contribuie la amenajarea şoselei către noul cimitir, era semnat de 

„Societatea Sacră‖ şi nu de conducerea comunitară. Se pare că în 1922 s-a 

încercat o conciliere între comunitate şi frăţie, în sensul că administrarea 

cimitirului şi gestionarea veniturilor au revenit comunităţii. Reglementarea 

nu a rămas în vigoare prea mult timp, cu toate că a fost organizată şi o 

întrunire a populaţiei în acest scop. Hevra Kadişa e menţionată şi în 

documentele din localitatea Podul Iloaiei
2
. Frăţia e considerată cea mai 

veche organizaţie obştească, care se îngrijea de înmormântare, cimitir şi de 

bolnavii săraci. Se pare că aceasta a fost înfiinţată imediat după întemeierea 

târgului, dar catastiful s-a pierdut în timpul primului război mondial. 

 La Botoşani, un document datat 10 aprilie 1761 demonstrează 

vechimea comunităţii evreieşti din aceste locuri
3
. Membrii Confreriei sacre 

din Botoşani hotărăsc lefurile deservenţilor de cult, angajându-se să-şi 

plătească cu regularitate contribuţia stabilită pentru fondul comunitar Aceste 

informaţii au fost înscrise în catastiful Confreriei Sacre din Botoşani. Din 

sursele existente rezultă că cele mai multe pinkasuri ale colectivităţilor 

evreieşti din Moldova au început să fie scrise prin a doua jumătate a 

secolului al XVIII-lea
4
. 

 Prima însemnare în Catastiful de Hevra Kadişa a obştii evreieşti din 

Piatra-Neamţ datează din 1771
5
. Copertele catastifului erau din piele de 

viţel: pe coperta din faţă se afla presat un Magen David aurit. Catastiful 

conţinea 80 de foi din hârtie groasă şi de bună calitate, multe din ele 
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împodobite cu flori şi figuri
1
. Iată un fragment din care denotă importanţa şi 

sfinţenia acestuia:
2
 „Acesta este catastiful sfânt şi pur al frăţiei sacre, 

făcătoare de bine din obştea sfântă Piatra. Şi în el se află două cărţi. Una, 

Cartea vieţii, obiceiurile şi statutele frăţiei. Iar cartea a doua se numeşte 

Cartea morţilor şi în ea sunt cuprinse datele morţii fiecăruia‖. 

 Statutele Confreriei Sacre din Târgu Neamţ din 1776 stipulează clar că 

„ceea ce este prevăzut aci trebuie să fie ascultat şi nimenea nu are voie să o 

calce, nici să preschimbe‖.
3
 Statutul a fost înscris în anul 1776 în pinkasul 

societăţii „Ghemilai Chasudim‖. Pe fila întâi care ţine loc de titlu stau scrise 

în ebraică următoarele:
4 „Pinkasul înfrăţirii de binefacere din Tg. Neamţ‖; 

„Această carte sfântă şi curată este a societăţii Ghemilai Chasudim din acest 

târg Neamţ‖; „Acest pinkas l-am scris eu Megilem Fabiş în anul 1776 şi voi 

ocroti acest oraş, spre a-l ajuta pentru mine şi pentru robul meu David‖. 

 Din 1794 datează Pinkasul Hevrei Kadişa din Roman, care se mai 

păstrează şi astăzi. Din unele documente a reieşit faptul că „Societatea 

Sacră‖ a existat aici înainte de această dată
5
. Din păcate, nu există o ordine 

în însemnările din primii ani de activitate, astfel că, prima însemnare 

datează din 1784, a doua din 1785, a treia din 1786, a patra din 1774 şi 

datele continuă reluând aceiaşi ani. Dar importanţa societăţii este clar 

menţionată: a înlocuit în timpuri vechi comunitatea, administrând pe lângă 

cimitir şi celelalte instituţii comunitare, îngrijindu-i pe săraci, văduve, orfani 

şi bolnavi. Pe lângă problemele organizatorice, întâlnim stipulate în Pinkas, 

prescurtări de nume, care de obicei aparţineau învăţătorilor
6
. Aceasta nu 

înseamnă că toţi cei care poartă aceste nume sunt fii de rabini. O explicaţie 

ar putea consta în faptul că titlul însemna de fapt o chestie de onoruri. 

 În cuprinsul Pinkasului s-a găsit şi o însemnare în ebraică, datată 

1867, în legătură cu desfiinţarea cimitirului vechi de către primarul Mihai 

Fundoianu. În acel an a fost dărâmat şi mausoleul de pe mormântul 

rabinului, dar şi coliba paznicului cimitirului Avraham Chetaru
7
. 

Comunitatea, în frunte cu rabinul Davis Ithak, au plătit oameni care au 

dezgropat osemintele (umplând trei sute de saci) şi le-au îngropat în 

cimitirul nou. Până în a doua jumătate a secolului al XlX-lea, Pinkasul a fost 
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scris numai în ebraică, iar după această perioadă apar şi expresii neebraice, 

amestecul român-ebraic devenind evident. În 1889, evreul Aba Abram a 

vândut Pinkasul din Roman, Societăţii Istorice „Iuliu Barasch‖. 

 Statutul Confreriei Sacre a obştii evreieşti din Teleneşti din 1794 mai 

poate fi consultat şi astăzi
1
. Informaţiile furnizate în statut sunt de un real 

interes pentru istorici, mai ales că în paginile lui este inserat şi testamentul 

Rabinului Iehuda Piosul
2
. Acesta conţine şi câteva interdicţii privitoare la 

ritualul de înmormântare: „N-are voie un străin de altă credinţă să vadă 

mortul în mormânt. Când se acoperă mortul, nu se va descoperi. Dacă moare 

cumva în cele nouă zile, trebuie de făcut ca mortul să nu-şi strângă degetele. 

Când se scoate mortul, nu va ieşi vreun om înainte. După ce au acoperit 

mortul, nu-l vor lăsa acolo unde a stat, ci îl vor muta în faţa uşii. Dacă este 

cimitir în oraş, nu-l vor duce în alt oraş, fiind o mare ocară pentru mort. Cei 

cari s-au duşmănit în viaţă nu se vor înmormânta unul lângă altul. Unul care 

s-a pocăit se va îngropa lângă un evlavios‖. Cercetătorii au descoperit 

inscripţii care atestă existenţa Hevrei Kadişa în secolul al XlX-lea şi în 

localităţile Bucureşti şi Arad. O inscripţie din anul 1811, descoperită la 

Bucureşti vorbeşte despre statutul Hevrei Kadişa a evreilor sefarzi. Aceasta 

demonstrează că ritul askenaz şi cel sefard aveau fiecare o societate proprie. 

„Statutul Hevrei Kadişa a evreilor sefarzi. Sunt precizate obligaţiile 

membrilor faţă de confraţii lor în caz de boală sau deces; sunt prevăzute 

acţiunile de solidaritate şi de binefacere cărora trebuie să se conformeze toţi 

membrii societăţii”
3
. Alte două inscripţii descoperite la Arad, una din 12 

mai, iar cealaltă din 11-29 octombrie, ambele din 1838, atestă existenţa 

societăţii în acest veac: 

 „Confreria Sacră (Hevra Kadişa) din Arad solicită Magistratului 

orăşenesc confirmarea actului de cumpărare a unui teren pentru construirea 

unui spital evreiesc în locul vechiului edificiu, aflat pe lista clădirilor ce 

urmează a fi demolate”
4
. 

 „Petiţia Confreriei Sacre (Hevra Kadişa) din Arad către Magistratul 

orăşenesc prin care repetă cererea de ratificare a contractului de cumpărare a 

terenului pentru noul spital, angajându-se să vândă vechea clădire de îndată 

ce se va ivi un cumpărător. Magistratul refuză şi repetă condiţia vânzării 

prealabile a vechii clădiri”
5
. 
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 La fel ca pentru evreii din întreaga lume şi pentru cei din România, 

Hevra Kadişa este cea mai sacră dintre societăţi. Mărturie în acest sens sunt 

şi cuvintele rostite de şef rabinul dr. Moses Rosen: „La fel cum e necesar 

minian (quorumul celor zece bărbaţi majori) pentru Sinagogă, e elementară 

existenţa unei Hevra Kadişa. Un pact sui-generis se încheie între 

componenţii acestei „sfinte frăţii‖: ca atunci când unul dintre ei va ajunge la 

cel din urmă popas de pe acest Pământ, ceilalţi să-i vină în ajutor. Societatea 

Sacră îi obligă deci pe membrii ei să respecte cu pioşenie toată îngrijirea de 

care e nevoie pentru ca trupul aceluia care i-a precedat pe drumul fără 

întoarcere ale Eternităţii să-şi găsească odihna; ei trebuie personal să 

îndeplinească toate aceste ritualuri, pentru ca şi ei, la rândul lor, să 

beneficieze de această caritate pe care cel ce o primeşte nu o mai poate 

niciodată răsplăti. De aceea se numeşte Caritatea Adevărului‖
1
. 
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 Moses Rosen – Eseuri biblice, Bucureşti. 
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Câteva opinii despre antisemitism şi comunism  
Teodora ORMENIŞAN 

 
 Identificarea fenomenelor antisemite în societatea comunistă din 

România a fost îngreunată, vreme îndelungată, de existenţa unor clişee. În 

primul rând, erau destul de greu de identificat fenomene antisemite într-o 

societate ce pretindea a se baza pe o ideologie internaţionalistă, opusă 

ideilor naţionaliste şi rasiste ce au constituit dintotdeauna baza 

antisemitismului. 

 Ce-i drept, statul comunist nu a luat niciodată niciun fel de măsuri 

motivate antisemit sau ideologic. Cum nu se poate afirma că abrogarea 

legislaţiei antisemite şi încercarea de reintegrare a evreilor în structurile 

statului au reprezentat acordarea de privilegii, aceasta era mai degrabă o 

condiţie normală de existenţă. Nu s-a luat însă nicio măsură compensatorie 

pe măsura nedreptăţilor suferite de populaţia evreiască. Mai mult decât atât, 

autorităţile comuniste îşi exprimau în discursurile lor o anume subestimare a 

ravagiilor Holocaustului. De exemplu, Gheorghiu-Dej, în ianuarie 1953, a 

avut următoarea răbufnire în şedinţa Biroului Politic, criticând practica 

politică „de punere într-un singur sac a populaţiei evreieşti, pentru motiv că 

a suferit, ca şi cum ar fi suferit din cauza comuniştilor, parcă mişcarea 

noastră nu a suferit nimic. A adus jertfe şi mişcarea noastră, numai că 

elementele revoluţionare n-au aplecat capul şi s-au dus la abator, ci au luat 

poziţie şi s-au luptat...‖
1
. Vasile Luca avea o adevărată alergie faţă de 

deportaţi: „Se spune că nu s-a făcut nimic pentru deportaţi. Nu este 

adevărat, ci dimpotrivă, sunt situaţii când foştii deportaţi au fost băgaţi în 

sanatoriu la Târgu-Mureş, s-au însănătoşit, s-au îngrăşat şi tot acolo stau, în 

loc să se ducă la muncă, stau acolo şi merg în oraş să facă speculă.‖
2
 Pe 

lângă această atitudine ostilă, pe care şi-o exprimă liber unii lideri 

comunişti, aceştia preiau şi din clişeele tradiţionale antisemite. Astfel, când 

se vorbeşte despre evrei, ei spun şi că aceştia sunt speculanţi, gheşeftari şi 

mai ales paraziţi
3
. 

 Se poate spune că regimul comunist, în perioada sa internaţionalistă, a 

lovit în sentimentul naţional evreiesc cu aceeaşi înverşunare ca şi în cel 

                                                 
1
 Cf. L.Rotman, Evreii din România, p. 163. 

2
 Ibidem, p. 163.  

3
 Andreea Andreescu, Lucian Năstasă, Andrea Varga, Minorităţi etnoculturale, 

Mărturii documentare, Evreii din România, 1945-1965, Centrul de resurse pentru 

diversitate etnoculturală, Cluj-Napoca 2003, p. 20, în continuare A. Andreescu..., Minorităţi 

etnoculturale.  
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românesc. Acuzaţia de sionism era considerată tot atât, sau chiar mai gravă 

decât cea de hitlerism sau legionarism, fiind asociată cu cea de „agentură 

imperialistă‖. O dovadă în acest sens o constituie arestarea sioniştilor activi, 

cât şi a foştilor sionişti, procesele înscenate şi pedepsele aplicate
1
.  

 Publicarea ostentativă de către antisemiţi, după 1989, a listelor 

cuprinzând nume de comunişti evrei aflaţi în poziţii cheie în cadrul 

partidului din România, se referă de regulă, chiar dacă acest lucru nu este 

specificat, la primii ani ai regimului. Însuşi faptul prin care se aminteşte 

originea etnică a unor militanţi comunişti înseamnă, după unii, a sprijini teza 

responsabilităţii colective a unor grupuri etnice pentru ororile totalitare. 

Stalinismul nu s-a datorat în nici un fel unor acţiuni şi interese strict 

individuale, ci a reprezentat triumful unui model bazat pe înregimentarea 

fanatică, obedienţă oarbă şi voluntarism extremist-autocrat. Rolul unor 

personalităţi în consolidarea acestui sistem trebuie privit în acest cadru 

comprehensiv şi nicidecum în relaţie cu valorile grupului etnic ori social din 

care proveneau. 

Prezenţa evreilor în funcţii de conducere ale partidului comunist a fost 

de scurtă durată. „Naţionalizarea‖ partidului a început încă din 1945 şi a 

culminat în 1952 prin înlăturarea Anei Pauker din conducerea partidului. 

Acţiunea s-a prelungit pentru alte cadre până în anii 60. 

 Acest proces de naţionalizare a fost încurajat şi sprijinit de Uniunea 

Sovietică, de Stalin şi stalinişti, care au dus o politică antisemită şi la ei 

acasă şi în ţările satelit. În Ungaria, Polonia şi Cehoslovacia conducătorii 

comunişti evrei au fost incriminaţi şi înlăturaţi, iar în URSS s-au montat 

celebre înscenări antisemite, culminând cu aşa-zisa afacere a medicilor evrei 

dintre anii 1952-1953
2
.  

 Sfârşitul perioadei „internaţionaliste‖ a comunismului românesc şi 

începutul celei naţionaliste au adus totuşi schimbări în ceea ce priveşte 

politica partidului şi statului faţă de comuniştii evrei aflaţi „la vârf‖. În 

general, nu s-a promulgat o legislaţie antisemită, evreii continuând să fie pe 

hârtie cetăţeni cu drepturi egale, dar s-a produs discriminarea criptojuridică 

elaborându-se dispoziţii secrete, care limitau prezenţa evreilor în organele 

de conducere ale partidului
3
. S-a stabilit de asemenea, prin dispoziţii 

                                                 
1
 Pentru mai multe detalii în acest sens, vezi Mihai Pelin (ed.), Sionişti sub anchetă, 

A.L. Zissu, Declaraţii, confruntări, interogatorii, 10 mai 1951-1 martie 1952, Edart-FFP, 

Bucureşti, 1993. 
2
 Andrei Oişteanu, Imaginea evreului în cultura română, Editura Humanitas, 

Bucureşti 2001, p. 389-390, în continuare A. Oişteanu, Imaginea evreului.  
3
 Andrei Roth, Naţionalism sau democratism?, p. 222. 
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centrale, câţi români, maghiari, germani şi „de alte naţionalităţi‖ (evreii nu 

erau nici măcar numiţi) puteau intra în componenţa biroului, comitetului în 

cauză. În baza acestei dispoziţii, evreii nu mai puteau fi „şefi‖, eventual 

„adjuncţi‖ iar mai târziu nici atât
1
. Astfel, în perioada Ceauşescu, din 

„supraprocentuali‖ în acele funcţii importante, evreii au ajuns treptat 

subprocentuali, mai ales în cadrul aparatului de partid şi de stat
2
. 

Constituţia comunistă conţinea interdicţii de propagare a urii etnice, 

rasiale, dar nu se cunoaşte nici un singur caz în care aceasta să se fi aplicat. 

Totuşi, regimul comunist le-a făcut evreilor o favoare, şi anume le-a permis 

emigrarea în masă. Dar nu doar lor, ci şi germanilor (saşilor şi şvabilor). Li 

s-a permis să emigreze datorită unor puternice presiuni internaţionale. Însă, 

mai trebuie menţionat un amănunt, respectiv faptul că Nicolae Ceauşescu  

şi-a vândut supuşii germani şi evrei pe valută forte
3
. 

Sub guvernarea lui Ceauşescu au reapărut în România manifestări ale 

antisemitismului de tip retoric şi popular, acestea fiind tolerate şi chiar 

încurajate. Lucian Boia spunea că „dacă exagerăm puţin putem spune că 

Nicolae Ceauşescu, care refuzase să se alăture celorlalte state comuniste în 

timpul crizei cauzate de ocuparea Cehoslovaciei în 1968, era la fel de 

naţionalist ca şi Ion Antonescu, şi în inima naţionalismului românesc se afla 

antisemitismul, unul dintre ingredientele constitutive...‖ 
4
. Din punctul de 

vedere al politicii externe a României, în speţă. 

 În ce priveşte atitudinea regimului faţă de statul Israel se cuvin 

introduse unele nuanţări. Spre deosebire de celelalte ţări ale blocului 

răsăritean, România nu a rupt legăturile diplomatice cu Israelul. Însă acest 

lucru nu s-a întâmplat din raţiuni filosemite ci mai degrabă din considerente 

politice, pentru întărirea imaginii de independenţă a României faţă de URSS 

şi în acelaşi timp pentru a lărgi spaţiul de manevră al statului pe arena 

internaţională. 

 

 

                                                 
1
 Ibidem, Loc. cit.. 

2
 Andrei Roth, Naţionalism sau democratism?, p. 222 

3
 Radu Ioanid, Răscumpărarea evreilor, Istoria acordurilor secrete dintre România şi 

Israel, Editura Polirom, Iaşi, 2005, p. 110-117. 
4
 Ştefan Constantinescu, Arhiva durerii, p. 75. 
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Au adus evreii comunismul în România? 

 

 Leonard Kihschen, ziarist evreu, care a fost deţinut politic din 1950 

până în 1960 reţine că a auzit în celule formula destinată să fie repetată apoi 

de atâtea ori: „Evreii au adus comunismul în România‖
1
. 

 Această problemă a fost foarte intens discutată atât de reprezentanţi ai 

„dreptei‖, cât şi ai „stângii‖, precum şi de către mulţi istorici care se 

consideră democraţi.
2
 Unul dintre aceştia (Ilie Bădescu) susţine că cei care 

au fost membri ai partidului comunist şi mai sunt şi evrei, nu au dreptul de a 

se pronunţa asupra acestei probleme. Andrei Roth, de exemplu, fost membru 

al partidului comunist şi evreu, consideră că „dacă discuţiile pe marginea 

acestui subiect se poartă pentru stabilirea adevărului şi nu pentru 

manipularea opiniei generale, atunci relevant este ce spune un interlocutor şi 

nu cine este el‖.
3
  

 Întrebarea care rămâne este: cine a adus comunismul în România? 

Unul dintre răspunsuri ar fi acela că a fost adus din afară. Însă nu a fost 

instaurat de către evrei, de către alogeni în general, ci de către armatele 

sovietice. Fără prezenţa militară sovietică pe teritoriul României regimul 

comunist nu ar fi fost instaurat în această ţară
4
. Pe lângă acest aspect trebuie 

luat în considerare faptul că în fiecare din ţările Europei Răsăritene, în 

rândurile partidului comunist, evreii au fost prezenţi supraprocentual, teză 

amplu analizată de Andrei Roth. Ce înseamnă acest lucru? În niciun caz nu 

înseamnă că majoritatea evreilor ar fi fost comunişti, ci mai degrabă că 

printre comunişti, evreii se găseau într-un procent mai mare decât era 

ponderea lor în ansamblul populaţiei ţării. 

 Dar să vedem care au fost motivele pentru care evreii au ajuns să fie 

consideraţi supraprocentuali în cadrul Partidului Comunist.  

 În primul rând, acest partid se prezenta ca purtător al unei ideologii 

internaţonaliste, deci opus naţionalismului şi rasismului. Apoi, comuniştii 

susţineau că vor construi un nou tip de societate, în care nu vor mai exista 

diferenţieri bazate pe naţionalitate sau rasă. Acest partid se prezenta ca opus 

celor de dreapta, care au alimentat mereu antisemitismul, însă simpatiile 

politice ale evreilor, în general nu se îndreptau spre comunişti ci spre 

                                                 
1
 A. Pippidi, Despre Holocaust şi Comunism, p. 152. 

2
 Andrei Roth, Naţionalism sau democratism?, p. 183. 

3
 Ibidem, p. 183.  

4
 Dennis Deletant, Teroarea comunistă în România. Gheorghiu-Dej şi statul 

poliţienesc. 1948-1965, Editura Polirom, 2001, p. 23. Vezi şi H. Kuller, Evreii în România 

anilor 1944-1949, pp. 27-31, ed. Hasefer, Bucureşti 2002. 
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partidele social-democrate, liberale, sioniste. Pentru evrei, ocuparea 

României de către sovietici a însemnat eliberarea mult aşteptată. Nu ar fi 

avut nici un fel de motiv pentru a-i respinge pe sovietici, dar asta nu 

înseamnă că au salutat modul de viaţă colectivist pe care voia să-l impună 

conducerea sovietică. 

De aceea nu mulţi evrei s-au adaptat la noul sistem. Ampla emigrare a 

evreilor din România a fost un test pregnant şi concluziv în acest sens. 

Au fost şi evrei persecutaţi de comunişti, aruncaţi în închisori şi, în 

acelaşi timp români, chiar foarte mulţi, care au susţinut noul regim. De 

exemplu, „a face din Gheorghiu-Dej un om bun, care nu a avut încotro în 

faţa presiunii ruseşti din afară şi evreieşti dinăuntru, contrapunându-l 

evreicei Ana Pauker nu este chiar cea mai onestă dintre abordări‖
1
. 

 O problemă care s-a discutat a fost numărul de evrei care au activat în 

cadrul Partidului Comunist. După cum am văzut, evreii au fost consideraţi 

supraprocentual în cadrul partidului. Dar să vedem ce înseamnă de fapt 

această supraprocentualitate? 

În 1930, procentul de evrei din cadrul P.C.R. era de 18,1%, faţă de 

22,7% români şi 26,6% unguri; în 1946, evreii reprezentau 5,6%, faţă de 

72% români şi 12,4% unguri, iar în 1950, avem 3,5% evrei faţă de 81,7% 

români şi 11,3% unguri
2
.  

 După cum se poate observa din aceste date, procentul de evrei este 

mai mare în perioada ilegalităţii şi va scădea după ieşirea din ilegalitate, 

datorită creşterii masive a numărului de membri autohtoni ai Partidului.  

Pe lângă problema supraprocentualităţii, despre care se poate discuta 

doar în perioada ilegalităţii P.C.R., s-a vorbit şi de ponderea mare de evrei în 

aparatul politic
3
, însă întrebarea care se pune aici este: care era această 

pondere şi cât de semnificativă era?
4
.  

 Este adevărat că unii evrei au deţinut funcţii importante în ierarhia 

Partidului, dar numărul lor nu era aşa de mare. De fapt, centrele de putere 

ale Partidului erau două, respectiv Biroul Politic şi Secretariatul Comitetului 

Central, unde au activat până în 1965 doar doi evrei, şi anume Ana Pauker şi 

Iosif Chişinevschi. Alţi evrei făceau parte din celelalte eşaloane ale puterii, 

având grade inferioare în cadrul ierarhiei partidului. Ana Pauker a fost cea 

care s-a impus, făcând parte atât din Biroul Politic, cât şi din Secretariatul 

                                                 
1
 Lucian Boia, România, p. 195. 

2
 Liviu Rotman, Evreii din România, p. 149. 

3
 Lucian Boia, Istorie şi mit în conştiinţa românească, Editura Humanitas, Bucureşti 

1997, p. 205. 
4
 Andrei Roth, Naţionalism sau democratism?, pp. 189-194. 
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Comitetului Central, şi a ocupat şi o importantă funcţie, cea de ministru de 

Externe. Despre ea au existat mai multe păreri, însă un punct de vedere 

comun este că ea a slujit stalinismul şi nu evreimea din România
1
. 

 Deşi evreii sunt învinuiţi că au adus comunismul în România, totuşi se 

pare că ei „s-au lecuit destul de repede de comunism şi încă din anii 50 au 

început să părăsească România, lăsându-i pe români să-şi facă între ei 

comunismul lor specific naţional. Nu s-ar putea spune că fără evrei a ieşit 

mai bine!‖
2
. 

 Perioada comunistă a afectat profund structurile societăţii româneşti 

pe o scară largă, cuprinzând toate nivelurile acesteia: politic, social, cultural, 

religios, mental, economic, etc. 

 Din punct de vedere al istoriei politice, adeziunea unor reprezentanţi 

ai minorităţii evreieşti la mişcarea socialistă şi muncitorească a fost una 

dintre modalităţile de integrare a acesteia în viaţa socială şi politică a 

României. 

 Pe de altă parte, nu se poate spune că militanţii de origine evreiască au 

reprezentat din punct de vedere politic comunitatea lor de origine. Originea 

confesională a fost lipsită de semnificaţie într-un partid militant ateu, cel 

puţin pentru început. Prezenţa supraprocentuală a minorităţilor etnice în 

rândurile Partidului Comunist era un efect direct al conflictelor de tip 

naţionalist din România interbelică şi a politicii de discriminare a 

minorităţilor. Poate fi menţionat şi faptul că deşi, în general, favorabili 

acordării de drepturi egale evreilor, nici socialiştii, nici comuniştii nu au 

evitat, în unele situaţii, preluarea unor stereotipuri antisemite, în special prin 

reprezentarea caricaturală a capitalismului şi a burgheziei. 

 Apartenenţa, sprijinul, simpatia pentru un partid politic sau o 

organizaţie civică apropiată de un partid politic a constituit un act 

individual, liber asumat. El a fost rezultatul combinării unor factori diverşi 

dintre care amintim: stabilitatea economică şi socială internă, specificul 

sistemului politic, conjunctura politică internaţională, apartenenţa familială, 

nivelul educaţional, cariera profesională, starea de (i)religiozitate, 

apartenenţa la structuri comunitare sau civice, vârsta, rezidenţa, etc.  

 Prin urmare, opţiunea unor evrei care au ales să facă parte din cadrul 

mişcării comuniste, nu poate fi extinsă asupra întregii comunităţi. Structurile 

civice comunitare au avut autonomia şi identitatea lor, manifestând reacţii 

specifice ca răspunsuri la situaţii istorice excepţionale. 

                                                 
1
 Andrei Roth, Naţionalism sau democratism?, p. 189-194; pentru mai multe detalii 

vezi R. Levy, Gloria şi decăderea Anei Pauker. 
2
 Lucian Boia, România, p. 195. 
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Prime contacte cu Biblioteca C.S.I.E.R. 

     Marius POPESCU 

  

 

 Centrul pentru studiul istoriei evreilor din România dispune şi de o 

bibliotecă ce acoperă o arie destul de largă de teme. Aceasta este organizată 

după criteriile în vigoare ale biblioteconomiei româneşti. 

 Numărul cărţilor bibliotecii este de aproximativ 5500 de volume, 

achiziţiile făcându-se sistematic la un interval de timp, priorităţi fiind 

ultimele apariţii în domeniile care interesează în mod deosebit Centrul 

pentru studiul istoriei evreilor din România. Trebuie amintite aici şi 

importantele si valoroasele donaţii ale unor oameni iubitori de cultură. 

Datorită lor se pot bucura şi generaţiile viitoare de acest tezaur. 

 Biblioteca Centrului este structurată în mai multe fonduri:  

 fondul de carte 

 fondul de presă  

 În cadrul fondului de presă se pot găsi publicaţii foarte valoroase ale 

comunităţilor evreieşti, în primul rând datorită faptului că sunt destul de 

vechi, sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX. În acest fond 

cei interesaţi de istoria evreilor pot găsi şi numeroase publicaţii sioniste din 

epocă. Aş enumera numai câteva din ziarele pe care fondul de presă din 

cadrul bibliotecii le deţine: Mântuirea, Curierul Isdraelit, Egalitatea, 

Răsăritul, Cronica Isdraelită, Fraternitatea, Stindardul, etc. Acest fond de 

presă este unul foarte bogat şi valoros cu care biblioteca se poate mândri. El 

este de asemenea de un real interes pentru cei ce studiază presa vremii, 

pentru cercetători şi nu numai. Acesta face parte din bogatul patrimoniu 

evreiesc care s-a păstrat până în zilele noastre. 

 În ceea ce priveşte fondul de carte, ca instrument de informare, 

biblioteca centrului dispune de un catalog alfabetic si unul sistematic-

tematic, având ca scop uşurarea căutării cărţilor, fie după nume (alfabetic), 

fie după teme sau domenii (sistematic-tematic). Un criteriu important în 

organizarea bibliotecii este formatul cărţii. La biblioteca centrului, volumele 

au formatul de la I – IV.  

 Important de menţionat este faptul că biblioteca deţine diferite volume 

rare din domeniile aprofundate, volume care sunt în limbile germană, 

maghiară, franceză şi nu în ultimul rând în ivrit. Există de asemenea şi o 

gamă destul de variată de dicţionare şi enciclopedii în ivrit şi în limbile de 

circulaţie europeană. 
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 Un lucru important de spus este acela al diversităţii domeniilor. Aici, 

cercetătorii, vizitatorii şi toţi cei interesaţi pot găsi lucruri interesante şi 

importante referitoare la domeniile sau problematicile pe care le abordează.  

 În domeniul alocat literaturii, biblioteca deţine cărţi nu numai în limba 

română, ci şi în limbile germană, maghiară, franceză, ivrit. De aici nu 

puteau lipsi evident scriitorii evrei din România, între care putem aminti:    

F. Aderca, C. Baltazar, U. Benador, A. Brociner, A. Baranga, I. Călugăru,    

I. Ludo, I. Peltz, L. Şăineanu, M. Sebastian, etc. De menţionat ar fi operele 

unor primi rabini cum ar fi: Niemirover, Alexandru Şafran, Moses Rosen. 

 În ceea ce priveşte filosofia, pasionaţii de acest domeniu se pot bucura 

de lucrări importante ale unor mari filosofi, precum şi cărţi referitoare la 

diferitele curente filosofice care s-au scurs de-a lungul timpului.  

 Pe palierul care revine religiei, se pot găsi numeroase cărţi care 

tratează istoria religiilor în general, dar şi lucrări ample dedicate diferitelor 

religii şi culturi: creştinism, iudaism, budism, islamism, etc. 

 Un alt domeniu foarte interesant şi atractiv este cel al artei şi al 

ştiinţei. În ceea ce priveşte arta se pot consulta diferite volume dedicate 

istoriei artelor, valoroase albume, studii aprofundate, toate acestea fiind puse 

la dispoziţia celor interesaţi de această ramură. Şi la ştiinţă vom putea 

descoperi titluri de cărţi care abordează diferitele ramuri ale acesteia, de la 

matematică şi fizică, trecând prin teatru, muzică, medicină şi terminând cu 

arhitectura. Putem găsi operele unor savanţi din România, dar şi a acelora 

internaţionali.  

 Pentru cei interesaţi în mod special de biografii, aceştia pot găsi aici 

cărţi care au ca subiect viaţa unor oameni iluştrii: de ştiinţă, pictori, scriitori, 

oameni de stat, militari, etc.  

 Nu în ultimul rând, însă, este palierul alocat istoriei, incluzând mai 

multe domenii de cercetare – Istoria României, Istoria universală, Istoria 

evreilor din România, Istoria universală a evreilor: Israel, Istoria 

comunităţilor evreieşti din România, etc. În ceea ce priveşte istoria României 

există o împărţire pe perioade: antică, medievală, modernă şi contemporană. 

O a doua împărţire este pe zone: Transilvania, Ţara Românească şi Moldova. 

Pasionaţii de istorie mai pot consulta aici si volume specializate dedicate 

istoriei umanităţii, istoriei civilizaţiilor, etc. Cei interesaţi de istoria României 

vor putea beneficia de volume valoroase ale unor istorici români şi nu numai, 

vor putea găsi discursurile unor personalităţi politice ale vremii precum 

Marghiloman, I.C. Brătianu, Titu Maiorescu, P.P. Carp, Grigore Gafencu, Ioan 

Hudiţă, Constantin Argetoianu, etc. În enumerarea de mai sus s-a inclus 

fireşte şi palierul dedicat memorialisticii. 
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 Aceia care vor dori să abordeze istoria universală vor putea face acest 

lucru găsind aici diferite cărţi referitoare la istoria diferitelor popoare şi 

evoluţia lor istorică din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre. 

Bineînţeles nu puteau lipsi cărţile referitoare la istoria evreilor, aici cititorii 

putând consulta autori precum: Flavius Iosephus, S. Dubnov, etc.  

 Sectorul alocat istoriei comunităţilor evreieşti din România este dintre 

cele mai dezvoltate. 

 Numeroase cărţi ale bibliotecii centrului sunt dedicate oraşului 

Bucureşti, cărţi care sunt de o reală importanţă şi care evocă şi descriu 

istoria oraşului din cele mai vechi timpuri până în zilele de azi. Acestea pot 

fi utile celor care studiază şi sunt interesaţi de oraşul Bucureşti. Menţionez 

aici câteva din titlurile care abordează acest subiect: Lt.-Colonel Dimitrie 

Papazoblu: Istoria fondării oraşului Bucureşti: Capitala Regatului Roman 

de la anul 1330 până la 1850; George Potra: Bucureştii de ieri; Henri Sthal: 

Bucureştii ce se duc; Parusi Gheorghe: Cronologia Bucureştilor. 

 Un prim si important caracter al Bibliotecii Centrului pentru studiul 

istoriei evreilor din România este caracterul documentar în acest perimetru 

tematic. 

 Biblioteca C.S.I.E.R. se află în curs de computerizare. Toate fişele şi 

fişierele existente în bibliotecă vor fi ordonate alfabetic şi zecimal şi vor fi 

trecute în calculatorul centrului, pentru o mai bună evidenţă şi nu în ultimul 

rând la trecerea acesteia la standardele moderne de operare.  

 Biblioteca se află de asemenea într-o strânsă legătură cu arhiva 

Centrului, arhivă care cuprinde foarte multe fonduri interesante nu numai 

pentru specialişti ci şi pentru cei ce doresc să cunoască mai multe lucruri 

referitoare la evreii din România. Aceste fonduri sunt foarte diversificate, 

ele cuprinzând documente de o reală importanţă: planuri, dări de seamă, 

bugete, bilanţuri, acte personale, ştate de plată, corespondenţe, fotografii, 

etc. – originale şi copii. De asemenea există şi fonduri care tratează 

diversele problematici sau teme cum ar fi: (măsuri antievreieşti, deportări, 

lagăre şi ghetouri, legislaţia Antonescu, muncă obligatorie) etc. 

 Toate aceste documente conjugate cu volumele existente în bibliotecă 

pe aceste teme pot întregii volumul cunoştinţelor celor interesaţi şi oferă o 

privire mai amănunţită a problemei. 

 La Centrul pentru studiul istoriei evreilor din România, cititorii pot 

solicita îndrumări sau lămuriri din partea unor specialişti care să-i ajute cu 

informaţii utile referitoare la temele de cercetare sau vizavi de subiecte mai 

puţin cunoscute de care aceştia se interesează.  
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Informare 
ATESTĂRI DOCUMENTARE A UNOR PREVEDERI 

PRIVIND LEGEA 1892000 ŞI DL 1181999 

Dorina HERIVAN 

 

 

La C.S.I.E.R., funcţionează din anul 1999 un colectiv format din: 

documentarist ( Dorina Herivan ); arhivist ( Livia Diaconescu );  secretară – 

operator PC ( Elena – Janette Nichifor ). 

Acest colectiv are sarcina de a întocmi şi elibera adeverinţele prin care 

se atestă calitatea de persecutat din punct de vedere etnic şi rasial conform 

OUG 105/31.08.1999 devenită Legea 189/2000 cu modificările ulterioare.  

Activitatea de documentare constă din :  

 Analizarea cererilor, cercetarea actelor de stare civilă şi a 

dovezilor trimise de solicitanţi; 

 Întocmirea ghidului pentru elaborarea cererilor şi pentru 

declaraţiile martorilor ( Vezi anexa ); 

 Strângerea documentelor şi alcătuirea dosarelor pentru 

prezentarea acestora la Casa Naţională de Pensii, la Casa 

Naţională a Municipiului Bucureşti, la Casele Locale de 

Pensii, de Sector şi Judeţene, la Instituţiile abilitate în acest 

scop din cadrul Statelor unde domiciliază petenţii; 

 Consultaţii privind Legile de acordare a drepturilor de 

persecutat; 

 Întocmirea adreselor privind eliberarea documentelor de la 

Arhivele Militare, Arhivele Naţionale şi de la Filialele 

acestora, precum şi de la Primării; 

 Cercetarea dosarelor primite de la Casele Judeţene de Pensii 

în vederea formulării acceptului nostru, pentru atestarea 

dreptului de persecutat; 

 Consultări şi întocmirea contestaţiilor asupra Hotărârilor de 

respingere a cererilor solicitanţilor de către Casa de Pensii a 

Municipiului Bucureşti; 

 Strângerea donaţiilor şi întocmirea formelor de predare la 

casieria F.C.E.R.; 

În vederea îndeplinirii acestor sarcini, colectivul are legături stabile de 

colaborare cu: Arhiva C.S.I.E.R, Serviciul Contabilitate F.C.E.R., Casieria 

F.C.E.R., Arhivele Militare, Arhivele Naţionale, Serviciul Juridic F.C.E.R., 
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Casa Naţională de Pensii a Municipiului Bucureşti, Casele Judeţene de 

Pensii, Casele Locale de Pensii ale Sectoarelor Bucureşti. 
 

  Pe parcursul celor 8 ani de funcţionare, au fost eliberate un număr de 

1649 de adeverinţe, astfel: anul 2000 – 205 adeverinţe; anul 2001- 267 

adeverinţe; anul 2002 – 142 adeverinţe; anul 2003 – 240 adeverinţe; anul 

2004 – 442 adeverinţe; anul 2005 – 207 adeverinţe; anul 2006 – 135 

adeverinţe; anul 2007 – 15 adeverinţe. 
 

Din anul 2001 adeverinţa C.S.I.E.R. devine obligatorie pentru 

înaintarea şi înregistrarea dosarelor la Casele de pensii, aceasta fiind dovada 

faptului istoric petrecut în timpul prigoanei evreilor din România. 
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Anchetă 
Anchetă printre tinerii noştri recent angajaţi 

 
Centrul pentru Studierea Istoriei Evreilor din 

România şi-a sporit recent Serviciul de Documentare 

cu trei tineri inimoşi, specializaţi în domeniul istoriei 

şi dornici să îşi continue preocupările din perioada 

masteratului susţinut în Centre de iudaistică. 

Considerând a fi sugestive răspunsurile ce au 

dat la o anchetă privind expectaţiile şi perspectivele 

lor de dezvoltare în C.S.I.E.R., le inserăm în cele ce 

urmează, în imediata continuare a unor fragmente din 

lucrările ce au susţinut ca studenţi sau masteranzi sau 

concepute pentru acest debut editorial în buletinul 

C.S.I.E.R. 

 

Întrebări şi răspunsuri. 

 

1. Ce vânt v-a adus aici
 „Vânt‖ e prea puţin spus. E vorba mai degrabă de un „taifun‖ ca să fiu 

pe aceeaşi lungime de undă cu schimbările climatice. Imediat după 

terminarea studiilor universitare am activat in domenii care nu aveau de-a 

face cu pregătirea mea profesională. A fost destul de dificil, aşa că imediat ce 

s-a ivit un post liber la Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România 

m-am gândit că e o oportunitate extraordinară, să lucrez într-un domeniu 

pentru care m-am pregătit. 

2. În ce măsura vă era cunoscut domeniul istoriei evreilor din România? 

 Domeniul îmi era mai mult decât familiar, ţinând cont de faptul că am 

terminat secţia de Istorie – Studii Iudaice (Facultatea de Istorie şi Filosofie, 

Universitatea Babeş Boyai din Cluj Napoca) urmat apoi de un masterat în 

Studii Iudaice, în cadrul aceleiaşi universităţi. Pe parcursul celor cinci ani de 

studii am aprofundat cunoştinţe din domenii variate care ţin de sfera culturii şi 

civilizaţiei iudaice: de la limba si cultura ebraică, la literatură, filosofie, istorie, 

etc. 

3. Cum vedeţi metodologia de abordare a istoriei evreilor din România ? 

 E foarte important că şi tineri neevrei – cum suntem noi trei, recent 

încadraţi la C.S.I.E.R.- au început să fie interesaţi de istoria evreilor şi că tot 

mai mulţi îşi manifestă un real interes pentru acest studiu. În ultimii ani au apărut 

secţii de Studii Iudaice în majoritatea centrelor universitare din ţară : la Cluj, 

Iaşi, Timişoara, Craiova etc. Lucrările dedicate cercetării culturii şi 

civilizaţiei iudaice locale au fost întrerupte câteva decenii de regimului politic 
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instaurat in România, astfel că apariţia lor în peisajul românesc este mai mult 

decât o necesitate. Laolaltă cu vechii cercetători ai C.S.I.E.R. şi folosind 

experienţa lor sperăm să ne facem cât mai bine iniţierea în metodologia 

abordării problemelor specifice acestui domeniu. 

4. În ce problemă aţi dori să vă specializaţi ? 

 M-am înscris la doctorat cu teza Dimensiunea etică a rugăciunii si a 

morţii în iudaism pentru a continua cercetarea mea începută la licenţă asupra 

cimitirelor evreieşti. E o lucrare dificilă în special din cauza lipsei de 

bibliografie, dar pe care sper să o duc la bun sfârşit. 

5. Ce ştiaţi despre evrei de acasă, din şcoală, acum ? 

 Deşi provin dintr-un oraş cu veche istorie evreiasca, nu ştiam foarte 

multe lucruri legate de evrei. În Alba Iulia, de exemplu în momentul de faţă, 

mai sunt doar doi evrei, aşa că viaţa de cult lipseşte cu desăvârşire. E o mare 

pierdere pentru că istoria evreilor e parte integrantă a istoriei românilor. 

Ulterior, aşa cum am spus, am terminat o facultate cu profil istorie – studii 

iudaice, aşadar cunoştinţele mele în acest domeniu se consolidează într-o 

manieră sistematică şi la nivelul cunoaşterii comune. 

Gabriela A. Vasiliu 

 

 

 

1. Am dorit să lucrez într-un domeniu care să aibă legătură cu ceea ce 

am studiat în facultate. Se poate vorbi în acest sens de o continuare şi în 

acelaşi timp de o abordare practică a problematicii istoriei evreilor. 

2. Am intrat în contact cu acest domeniu din momentul în care am 

început să urmez cursurile facultăţii de Istorie şi Filosofie, specializarea 

Istorie – Studii Iudaice a Universităţii Babeş Bolyai din Cluj Napoca. 

Programa de studiu din cadrul acestei specializări a fost structurată pe 

diferite teme cuprinzând noţiuni de prezentare generală a evreilor, cultură şi 

civilizaţie, istoriografie evreiască, limbă ebraică, filosofie evreiască, 

literatură evreiască, etc. 

3. O percep ca pe o modalitate de abordare multidisciplinară a unui 

subiect care se pretează la dezbateri multiple şi care stârneşte mereu 

controverse. O altă direcţie ar fi o creştere a interesului pentru folosirea 

resurselor moderne în stocarea documentelor neprelucrate electronic. 

4. Pot fi abordate o multitudine de probleme datorită materialului bogat, 

exist cadrul arhivei C.S.I.E.R. Rămâne de văzut pe viitor modul în care se 

vor desfăşura celelalte proiecte. 
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5. Răspunsul la această întrebare se poate deduce din toate celelalte 

discutate mai sus. Primul contact cu problematica istoriei evreilor a avut loc 

în facultate şi s-a dezvoltat pe parcursul acesteia, continuând în prezent în 

cadrul masteratul de Cultură şi civilizaţie ebraică, legat şi de activitatea ce 

voi desfăşura la C.S.I.E.R. 

Teodora Ormenişan 

 

 

1. Ca absolvent de istorie, m-au interesat lucrurile poate mai puţin 

cunoscute ale istoriei. Sunt multe lucruri din istoria evreilor care după 

părerea mea nu sunt îndeajuns cunoscute. De asemenea istoria evreilor din 

România este un domeniu care mă interesează destul de mult. În general 

sectorul care se ocupă de minorităţi este de un real interes pentru mine. Şi 

nu în ultimul rând, in general munca de cercetare şi acţiunile care derivă de 

aici m-au interesat încă din timpul facultăţii. 

2. Domeniul îmi este familiar pe de-o parte din anii facultăţii, de la 

cursuri într-o anumită măsură, iar pe de altă parte din lectura proprie. Am 

citit cel puţin în ultimul timp mai multe lucruri interesante despre istoria 

evreilor din România şi nu numai. Cum răspundeam şi la prima întrebare, 

sectorul care mă interesează într-o măsură ceva mai mare este acela legat de 

minorităţi, în special minorităţile din România, un loc important ocupându-l 

comunitatea evreilor din România, înaintea celui de-al doilea război 

mondial şi după, până în prezent.  

3. În opinia mea, în ultimul timp, s-au făcut ceva paşi în sensul 

transmiterii şi prin şcoli a unor cunoştinţe de istorie a evreilor, concret 

referindu-mă la faptul că s-au tipărit manuale şcolare despre istoria evreilor 

şi holocaust. Astfel, aceste informaţii pot ajunge la elevi, existând ore 

opţionale privind respectivele teme. Desigur acesta este doar un pas, 

începutul, mai rămânând multe de făcut. Trebuie popularizate şi cunoscute 

mai multe despre istoria locală a evreilor. După părerea mea nu se cunosc 

încă aspecte importante din istoria evreilor din România, în ciuda faptului că 

s-au publicat în ultimii ani destule cărţi în domeniu. Trebuie depus un efort 

de a familiariza publicul şi în special tinerii cu istoria şi cultura evreilor din 

România şi nu numai. În general istoria şi cultura minorităţilor din România 

nu este cunoscuta şi cred că nu li se acordă importanţa cuvenită.  

 Îngrijorătoare şi regretabile sunt stereotipurile, încă prezente datorită 

cărora intoleranţa şi extremismul pot persista. De aceea trebuie pus un 

accent pe difuzarea de informaţii, în special printre cei tineri.  
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 Abordarea istoriei evreilor din România trebuie după părerea mea 

legată la cultura, tradiţia şi istoria României de-a lungul timpului. Nu în 

ultimul rând ar trebui evidenţiaţi oamenii de cultură şi ştiinţă evrei care au 

adus contribuţii semnificative. 

 Din păcate nu puţini sunt aceia care neagă astăzi holocaustul 

(negaţioniştii). Aşa stând lucrurile, eu cred că soluţia optimă ar fi o intensă 

activitate pe planul şi în direcţia unui susţinut dialog intercultural şi 

interetnic. 

4. Domeniul pe care aş dori să-l aprofundez este unul legat de istorie, 

cum răspundeam şi la întrebările de mai sus. Un palier pe care aş dori să-l 

cercetez mai mult este legat de istoria minorităţilor, al comunităţilor etnice 

din România, iar un domeniu care a început să mă captiveze din ce în ce mai 

mult este acela al imagologiei. Mă interesează cum a evoluat de-a lungul 

timpului imaginea minoritarului (al celuilalt) în viziunea majoritarului şi 

invers. Aşadar nu este un singur domeniu pe care aş dori sa-l aprofundez, ci 

sunt mai multe care mă interesează foarte mult şi care au o legătură între ele, 

iar locul în care îmi desfăşor activitatea satisface dorinţa de a mă lămuri în 

respectivele  domenii.  

5. Despre evrei nu ştiam mare lucru de acasă. În afară de povestirile 

bunicului meu care prin natura carierei (fiind fotbalist prin anii 1950-1960) a 

avut contact cu comunităţile evreieşti din Moldova, mai exact din Fălticeni 

şi Suceava. A stat mai mulţi ani acolo şi a avut o legătură strânsă cu evreii 

din zonele respective, până să facă cei mai mulţi dintre ei alya. 

 Din şcoală nu ştiam multe. Până la facultate nu am aflat mai nimic 

despre istoria şi cultura evreilor. Abia la facultate, la anumite cursuri, am 

mai căpătat ceva cunoştinţe. În anii facultăţii, un rol important în sensul 

acesta l-a constituit studiul individual şi mai cu seamă lectura. Aşa m-am 

familiarizat cu istoria şi cultura evreilor din România şi nu numai. 

 Acum lecturile mele s-au înmulţit, aria surselor s-a lărgit, am acumulat 

mai multe informaţii privind istoria, cultura şi civilizaţia evreilor, acest lucru 

datorându-se în mare măsură şi activităţii mele la Centrul pentru studiul 

istoriei evreilor din România. 

 

Marius Popescu 
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Documentar – Anexă 
SIONIŞTI SUB „LUPA” SIGURANŢEI ŞI SECURITĂŢII 

– rezumatul unor documente – 

Hary KULLER 

 

I. Lămuriri 

 
Izvoarele documentare referitoare la mişcarea 

sionistă din România sunt deficitare. Multe din arhivele 

organizaţiilor sioniste au fost iremediabil pierdute în 

anii războiului ultim, iar în anii comunismului – după 

numeroase confiscări de asemenea materiale – puţine 

au ajuns în locuri accesibile cercetătorilor (arhive, 

biblioteci), chiar şi în anii tranziţiei de după 1989. Deşi, 

în ultima vreme, la unele fonduri începe a fi deschis 

accesul, printre altele şi la fondul din care au fost 

extrase documentele pe care le rezumăm în anexa de 

faţă. Este vorba, în principal, de fondurile D, X şi Y din 

Arhiva Serviciului Român de Informaţii neutilizate 

până în prezent în lucrările apărute la noi despre 

sionism. Documentele respective sunt în cele ce 

urmează rezumate de noi, dat fiind că extinderea ce au 

în original, ar fi fost greu de reprodus într-un buletin ca 

cel de faţă. Trimiterea la sursele documentelor 

numerotate de la 1 la 150 o facem la finele capitolului. 

 

 

În Israel Arhiva Sionistă cuprinde o seamă de documente referitoare la 

România – aduse şi de cei care au făcut Alya; dar ele nu acoperă întreaga 

istorie a sionismului local. 

La rândul ei, presa sionistă sau cea general evreiască (zeci de 

publicaţii apărute la Bucureşti şi în provincie) reflectă fenomenul sionist 

local doar pentru perioadele în care au apărut şi sub unghiul de privire al 

orientării exprimate. 

Oricât ar părea de bizar, dar, în Anexa de faţă includem un gen cu totul 

inedit de documente referitoare la sionismul din România. Este vorba de 

documente provenind de la organele informative ale statului, în speţă: 

pentru anii dinainte de 1948, întocmite de Siguranţa Statului, iar după acel 

an întocmite de Securitatea comunistă. În primul caz sunt informări cu 

privire la organizaţiile zise revizioniste, afiliate Noii Organizaţii Sioniste, iar 

în al doilea caz – valabil şi pentru perioada 1945-1948 şi la toate celelalte 

organizaţii. 
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Nu discutăm aici raţiunea recoltării respectivelor informaţii de către  

„servicii‖ şi nici interesul statului român în privinţa lor. În documentarul ce 

urmează selectăm doar acele relatări de fapte, evenimente, acţiuni şi actanţi 

care pot ajuta la o reconstituire a profilului unor organizaţii sioniste din 

România. Sunt fapte, evenimente şi acţiuni care chiar dacă mai pot fi aflate 

şi din alte surse se dovedesc relevante tocmai pentru că provin dintr-o sursă 

în subordonarea unui stat interesat îndeaproape de dinamica fenomenului 

evreiesc: fie în sens integraţionist, fie emigraţionist. 

Au fost momente, spre pildă între anii '30 – '38, când statul român era 

favorabil plecării evreilor din ţară. Şi ca atare nu impunea restricţii 

activităţii sioniste. Dar o ţinea sub supraveghere: sub „lupă‖ era privită mai 

ales mişcarea zisă revizionistă. 

Nu întâmplător, celelalte organizaţii sioniste au putut funcţiona până 

în 1942 când au fost şi ele suspendate. 

Vom spicui în Anexă, dintr-un număr impresionant de dosare, doar 

câteva, din care selectăm 150 documente de siguranţă, poliţie, etc. grupate 

cronologic; în partea primă, cu referire la anii 1926-1940; în cea secundă, 

câteva trimiteri la documente din anii războiului., iar în ultima documente 

din perioada 1945-1949. 
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Un document semnificativ pentru anii războiului 

 

În arhivele Serviciului Român de Informaţii se află şi câteva fonduri 

cuprinzând documente referitoare la urmărirea mişcării sioniste şi la 

procesele intentate unor grupuri de sionişti în anii războiului ultim. 

Deoarece acestora le-au fost consacrate lucrări de felul „Ecouri dintr-o 

epocă tulbure‖ (sub redacţia lui Andrei Siperko) sau „Suferinţă... 

Rezistenţă... Eroism – Culegere de documente‖ (ediţie îngrijită de             

Th. Wexler, Buc. f.a.), în cele ce urmează ne rezumăm la reproducerea doar 

a unor extrase dintr-un Proces Verbal datat 05.03.1944 şi întocmit de Maior 

Magistrat Giroveanu Dumitru, procuror militar delegat să asiste la 

cercetările Siguranţei în cauza privitoare la unele acţiuni ale „organizaţiei 

subversive a foştilor membri ai organizaţiei sioniste evreieşti‖. 

Extragem următoarele din Procesul-Verbal întocmit: „Procedând la 

cercetarea actelor, la interogarea învinuiţilor, la percheziţii domiciliare, la 

verificarea materialului găsit, cât şi la audierea martorilor şi a experţilor 

(traducători), am constatat următoarele: 

 1) La 24 ianuarie 1944, cu ocazia unei razii făcute de Poliţia Capitalei 

– Circa 28, în str. Panduri nr. 61, s-au găsit în apartamentul mobilat, 

închiriat de evreul Zucker Iancu, închiriere care se făcuse cu câteva zile 

înainte de la D-na Haritina Cpt. Mărculescu, 3 indivizi... 

... 

 10)   Din  primele  declaraţiuni  ale  lui  Dups Martin, Mina Naghel şi 

Etty Naghel, s-a stabilit că au fost aduşi cu acte false la Bucureşti de către 

un comitet sionist al grupării haluţiene „Gordonia‖, în care figurau: 
Tabacinic Gherş (Sunea), David Tenenbaum, Iosef Friedman. 

... 
Tabacinic    Gherş,    Tenenbaum    David    şi Iman Iosef s-au dus la Benvenisti şi 

au cerut bani, pentru a putea obţine eliberarea. 

... 

 Între timp s-a aflat de arestarea lui Benvenisti, Fuchs, Enzer, Fischer, 

Rosenzweig şi Gross, survenită în urma interceptărei unor corespondenţe ce se 

purta din România în străinătate, la Istanbul şi Geneva. Corespondenţa se purta 

între: Scarlat Iancu, David Tenenbaum şi cei din Turcia. Iar către Geneva, de: 

Tabacinic Gherş, Iţic Herzig, Natan Schwabl, (tineri) Krell Menahem (Mendel), dr. 

Silberstein, Motti Baumel, Abasei Herşcu, Leivandman Israel, Schieber Beri 

(Hanoar-Haţioni), Hafner Avner – prof. ebraică, Enzer Samuel. Prin Geneva la 

Istanbul: Fischer Wilhelm. 

 Din România (organizaţiile de maturi) corespondau prin: Rosenzweig 

Jakob (Iacob), Venia Pomeranic, Nussbaum Egosi, dr. Barlas, A.I. Rispler. 
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 Legătura se făcea prin curieri camuflaţi, care duceau scrisorile în 

aceste centre şi aduceau răspunsul şi bani la întoarcere. 
... 

 Organizaţia sionistă din România, din anul 1939 şi până la 7 august 

1942, când a fost dizolvată, avea următorul comitet: Mişu Benvenisti, 

preşedinte; Blumenthal Mauriciu, ing. Leon Filderman, Enzer Samuel, şi 

Fischer Wilhelm, membri. 

 Acest comitet conducea tineretul haluţ şi avea legături prin 

corespondenţă şi subvenţionări de sume de bani cu străinătatea: Istanbul, 

Geneva, Palestina şi  America,   legături   pe   care   parte   din   membrii 

comitetului şi din şefii grupărilor de tineret haluţ le-au   menţinut   şi   după   

dizolvarea   organizaţiei sioniste‖ 

... 

 Această Corespondenţă fiind interceptată devine principalul corp 

delict, iar conţinutul ei circumscrie capetele de acuzare formulate împotriva 

învinuiţilor şi activităţii lor ilegale. 

 Referatul introductiv la Procesul-Verbal, din care am extras 

fragmentele de mai sus precizează, pe baza cercetărilor preliminare cu 

privire la 184 de sionişti implicaţi, din care cea mai mare parte deja arestaţi, 

următoarele... 

 Mai întâi un preambul de „constatări generale‖ de felul: 

 „Mişcarea Sionistă Mondială cu organizaţiuni în toate ţările pentru 

scopul supremelor interese evreeşti legate de fondarea, întărirea şi 

prosperarea statului Palestinian îşi avea şi în România o activitate intensă în 

vederea celor sus-amintite, activitate ce a fiinţat, până la 7 august 1942, 

când a fost sistată prin «măsurile dictate de conducerea noastră de Stat şi 

când   pentru    o    mai    eficace    reglementare    a problemelor    evreeşti,    

toate    interesele    acestei minorităţi au fost destinate «Centralei Evreilor 

din România»,    organizaţie   tutelată   de   Comisariatul General special 

instituit.‖ 

 Până la data ce s-a văzut, organizaţia sionistă, cu toate libertăţile ei de 

manifestare avea ca prim şi imediat deziderat de realizare, emigrarea 

evreilor în noul Stat al Palestinei, emigrare bazată aproape exclusiv pe 

elementul tineret, în vederea cărui scop acestuia i se dădea de la început o 

pregătire specială care să răspundă necesităţilor propuse pentru viitorul 

prosper al acestui Stat. Acţiunea emigrării şi colonizării Palestinei destinată 

tineretului acestuia denumit „haluţi‖ era reprezentată în Misiunea 

sionismului de la noi prin grupările Hanoar-Haţioni, Gordonia, Dror, 

Haşomer-Haţair şi Mizrachi‖. Mişcarea sionistă, însă, întâmpinând între 
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timp şi împrejurările grele ale războiului şi-a intensificat prin asociaţiile de 

mai sus şi atât cât i-a fost permis de normele legale, activitatea sa şi asupra 

problemelor caritabile şi filantropice subvenţionate de organizaţia din 

America „Joint‖, ce avea reprezentanţi în Elveţia pe Sally Mayer şi dr. 

Silberstein, pentru ajutorarea refugiaţilor evrei trecuţi în România după 

desfiinţarea Statului Polonez. 

 Această activitate încetând prin măsura luată de autorităţile de Stat şi 

de care s-a vorbit mai sus, s-a descoperit însă şi în mare măsură prin 

obiectul cauzei de faţă că o serie de tineri (haluţi), prin manifestaţiuni 

izolate au continuat în actele lor ilicite să apere cu fanatism şi disperare, prin 

orice mijloace, pe coreligionarii lor din alte ţări, în special Polonia, 

comiţând prin aceasta o serie de grave infracţiuni ce vor fi analizate mai jos. 

 Faptele au fost reţinute de atenţia organelor poliţieneşti la 24 ianuarie 

1944, când cu ocazia unei razii făcute de Poliţia Capitalei Circa 28, în str. 

Panduri nr. 61 s-au găsit în apartamentul mobilat închiriat de evreul Zucker 

Iancu, trei indivizi care răspunzând prin actele ce le prezentaseră la numele 

de Herzog Iohan, Mihaila Evanghelica, şi Bendea Ana, duşi la poliţia de 

Siguranţă şi cercetaţi, s-a constatat că au folosit buletine de populaţie false şi 

se numesc în realitate, fiind evrei, Dups Martin, Mina Naghel, şi Etty 

Naghel. 

 Continuând ancheta în sensul celor descoperite s-a ajuns a se stabili că 

în adevăr prin câteva transporturi clandestine se aduseră o serie de evrei de 

la Cernăuţi originari din Polonia, parte din ei trecuţi fraudulos graniţa în 

uniforme germane, şi aici în ţară legitimaţi sub nume de creştini, spre a se 

pune la adăpostul dispoziţiunilor de restricţie. Li se făceau buletine false ale 

biroului populaţiei, fiind găzduiţi în diverse cartiere ale Capitalei şi 

aşteptând trecerea mai departe, prin altă serie de mijloace nepermise în 

drumul spre Palestina. 

 Organele de poliţie continuând investigaţiunile acestor prime cercetări 

pe linia unei organizaţiuni politice interzise în cadrul D.L. 236/1941, a 

căutat să implice pe membrii fostelor asociaţii sioniste de seniori şi haluţi în 

organizaţiile clandestine prevăzute de art. 6 şi 7 din precizatul Decret Lege. 

Din actele cauzei în afară de acţiunea câtorva învinuiţi de a salva pe 

refugiaţii evrei din Polonia şi Transnistria care aduşi în ţară prin înfrângerea 

legii în vigoare să-i treacă apoi în Palestina, nu se constată o unitate de 

acţiune exprimată în cadrul unei componenţe organizate care să urmărească 

în activitatea lor atât primejduirea ordinei existente în Stat cât şi acoperirea 

legală a unei activităţi interzise (clandestine). Rigoarea art. 6 neputând opera 

decât în această dublă condiţiune urmează în analiza celor de mai jos să fie 
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evidenţiate faptele comise de fiecare inculpat în parte care a participat prin 

acte nepermise la salvarea tinerilor haluţi.‖ 

 Şi urmează o seamă de acuzaţii bazate pe cele menţionate în 

Corespondenţa amintită şi intrată pe mâna lui Richter şi a Siguranţei 

Statului, după cum însuşi va recunoaşte mult mai târziu dublul agent        

Ch. Gyr în documentul pe care-l vom reproduce ca încheiere la acest episod. 

Dar nu înainte să transcriem Concluziile la Procesul-Verbal de care ne-am 

ocupat. 

„Concluziuni:             
 Opiniem pentru trimiterea direct în judecata Curţii Marţiale C.M.C. a 

primilor 26 învinuiţi din care 19 se găsesc actualmente în prevenţie, Zucker 

Iancu, Kahane B., Alfred Fekler, Breckner Hilda, Fany Bruth şi Lasner 

Ernest dispăruţi, iar Saveicka Ştefania internată în lagărul de la Slatina, 

dispunându-se pentru aceştia toţi mai departe starea lor de arest. 

Opiniem că nu este caz de urmărire din lipsă de elemente penale, care 

să ducă la vinovăţia învinuiţilor arestaţi astăzi Vătărescu Jean, Littman 

Seina zisă Jeny, Krell Mendel, Blanck Ghizela, Baumel Matei, Neuman 

Iosif şi Stern Tiberiu care urmează să fie puşi în libertate de sub puterea 

mandatelor de arestare nr. 64381/1944, dacă nu vor fi deţinuţi pentru alte 

cauze. 

 Că în aceiaşi situaţiune urmează a fi socotiţi ca scoşi de sub orice 

imputaţiune, învinuiţii astăzi liberi Rozenzweig Jak, Leibovici Leibu, Rado 

Alexandru, Weiss Ludovic şi Maria Popescu. 

 Toţi aceşti 12 arătaţi mai sus, vor rămâne totuşi sub supravegherea 

organelor de poliţie şi siguranţă în care scop se va face cunoscut. 

 Având în vedere că prin ancheta primelor cercetări, amănunţit     

desvoltată de organele poliţieneşti s-a avut în vedere a fi reţinuţi ca 

participanţi într-o presupusă organizaţie subversivă a mişcărei  sioniste  şi  

reprezentanţi  maturi  şi foşti conducători împreună cu un număr mare de evrei 

din Bucureşti şi alte localităţi din ţară. 

 Având în vedere că analiza materialului prezentat de primele investigaţiuni 

nu au putut duce la aceste indicii reliefate, stabilindu-se de la început că o 

asemenea organizaţie subversivă rămâne în afară de orice discuţiune. 

 Că sub acest aspect situaţiunea persoanelor vizate mai sus urmează a fi 

detaşată din lipsă de orice elemente penale şi de orice contribuţiune ilicită la 

activitatea mai sus analizată, toţi aceştia de la numărul 27 inclusiv până la 184 

inclusiv din enunţarea acestui referat urmând a fi scoşi din cauză. 

 Având în vedere că în cadrul acestor cercetări în afară de cele expuse mai sus 

a fost reţinută de ancheta ce a avut a stabili constatarea infracţiunilor precipitate şi 

faptele în legătură cu legea pentru comerţul de devize, fapte care se impută lui W. 
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Fischer, W. Filderman, dr. Cornel Iancu, Max Cukier, Marcus Gold, Aron Wexler, 

Sigmund Rosenthal, dr. L. Mayersohn, Dolfy Goldstein şi alţii. 

 Având în vedere că problema acestor infracţiuni desvoltată şi pretins 

săvârşită de numiţii deşi cuprinde în  explicaţiunea procesului  verbal dresat, acte, 

scrisori şi compturi, totuşi cerinţa unei prezente soluţionări  odată cu  cauza de  

faţă,  se învederează ca imposibilă pentru acest moment.‖ 

 

Mărturiile târzii ale unui informator al Gestapoului: 

Cazul lui Charles Philippe Gyr, angajat să transmită 

corespondenţa despre care se face vorbire mai sus 
 

 Declaraţie făcută la Securitate la 31 ianuarie 1952 

(vezi Arhiva SRI, fond Y, dosar16385, ff. 185-291) 

 

 „Subsemnatul Charles Philippe Gyr, născut la 26 ianuarie 1890 la Lucerna, de 

profesiune ziarist, naţionalitatea elveţiană, fiul lui Salomon-Frédéric şi al Emmei, decedaţi, 

cu ultimul domiciliu la Bucureşti, str. Romană nr. 40, declar următoarele: 

 ...M-am văzut mai des cu Richter. Şi nu mult timp după asta, nu mai ştiu dacă din 

iniţiativa lui Richter sau a lui Welti, l-am dus şi pe Hans Welti la el. Richter avea un plan de 

a controla legăturile evreieşti din România cu cei din Palestina şi străinătate. Pentru acest 

scop, el se interesa în special pentru exponenţii diferitelor grupuri de sionişti, dar şi pentru 

unele persoane. Nu mai ştiu cum s-a hotărât ca el să se pună în posesia scrisorilor. În orice 

caz, afară de Welti, căruia îi plăcea acest plan foarte mult, am ştiut şi eu despre el şi eu, 

când Richter m-a rugat să iau scrisorile cu mine, nu am putut să spun că nu. S-a procedat în 

felul următor: Welti şi-a format un grup de cunoştinţe evreieşti cărora el a povestit că el este 

un mare democrat, că el călătoreşte din când în când din România în Elveţia şi că el ar avea 

posibilitatea de a lua câteva scrisori şi de a aduce răspunsuri. 

 Asta s-a răspândit destul de iute printre conducătorii evrei şi s-au găsit mai mulţi 

dintre oamenii politici evrei care au vrut să facă corespondenţă cu coreligionarii lor din 

Elveţia. În acelaşi timp, el le spunea că are şi un curier pentru Turcia. Aşa se adunau 

scrisorile pentru el şi pentru mine. Eu n-aveam cunoştinţe printre evrei şi acelea pe care 

Welti le avea eu nu le cunoşteam, afara de dr. Enzer şi de un tânăr băiat Sunea. O scrisoare 

în mai multe pagini, scrisă cu maşina în limba ebraică, am dus-o eu pentru Richter la biroul 

de fotocopiat Bilinschi, pe Calea Victoriei, şi Welti, care era acolo cunoscut, se ducea mai 

târziu după copie. Originalul l-am luat cu mine. Prima dată când s-a început cu scrisorile, a 

făcut Welti o călătorie în Elveţia. Scrisorile, după ce le-a primit, au fost fotocopiate. Pe 

urmă el le-a pus într-un geamantan care era special amenajat, cu un dispozitiv care nu se 

vedea. Asta era ca evreii să vadă cât de în siguranţă sunt scrisorile lor şi, mai ales, ca la 

frontiera elveţiană, unde controlul în timpul războiului era mai sever, organele de vamă să 

nu vadă că un ziarist elveţian trece mai des cu astfel de scrisori, cu toate că acolo nu era 

cenzură. Acelaşi criteriu cred că era şi din cauza trecerii prin Ungaria. 

 Legăturile pe care le avea Welti în Elveţia, şi unde el a căpătat tot aşa încredere 

perfectă, era în primul rând Saly Mayer la St. Gallen, care este una dintre personalităţile 

cele mai marcante din viaţa evreiască din Elveţia. El i-a făcut lui Welti şi legătura cu 

Crucea Roşie Internaţională la Geneva, care la rândul ei a intervenit la Berna pentru 

eliberarea unui paşaport de serviciu pentru Welti. Welti a luat şi pentru Crucea Roşie din 
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Geneva bani şi scrisori care erau destinate evreilor din Transnistria şi pentru care 

exponentul de la Bucureşti era von Steiger, agentul Crucii Roşii Internaţionale, 

reprezentanţa pentru România. Welti şi Steiger aveau şi diferite afaceri personale. Welti mai 

avea alte legături la Zurich, la Basel şi la Geneva, ale căror nume şi adrese eu nu le ştiam. 

Afară de activitatea lui în sectorul evreiesc, el mai lua legătura în Elveţia cu diferiţi oameni 

politici şi cu oameni politici din România, care se aflau în Elveţia. Aşa avea el diferite 

întrevederi cu Gafencu la Geneva, despre care el referea lui Richter. Richter între timp a 

fost numit în locul lui Bohme, care de fapt nici nu luase postul în primire: ataşat titular de 

poliţie. 

 Welti venea înapoi din Elveţia şi aducea scrisorile pentru evreii de aci, pe care le 

fotocopia la atelierul pe care Legaţia germană şi-1 instalase între timp, şi le preda evreilor, 

împreună cu banii pe care el îi aducea de acolo. Despre bani eu am aflat numai foarte vag 

de la Richter. Scrisorile au fost scrise în ebraică, parte cu mâna, parte cu maşina, toate pe 

hârtie subţire de durchschlag. Legăturile lui Welti la Bucureşti nu le ştiu după nume, dar 

ştiu că cu unii dintre ei s-a întâlnit regulat la atelierul de fotografiat Julietta Klingsberg, pe 

Calea Victoriei, vis-a-vis de Cercul Militar. Un alt cerc de evrei avea Welti pe Calea 

Victoriei, colţ cu strada Frumoasă, unde stătea un conducător evreu mai în vârstă şi care era 

sau coproprietar, sau director la firma Lowenbach, întreprindere forestieră SA, Calea 

Victoriei. L-a vizitat des pe acesta, eu lăsându-1 de mai multe ori, venind împreună spre 

oraş, în colţ acolo. 

 ...Eu am luat scrisorile pentru Palestina, după ce ele au fost fotocopiate la Richter, şi 

am plecat la Sofia şi la Istanbul. Eu nu aveam să le ascund, fiindcă pentru frontiera română-

bulgară aveam, afară de viză specială, pe care Ministerul de Externe român o acorda 

ziariştilor străini acreditaţi, şi o scrisoare de recomandare din partea legaţiei din Sofia, în 

calitate de corespondent al agenţiei elveţiene, aşa că nu mi s-a controlat bagajul niciodată la 

această frontieră. Acelaşi lucru şi pentru frontiera turcă. Iar pentru Svilengrad, unde bulgarii 

controlau împreună cu un post special german, Richter a dat o dispoziţie ca lucrurile mele 

să nu fie controlate. Aşa am călătorit eu cu scrisorile lui Richter. 

 La Istanbul, eu am predat scrisorile lui dr. Goldin, ... L-am cunoscut pe Charles 

Barlas, care era din serviciul de imigrare în organizaţia mondială a evreilor şi care avea 

sediul la Ierusalim, în Palestina. Barlas era de multe ori la Istanbul şi stătea câte o dată mai 

mult timp acolo. Barlas era cetăţean englez. Şi Barlas, şi Goldin m-au invitat la masă şi am 

stat de mai multe ori acolo. Era o organizaţie întreagă. La Goldin veneau teancuri de 

scrisori din toate părţile lumii, pe diferite adrese, pe adresa oficiului, ale lui personal, ale 

altor persoane, aşa că ei aveau un perfect contact cu evreimea din toată lumea. 

 Ei primeau informaţii despre viaţa coreligionarilor lor, mai ales din ţările care erau 

ocupate de nemţi, şi scrisorile primite de ei erau cu emisarii lor expediate mai departe la 

Palestina. Tot aşa au venit alte scrisori din Palestina la Istanbul, care erau expediate de aici 

cu diverse ocazii, curieri diplomatici şi prin alţii, din ţările europene. Barlas, Goldin şi 

ceilalţi din oficiul lor aveau foarte bune relaţii cu multe legaţii, respectiv consulate din 

Ankara şi Istanbul. Cum am aflat eu, la Ankara, legaţiile în genere serveau acest oficiu al 

sioniştilor cât au putut. La întoarcerea în ţară, eu am luat iarăşi scrisori de la ei şi iar le-am 

dat lui Richter. Această operaţiune, în acest fel, cred că am facut-o de două ori. Trecând însă 

o dată iarăşi în Turcia, am luat o scrisoare de la Enzer direct, fără ştirea lui Richter sau a lui 

Welti, scrisoare care n-a mai trecut prin cenzura lor. Tot aşa am adus şi răspunsul. 

 Asta era într-un timp unde raporturile mele cu Richter şi cu Welti nu mai erau bune 

şi unde Richter şi Welti au devenit prieteni foarte intimi şi Welti nu mai era sincer cu mine. 
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... Am uitat să spun aci că aproximativ în acel timp, sau puţin înainte, când am făcut eu sau 

Welti o notiţă sau o notă pentru Richter, acesta a spus să nu mai iscălesc eu cu numele meu, 

pentru că nu vrea ca personalul lui să ştie cine a scris un lucru. Atunci eu am propus ca eu 

să întrebuinţez pe viitor ca nume conspirativ numele de Johannes şi Hans Welti numele de 

Hansli, iar dacă era vorba între Welti şi mine despre Richter, mai ales la telefon, noi 

întrebuinţam pentru el numele de Rudi. 

 La o călătorie spre Istanbul, când eu mi-am preparat lucrurile, a venit la mine înainte 

de plecare prietenul meu Samy Baraf. Eu având la mine nişte scrisori pentru Goldin, i le-am 

arătat şi l-am rugat să-mi spună ce se scrie în aceste scrisori pe care le-am primit de la 

Enzer şi care în limba ebraică erau scrise. Baraf îmi spunea că se vorbeşte despre un 

transport de tineri evrei, care aşteptau o ocazie pentru a călători din România în Palestina, şi 

despre banii care erau necesari pentru acest scop. Aşa mi-a spus şi Enzer. In alte scrisori se 

spuneau diferite lucruri despre oamenii care au fost deportaţi, cum trăiesc în Transnistria şi 

că este necesar să fie ajutaţi cu bani. Am mai auzit, nu mai ştiu dacă de la Enzer sau de la 

cei din Istanbul, că ar fi dificultăţi şi cu Centrala Evreilor, respectiv guvernul român, pentru 

plecarea acestor evrei, care ar vrea să se ducă în Palestina sau în alte ţări. Şi cu englezii care 

nu dau voie intrării evreilor în Palestina şi despre politica cu două feţe pe care Anglia o 

duce, în calitate de putere mandatară, în faţa evreilor şi a arabilor. 

 Despre această chestiune am vorbit eu şi cu Goldin la Istanbul, dar mai ales cu 

Barlas şi, desigur, că pe Richter l-am informat despre cele discutate. Barlas, care se simţea 

în calitate de supus britanic foarte tare, mi-a expus situaţia evreilor din România şi m-a 

rugat să vorbesc şi eu cu Mihai Antonescu şi să-i pun în vedere că el ar putea să-şi facă un 

merit pentru mai târziu dacă ar face ca cât se poate de mulţi evrei, mai ales din Transnistria, 

ar putea să plece spre Palestina. Barlas mai spunea că războiul n-o să mai dureze mult şi 

atunci el va veni cu un vas englez şi îi va scoate fără voia guvernului român. Eu, la rândul 

meu, după întoarcerea din Istanbul, am fost la Mihai Antonescu şi i-am dat cunoştinţă 

despre dorinţele lui Barlas. Lui Richter nu i-am spus nimic despre acest demers şi nici lui 

Welti, care a aflat însă că eu am fost la Mihai Antonescu în audienţă. 

 Altădată a venit Enzer şi mi-a istorisit că, dintr-un transport de nu mai ştiu câţi – dar 

cred 16 sau 26 – de băieţi pe care Enzer i-ar fi trimis cu trenul, ar fi fost scoşi la Svilengrad 

de către Gestapo patru băieţi. Omul care venea cu Enzer era tatăl unuia dintre aceşti patru 

băieţi. Enzer, care ştia că eu îl cunosc pe Richter, m-a rugat să mă duc la acesta şi să încerc 

ca să-i scot pe cei patru băieţi. Enzer mi-a spus că el ar fi auzit că Richter ar lua mari sume 

de şperţ şi că ei ar fi dispuşi să dea. Eu i-am spus că eu nici nu cred acest lucru şi dacă ei 

vor să încerce cu şperţ să trimită pe altcineva. Atunci m-au rugat să încerc aşa. 

 Eu am vorbit cu Richter şi nu i-a plăcut că eu m-am amestecat în folosul 

evreilor....Aşa încât eu n-am putut face nimic şi nu mai ştiu cum s-a terminat chestiunea.‖ 

 

Ch. F. Gyr 
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În anii de după ultimul război mondial 

 

 

Urmărirea îndeaproape şi permanentă a grupărilor sioniste de dreapta, 

în primul rând a Uniunii Sioniştilor Revizionişti şi organizaţiilor aferente – 

Bethar, Hayarden, Brith Haovdim, Brith Ieşurun, Menora, ş.a. – a constituit 

de altfel o sarcină permanentă şi a fostei Siguranţe şi chiar a Poliţiei în tot 

răstimpul perioadelor anterioare, la care ne-am referit, adică de la înfiinţarea 

lor şi până mult după autodesfiinţarea formală din 1948. Dar la finele 

acestui an acţiunea Securităţii recent înfiinţate, lua în calcul şi eventualitatea 

ca sub paravanul organizaţiei revizioniste, devenită ilegală, să se recruteze şi 

alte elemente teroriste, neevreieşti, capabile de acţiuni ilegale, pentru a 

impresiona autorităţile. Citim într-un document: „astfel de ameninţări s-au 

făcut şi un început de organizare există‖. În fapt, nici Direcţia Generală a 

Securităţii Statului (D.G.S.S.) nici Poliţia nu descoperiseră nimic de acest fel 

orientat împotriva Statului Român. Grija autorităţilor de resort era însă 

aceea de a evita „pericolul real ca alte grupuri teroriste din ţară – legionari 

etc. – să acţioneze pe seama celor sioniste‖. În consecinţă nici o altă grupare 

sionistă nu a fost – până în 1949 – atât de supravegheată ca şi cea pendinte 

de Noua Organizaţie Sionistă, fondată de Vladimir Jabotinsky. Puzderia de 

documente de Siguranţă, Poliţie, Securitate – din care vom spicui şi noi un 

eşantion sunt concludente. Pe baza lor pot fi uneori întregite, în absenţa altor 

izvoare, înseşi unele aspecte ale evenimentelor legate de respectivele 

organizaţii sioniste. 

 

La 12 decembrie 1948, organul central de partid „Scânteia‖ publică 

Rezoluţia Biroului Politic al C.C. al P.C.R. în chestiunea naţională. 

Împotriva organizaţiilor sioniste, autodizolvate formal încă din vară, se 

declanşează o acţiune propagandistică defăimătoare şi una practică de 

intimidare, de izgonire din sedii şi de devastare a unora
*
. Formal, 

                                                 
*
 Confruntările organizaţiilor sioniste cu Comitetul Democratic Evreiesc (C.D.E.) pe 

întreg parcursul anului 1948 – dar mai cu seamă spre finele acestuia – au căpătat forme 

paroxistice, culminate prin acţiuni violente de ocupare a sediilor sioniste de către „echipe 

de şoc‖ ale C.D.E. Astfel, în prima noapte de după Anul Nou (1948 / 1949), la un sediu al 

organizaţiei sioniste Mişmar (cu care C.D.E.-ul colaborase până atunci), o sută de     

C.D.E.-işti s-au încăierat cu 50 de mişmarişti, ocupând în cele din urmă sediul acestora din 

Calea Moşilor. Alţi atacatori C.D.E. – işti au ocupat, în acelaşi fel, sediile organizaţiilor 

Ichud, Renaşterea, Haoved-Hazioni, ş.a. Un incident de proporţii s-a produs în strada 

Colonel Orero, unde sediul grupării religioase B'nei Akiba a trecut de trei ori dintr-o mână 

în alta, producându-se acte de violenţă şi o imensă demonstraţie de sute de oameni 
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interzicerea totală a mişcării sioniste se va produce abia în 1949, când în 

fapt, majoritatea acţiunilor sioniste se realiza după intrarea acestora în 

ilegalitate. În contextul campaniei antisioniste, desfăşurate de activiştii 

partidului şi C.D.E. nici că s-ar fi putut altfel. 

După câteva arestări de lideri sionişti în 1949, începând cu mai 1950 

s-au declanşat arestările masive împotriva primului lot de activişti ai 

mişcării sioniste. Au urmat alte opt loturi. 

După procesul lotului sioniştilor revizionişti (7 iulie1953), au urmat 

procesele din 13 noiembrie 1953 şi decembrie 1953, cele două procese din 

martie 1954 (grupul celor 32 şi a celor 13 lideri de frunte ai sionismului din 

România: Zissu, Benvenisti, Cohen, Moscovici, ş.a.), procesul celor „41‖ 

(aprilie 1954) şi numeroase altele (cu mai puţini inculpaţi) de la finele 

anului 1954 . Toate aceste procese, s-au sprijinit nu pe fapte obiective şi 

culpe reale ci pe cele rezultate din interogatorii (procese-verbale), declaraţii, 

confruntări – cu toate smulse prin presiuni şi metode brutale aplicate 

deţinuţilor. Principala acuză – de spionaj – încadra sub acest generic fapte 

care, în condiţii de normalitate, nu puteau fi puse în nici o relaţie, cu 

asemenea culpă. Torturaţi, acuzaţii se autorecunoşteau drept „spioni, 

trădători de ţară‖ ş.a.m.d., iar sentinţele erau date pe asemenea „probe‖. 

Este de la sine înţeles că valoarea de document a proceselor-verbale 

de interogatoriu sau declaraţiile smulse este cu totul nulă. 

Aproape de adevăr sunt, însă, numeroasele autobiografii succesive 

luate deţinuţilor în care aceştia îşi mărturiseau, ca într-un CV, toate aspectele 

vieţii şi activităţii lor din trecut. 

Cum, respectivii anchetaţi erau personalităţi de vârf ale vieţii sociale, 

politice, cultural-spirituale şi sioniste – cu activitate pe deplin legală în tot 

răstimpul vieţii lor, implicit în anii '45-'48 şi chiar după aceea, din 

elementele repertoriate din aceste autobiografii poate fi reconstituit profilul 

unor organizaţii, unor acţiuni pe deplin legale, caracterizări ale unor 

personalităţi şi inter-relaţii în plan intern şi extern ş.a.m.d. Iar atunci când 

toate aceste mărturii – informaţii sunt date de A. L. Zissu, Mişu Benvenisti, 

Jean Cohen, Melania Iancu, Moţi Moscovici, Moritz Waeiss şi chiar de 

Zoltan Hirsch – devenit de abia apoi informator al securităţii – pe baza lor şi 

eliminând doza de subiectivism ce cuprind (coroborate cu documente din 

                                                                                                                            
împotriva C.D.E.-iştilor, care-i izgoneau pe sionişti din sediul lor. Într-o sinteză din 4 

decembrie 1948, întocmită de Direcţiunea securităţii Capitalei, privind evenimentele de mai 

sus, se recunoaşte „acţiunea stângace a C.D.E. în acest caz‖, motiv pentru care se 

recomandă o seamă de măsuri ulterioare care să ducă la totala izolare, urmărire a sioniştilor 

„de dreapta‖, apoi şi a tuturor celorlalţi. 
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alte izvoare, inclusiv scrieri anterioare şi ulterioare
1
 detenţiei acestora) se 

pot contura nemijlocit unele trasee instituţionale şi umane în lăuntrul 

sionismului din România.. 
 

O sinteză privind evreimea română de după 1945
2
 

 

„Holocaustul cu cele şase milioane de martiri a marcat puternic istoria 

poporului evreu umbrind toate evenimentele care i-au urmat. De atunci cei 

care au rămas, au căutat modalităţi de a trata problema gravă indusă de 

«soluţia finală». Răspunsurile lor nu erau evident originale, dar au căpătat 

semnificaţie diferită în lumina noilor evenimente. 

Evreimea română scăpată din coşmarul fascist se confrunta cu 

probleme specifice. Demoralizată, terifiată şi redusă la jumătate din 

populaţia sa, a trebuit să se adapteze la schimbările radicale în plan social, 

politic şi ideologic. Modul în care Comunitatea s-a adaptat la tranziţie a 

impus tonul acelei perioade. 

Viaţa evreiască în România a fost de asemenea influenţată de diferite 

evoluţii ale ţării gazdă cât şi a contextului care a marcat evreimea mondială 

de marele eveniment al înfiinţării Statului Israel.‖ 

Această sinteză prezintă documente, majoritatea needitate, ilustrând 

frământarea acelor timpuri şi ţinteşte în principal să introducă noi mărturii 

istorice despre perioada post-holocaust în România. Datele permit 

numeroase concluzii preliminare despre viaţa evreiască în acel timp. 

Sub raport comunitar: „Perioada dintre 1945 şi 1947 nu poate fi 

văzută doar ca o permanentă luptă pentru putere în interiorul Federaţiei. 

Deşi au fost conflicte, diferitele facţiuni au trecut de multe ori peste 

diferenţele ideologice şi au cooperat pentru supravieţuirea evreimii. 

Sioniştii, membrii ai Organizaţiei Sioniste, şi Partidul Evreiesc 

deţineau majoritatea în prezidiu. Totuşi nu au încercat să îşi impună 

propriile opinii din cauza conflictelor interne din mişcarea sionistă. S-au 

concentrat pe probleme legate de emigrare şi lupta pentru un stat evreiesc în 

Israel. Nu au fost multe dispute în jurul acestor probleme fundamentale între 

comunişti şi sionişti. Partidul comunist privea în mod realist aceste 

                                                 
1
  Vezi, de pildă, lucrarea „Anchete şi procese uitate, 1945-1960‖, de Th. Wexler şi M. 

Popov,  sau postfaţa acesteia, datorată publicistului şi istoricului israelian S. Avny. Sau, 

scrierea „Nu a fost pisica neagră‖, de Th. Lavi – Löwenstein, un cercetător reputat al 

sionismului din România, care a stat în închisorile comuniste între 1950 şi 1955, iar apoi a 

plecat în Israel. În scrierea sa a descris pe larg aspectele sociologice desprinse din analiza 

instituţiilor de represiune prin care a trecut. 
2
 Document elaborat de foruri evreieşti şi aflat în ASRI. 
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probleme. Din 1945 până în 1946 reprezentanţii comunişti s-au alăturat altor 

facţiuni evreieşti pentru a sprijini lupta Yishuv-ului în Eretz Israel, dar au 

recunoscut cu greu posibilitatea existenţei viabile a unui stat evreiesc. 

În octombrie şi noiembrie 1945 comuniştii au sprijinit protestele 

sioniste împotriva actelor antisemite din Tripolitania şi Egipt şi declaraţia 

pro-arabă a ministrului de externe britanic dar în acelaşi timp nu au sprijinit 

înfiinţarea unui stat evreiesc în Palestina. Legat de Alya, comuniştii 

sprijineau emigrarea liberă în toate ţările, fără a individualiza Palestina. 

Poziţia lor a devenit mai flexibilă pentru o scurtă perioadă, în 1947, când 

anticipau iminenta proclamare a Statului Israel. Această schimbare de 

atitudine a fost dirijată de poziţia URSS, care vedea în Israel un potenţial 

centru ideologic şi de expansiune politică în Orientul Mijlociu. 

Perioada dintre 1945 şi 1947 a fost un moment al „tovărăşiilor 

neobişnuite‖, când susţinătorii unor facţiuni diferite au lucrat împreună. În 

ciuda acestui mediu şi a campaniei împotriva sa, Filderman a rămas 

preşedintele Federaţiei. 

Principalele curente din interiorul comunităţii erau reprezentate de 

comunişti, partizanii noului asimilaţionism şi sionişti. Susţinătorii vechii 

mişcări asimilaţioniste, reprezentate de dr. Filderman au fost marginalizaţi 

atât în plan social cât şi politic în contextul schimbărilor extinse din 

România. Noul comunism asimilaţionist, care sprijinea noua „revoluţie‖ 

românească, a atras mulţi evrei. Intelectualii evrei, mai ales elita, a optat 

pentru soluţia comunistă. Ieşiţi din coşmarul Holocaustului, vedeau în 

ideologia comunistă pe cei care s-au opus opresiunii, pentru o eventuală 

soluţie a problemei evreieşti. Nu ar trebui să trecem peste faptul că în timpul 

ascensiunii fascismului în România, comuniştii şi social-democraţii au fost 

singurele partide care li s-au opus consecvent. Partidele istorice, pe de altă 

parte, au găsit câteodată scuze pentru a „flirta‖ cu extrema dreaptă. În 

acelaşi timp, noul regim a înlăturat toate obstacolele puse inteligenţei 

evreieşti în poziţiile cheie în domeniul academic, economic, în presă ş.a. 

Sub dictatură unii dintre intelectuali s-au discreditat, alţii nu s-au implicat. 

Aceasta explică cât de important era ca elita intelectualităţii evreieşti să se 

orienteze la imperativele momentului. Această opţiune particulară este 

privită astăzi ca o „greşeală‖ istorică. În plus, mulţi oportunişti care au văzut 

de unde bate vântul s-au alăturat „adevăraţilor credincioşi‖. 

 Pe de altă parte, alternativa sionistă atrăgea un sprijin considerabil. Ca 

răspuns la perspectiva instabilităţii situaţiei politice din România şi a 

antisemitismului persistent, mulţi oameni au ales să facă alya. În plus, după 

cum s-a mai menţionat, schimbările sociale şi economice din ţară au dus la 



 - 

 148 

„dispariţia‖ câtorva dintre categoriile tradiţionale ale evreimii româneşti – 

micii meşteşugari şi negustori, agenţii comerciali şi funcţionarii bancari. Ei 

au constituit principala sursă a emigrării de la sfârşitul anilor 40 şi începutul 

anilor 50. Normal, proclamarea unui Stat Evreiesc în Israel a sporit dorinţa 

de a emigra. Până la sfârşitul lui 1947, în ciuda luptelor politice, comuniştii 

şi-au consolidat poziţia în Federaţie. În decembrie 1947, simţindu-se 

ameninţat, Filderman a părăsit România ilegal. Profitând de acest 

eveniment, comuniştii şi-au numit propriul reprezentant în locul lui 

Filderman, dr. Sandu Lieblich. Lieblich a ocupat această funcţie foarte 

puţin, înainte de a fi înlocuit de colegii lui de partid. În ianuarie 1948, 

comuniştii aveau o poziţie puternică şi începeau să-şi impună scopurile 

politice. Este important de notat că dialogul lor cu sioniştii a continuat în 

special în prima parte a lui 1948 şi cooperarea lor a fost întreruptănu după 

multă vreme.‖ 

 

II. Documente anexă 

a) perioada 1925-1940 

 

20 decembrie 1925. 

În seara zilei de 29 noiembrie a.c., în localul organizaţiei sioniste din 

Palatul Braunştein, str. Cuza Vodă nr. 83, a avut loc şedinţa săptămânală a 

organizaţiei Kadimah, cu care ocazie dl. Dr. S. I. Stern, directorul ziarului 

Renaşterea din Bucureşti, a conferenţiat despre Revizionism şi Radicalism. 

Conferenţiarul scoate în relief lipsurile din ambele programe, arătând 

că în programul revizionist lipseşte punctul economic. 

Tot asupra programului revizionist, conferenţiarul spune că, luând 

frânele conducerii sioniste, impune mişcării forma politică şi încheie că 

ambele programe, cu oarecari modificări şi reforme, ar fi de folos mişcării 

sioniste în general. 

1

 

8 august 1927.  

La 30 august 1927 se va ţine la Basel, Elveţia, al 15-lea Congres 

Mondial Sionist, unde vor participa delegaţii organizaţiilor sioniste din toată 

lumea, reprezentanţi ai Ligii Naţionale şi delegaţi ai ambasadelor şi 

legaţiilor străine. 

Programul congresului cuprinde expozeul privitor la politica 

internaţională evreiască, în legătură cu colonizarea şi administrarea 

Palestinei, şi o serie de proiecte pentru uşurarea emigraţiei, asanarea 
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finanţelor publice, crearea miliţiei evreieşti şi schimbarea conducerii 

Executivei. 

Curentele de prezentare la acest congres sunt divizate în patru grupări, 

la toate organizaţiile sioniste mondiale, şi anume: 

- Revizioniştii (sionişti extremişti); 

- Zeire Zion (sioniştii maximalişti); 

- Centrul (sioniştii moderaţi, actualmente conducătorii 

organizaţiilor); 

- Renaşterea (gruparea de renovare). 

 Organizaţiile sioniste din România vor fi reprezentate la congres prin 

7 delegaţi, care urmează să fie aleşi de secţiunile din ţară, din candidaţii 

grupurilor menţionate mai sus. 

 

În acest scop, comitetul central din Bucureşti a dispus printr-o 

circulară ca toate secţiunile să procedeze la alegeri. 

Nu există depuse decât candidaturi oficiale: de fiecare grup câte 7 

delegaţi şi 7 supleanţi, după cum se prevede în alăturatele două exemplare 

ale buletinelor de vot. 

La Galaţi, alegerea s-a efectuat în ziua de 7 august 1927 şi au întrunit: 

1. Revizioniştii 547 voturi; 

2. Zeire Zion 206 voturi; 

3. Centrul 514 voturi; 

4. Renaşterea 474 voturi. 

 

Rezultatul de mai sus a fost consemnat într-un proces verbal şi înaintat 

comitetului central din Bucureşti. 

Menţionez că revizioniştii au obţinut majoritatea voturilor la Galaţi 

fiindcă în fruntea listei lor candidează cunoscutul publicist şi revoluţionar 

Vladimir Jabotinski, întemeietorul Legiunii Evreieşti, care a luptat alături de 

trupele engleze în războiul mondial, ocupând Ierusalimul. 

Alături de Vladimir Jabotinski, supranumit Eroul de la Acco, unde a 

fost închis pentru motivul că a organizat batalioane revoluţionare de 

autoapărare împotriva pogromului din Ierusalim, mai candidează şi dl. 

Philippe Rosenstein din Bucureşti, fost membru în comitetul delegaţiilor 

evreieşti de la Conferinţa de Pace de la Paris. 

Aceste elemente vor contribui probabil la reuşita listei revizioniste şi 

la celelalte centre principale din ţară. 

Programul sioniştilor revizionişti cuprinde, în esenţă, o serie de 

revendicări pentru instituirea armatei evreieşti în Palestina, a Poliţiei de stat 



 - 
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evreieşti, crearea Băncii Naţionale evreieşti, exproprierea cu taxă fixă a 

pământurilor de la arabi şi administrarea Palestinei către evrei, cu concursul 

guvernului englez şi după dorinţa organizaţiilor sioniste, care se vor 

transforma în adunarea naţională – aceasta deoarece revizioniştii pretind că 

în prezent administrează Anglia şi sioniştii dau concursul lor la întărirea 

unei colonizări care foloseşte exclusiv Marii Britanii. 

Extras din buletinul de vot pentru Congresul al XV-lea sionist. 

2

 

17 octombrie 1928.  

… Pogromuri încep la Ierusalim. Trumpeldor, unul din conducătorii 

Legiunii Evreieşti, moare la Tel Hai, într-o luptă cu arabii, iar autorităţile 

engleze arestează la Ierusalim pe fostul comandant al legiunii, Vladimir 

Jabotinski, actual conducător al sionismului revizionist, şi nu dau nici un 

concurs cauzei evreieşti, pe baza rapoartelor furnizate de Itelligence 

Service… 

3

 

13 iunie 1931.  

Într-o notă a Direcţiei Generale a Poliţiei, privind întrunirile sioniste 

din România premergătoare congresului de la Basel, este evocat un 

memoriu al organizaţiilor evreieşti care, la punctul 6, preciza: „Suntem 

contra propagandei fasciste în rândul tineretului sionist şi a provocării 

războiului fratricid pe pământul nostru sfânt‖. Din context, rezultă că 

punctul în speţă îi avea în vedere pe sioniştii revizionişti. 

4

 

17 iunie 1931. Date despre alegerile sioniste. Extrase. 

Publicaţia Ştiri, oficios al Organizaţiei Sioniste din România, publică 

ordinea de zi a celui de-al 17-lea Congres sionist. Este publicată şi lista nr. 3 

a sioniştilor revizionişti: 

Delegaţi: Vladimir Jabotinski, Abraham Feller şi Philippide 

Rosenstein. 

Supleanţi: avocat M. Weissman, Leon Gold şi A. Catz. 

5

25 iunie 1931.  

Acest congres sionist va avea o importanţă deosebită, întrucât va 

hotărî asupra noilor direcţiuni ale politicii mondiale evreieşti, a mijloacelor 

de luptă şi să desemneze pe noul preşedinte al Executivei mondiale sioniste. 



 151 

Delegaţii diferitelor grupări din România sunt împărţiţi pe patru liste, 

după cum urmează: 

Lista nr. 1 este a sioniştilor grupaţi în jurul ziarului Renaşterea, 

compusă din dr. S. I. Stein, avocat Z. A. Mizrachi şi dr. S. Singer, delegaţi, 

iar supleanţi avocat M. Segal, M. Z. Klein şi Mela dr. Iancu. 

Lista nr. 2 a ziarului Palestina muncitoare, compusă din avocat I. 

Lerner, O. Barovschi şi dr. I. Beider, delegaţi, iar avocatul B. Kelpner, D. 

Safur şi S. Şapira supleanţi. 

Lista nr. 3 a sioniştilor revizionişti, compusă din Vladimir Jabotinski, 

Abraham Feller şi Philippe Rosenstein, delegaţi, iar avocatul M. Weissman, 

Leon Gold şi Meyr Grossman supleanţi. 

Lista nr. 4 a sioniştilor centrişti, compusă din dr. Ad. Bernhardt, Lazăr 

Margulies şi dr. I. Baruch, delegaţi, iar dr. A. Mibashan, George Bischoff şi 

L. H. Goldman supleanţi. 

Alegerile au avut loc în localitatea organizaţiilor sioniste, fiecare 

alegător votând numai în baza unui buletin (şekel), eliberat contra sumei de 

40 lei. 

Au obţinut 46 voturi lista nr. 1, 97 voturi lista nr. 2, 154 voturi lista nr. 

3 şi 15 voturi lista nr. 4 

A fost declarată reuşită lista nr. 3 a sioniştilor revizionişti, în frunte cu 

Vladimir Jabotinski, urmând ca centrala din Bucureşti să aleagă delegaţii ce 

urmează a lua parte la congres. 

6

 

28 mai 1932.  

De curând, s-a ţinut la Paris conferinţa anuală a Uniunii Sioniştilor 

Revizionişti, cu delegaţii grupărilor din România, Cehoslovacia, Olanda, 

Austria, Palestina şi Letonia. 

Din referatele citate de reprezentanţii mişcărilor din ţările menţionate, 

Comitetul Central a înregistrat faptul că organizaţia sionistă revizionistă 

merge spre un progres simţitor pe toate tărâmurile. 

Şi, în special, în aportul ce îl aduc revizioniştii în folosul fondurilor 

naţionale evreieşti. 

Cu această ocaziune, Vladimir Jabotinski, preşedintele Federaţiei 

Sioniste Revizioniste, a accentuat că, în condiţiile de astăzi, prezenţa Angliei 

stânjeneşte opera de reclădire a ei şi a cerut o revizuire internaţională a 

mandatului palestinian. 
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S-au votat moţiuni prin care se cere ca revizioniştii din toată lumea să 

iasă din organizaţiile sioniste, deoarece programul lor vizează menţinerea 

mandatului în forma lui actuală în Palestina. 

7

 

14 februarie 1933.  

Conform rezoluţiei organizaţiei Poalei Zion, s-a hotărât intensificarea 

propagandei printre tinerimea din întreaga Basarabie, în special printre 

lucrătorii evrei. 

8

8 iulie 1933.  

În ziua de 2 iulie a avut loc la Bălţi un miting organizat de societatea 

sionistă Zeire Zion, la care au participat 800 persoane. Dl. Meer Grabovski, 

delegat al numitei societăţi din Palestina, a vorbit despre situaţia evreilor din 

punct de vedere politic şi economic, în legătură cu al 16-lea congres sionist 

ce va avea loc anul acesta la Praga, în ziua de 16 august. Numitul, precum şi 

avocatul Gheinichis, au criticat pe dl. Jabotinski, preşedintele organizaţiei 

sioniste revizioniste mondiale, precum şi organizaţia tineretului asociat 

Brith Trumpeldor, al căror sistem de propagandă este dăunător cauzei 

naţionale evreieşti. 

9

30 septembrie 1933. 

A avut loc la Tighina o conferinţă ţinută de I. Rabinovici din Chişinău, 

în legătură cu congresul sionist de la Praga. Numitul a arătat că în Germania 

sunt persecutaţi 600.000 evrei. Critică pe sioniştii revizionişti, şi în special 

pe Jabotinski, pe care-l acuză că este vândut lui Hitler, declarând că 

revizioniştii au împuşcat în iunie a.c. pe Haim Arlozorov, preşedintele 

biroului politic executiv sionist şi fruntaş al muncitorimii din Palestina. 

Rabinovici a spus că adevăraţii sionişti au făcut o bună colonizare în 

Palestina. 

Câţiva sionişti revizionişti ce se aflau în sală au încercat să provoace 

dezordine. 

10

 

11 ianuarie 1934. 

La Chişinău a fost tipărit un apel sionist semnat de organizaţiile 

Gordonia, Haşomer Hatzair, Brith Trumpeldor, Mercaz şi Macabi şi Kadima 

(sioniştii socialişti) din Basarabia. 

11
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13 aprilie 1934. 

Adunarea populară a organizaţiei sioniste din localitate, la care au luat 

parte cam 300 persoane şi unde a vorbit dl. avocat Beno Sternberg din 

Cernăuţi, despre emigrare şi reclădirea Palestinei, îndemnând pe sioniştii 

revizionişti să plece în Palestina şi să lupte pentru înlăturarea luptei de clasă, 

adoptarea armoniei sociale şi interzicerea grevelor. 

12

1 mai 1934.  

„Organizaţia sionistă din România, inclusiv organizaţia din Iaşi, s-au 

scindat în două: Poalei Zion şi sionişti revizionişti… 

13

2 martie 1935. 

Organizaţiile muncitoreşti evreieşti Haşomer Hatzair şi altele, 

activează cu haluţi sub conducerea organizaţiei sioniste, sunt de extremă 

stângă. 

Haşomer Hatzair, organizaţie care este străină de sionism, străină de 

credinţele noastre strămoşeşti, având o ideologie politică cu totul contrară 

intereselor noastre. 

Organizaţiile Macabi, menorah şi Brith Trumpeldor, sionist 

revizioniste. 

14

31 mai 1935. 

„În seara zilei de 29 mai 1935, orele 21-30-23, 30, d-nii ing. 

Kipelovici din Paris, Beno Sternberg din Cernăuţi şi Siegfried Barber din 

Suceava au ţinut o conferinţă despre Sionismul de azi şi de mâine, la care au 

participat cam 150 persoane. 

15

3 iunie 1935. 

„În ziua de 7 mai a.c., a avut loc la Cernăuţi o conferinţă aranjată de 

organizaţia sionistă de stânga Zeire Zion. Subiectul conferinţei a fost 

Situaţia economică şi politică a Palestinei. A conferenţiat ing. Kaplan din 

Palestina. 

În ziua de 26 mai a.c., a avut loc la Cernăuţi o adunare convocată de 

organizaţia sionistă revizionistă, cu circa 400 participanţi. A vorbit ing. 

Kopelovici, membru în Executiva Mondială sionistă revizionistă din Paris, 

despre reclădirea Statului Iudeu pe principii naţionaliste…. 

16
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19 iunie 1935. 

În Bucovina şo-au făcut apariţia în ultimul timp diferiţi conferenţiari 

evrei din ţară sau străinătate, pentru a pregăti opinia publică evreiască în 

vederea celui de-al 19-lea congres mondial sionist revizionist, ce se va ţine 

la 20 august a.c. la Lucerna, Elveţia. 

Astfel de conferinţe, care au împărţit populaţia evreiască în două 

tabere – sionişti de dreapta şi revizionişti – comunişti de stânga – se vor ţine 

la Câmpulung, Rădăuţi, Storojineţ, Nepolocăuţi, Cernăuţi şi alte localităţi. 

Nu rareori se termină cu bătaie şi intervenţia poliţiei. 

Cu toate divergenţele dintre cele două ramuri, aceste conferinţe se 

termină obişnuit cu proteste şi insulte la adresa mişcării naţionaliste, fapt 

care nemulţumeşte mult populaţia românească. 

17

 

25 iulie 1935. 

De la 26 iulie până la 10 august a.c., va funcţiona la Piatra Neamţ 

tabăra cercului studenţilor evrei sionişti din Moldova. 

Acolo se vor discuta şi se vor lua hotărârile cu privire la propaganda 

contra studenţilor revizionişti din Moldova. 

18

 

27 august 1935. 

Al 19-lea congres sionist. Preşedinte al congresului sionist a fost ales 

profesorul Weizman.  

19

 

12 octombrie 1935 

La societatea Mutualitatea a evreilor refugiaţi din URSS, s-a împărţit 

pe ziua de ieri programul Noii Organizaţii Sioniste. 

20

 

17 decembrie 1935. 

Vechea organizaţie sionistă din România, imitând exemplul sioniştilor 

revizionişti, tinde să organizeze o Hachşara de navigaţie în România, ceea ce în 

Palestina se practică de mult de tineretul evreu, însă sub forme de sport nautic. 

Această pregătire maritimă va da posibilităţi de câştig tineretului 

evreu pe vapoare care fac curse între Europa şi Palestina, cât şi pe alte 

vapoare. 

21
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7 aprilie 1936. Document de poliţie referitor la mişcarea sionistă. 

Rezumat. 

Într-o listă de 91 organizaţii evreieşti, este enumerată Noua 

Organizaţie Sionistă, fostă revizionistă, cu sediul în str. Triumfului nr. 4. 

Preşedinte avocat Steinberg. Într-o listă de nouă ziare evreieşti, este 

enumerat şi Cuvântul evreiesc, organul sioniştilor revizionişti, cu redacţia în 

str. Triumfului nr. 4. 

22

24 aprilie 1936. 

„Suntem informaţi, însă, că organizaţia sionistă locală, în acţiunea ei 

de colectare pentru Fondul Naţional Evreiesc, întâmpină dificultăţi serioase 

la populaţiunea evreiască, prin comisiunile sale. Cauza aceasta este o 

urmare a comisiunii de colectare ale Noii Organizaţii Sioniste revizioniste, 

care, în ultimul timp, şo-a intensificat acţiunile de strângere de fonduri 

destinate pentru Keren Tel Hai. Fondul Tel Hai este întrebuinţat în scopuri 

politice şi de partid, propagandă, presă, călătorii politice etc. 

Pentru a stăvili aceste acţiuni ale revizioniştilor şi a împiedica 

evreimea locală de a dona pentru Fondul Tel Hai, organizaţia sionistă a 

lansat un manifest intitulat Prevenire publică pentru respingerea Fondului 

Tel Hai, prin care solicită populaţiei evreieşti de a respinge categoric 

comisiunile care se prezintă pentru Fondul Tel Hai‖. 

23

29 noiembrie 1936. 

A. L. Zissu s-a înapoiat în Bucureşti, venind la Berlin 

De o lună de zile, publicistul evreu A. L. Zissu, cetăţean român, fost 

director al ziarului evreiesc Mântuirea, care apărea în capitală în anii 1920-

1922, s-a înapoiat în Bucureşti, venind de la Berlin, unde s-a stabilit, fiind 

proprietarul unui impozant imobil în acel oraş. Odată cu dânsul şi-a adus 

soţia şi copilul, împreună cu un vagon special de bagaje. În Bucureşti, s-a 

stabilit în b-dul Lascăr Catargiu nr. 11 bis. El este ginerele lui Carol 

Zimmer, cunoscutul negustor de uleiuri din Capitală. 

Este vorba ca A. L. Zissu, care este socotit printre cei mai bogaţi evrei 

din România ( a fost coasociatul fabricii de zahăr Ripiceni), să finanţeze 

ziarul sionist radical Renaşterea noastră, care apare în Bucureşti sub 

conducerea lui L. B. Wexler, Samz Singer etc. În legătură cu aceasta, Zissu a 

avut un schimb de vederi cu comitetul de direcţie al numitului ziar. Zissu 

este în foarte bune relaţii cu profesorul Nae Ionescu, ale cărui vederi politice 

sunt bine cunoscute. 

24
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4 ianuarie 1937. 

Noua Organizaţie Sionistă din România a format un comitet 

provizoriu pentru organizarea şi acţiunea din Ardeal, cu sediul la Bucureşti, 

str. Mântuleasa nr. 9, etaj I. 

25

19 ianuarie 1937. 

Organizaţia tineretului sionist Bethar 

serbează al 13-lea an de existenţă 

După prima conferinţă mondială a sioniştilor revizionişti, care s-a 

ţinut la Paris, s-a hotărât transformarea cercului de tineret Trumpeldor în 

Brith Trumpeldor. Astăzi, această organizaţie este împrăştiată în 34 de ţări, 

care vor serba, de asemenea, 13 ani de experienţă. 

Organizaţia Bethar luptă pretutindeni în condiţiuni grele, din cauza 

vechii organizaţii, din care fac parte şi organizaţiile muncitoreşti marxiste, 

care tinde să desfiinţeze organizaţia considerată fascist evreiască. Tineretul 

betharist primeşte o educaţie naţională şi socială evreiască, luptă contra 

comuniştilor, pregătind generaţia de mâine a tineretului evreu, care va hotărî 

asupra soartei Palestinei. 

26

19 februarie 1937. 

Prin decizia nr. 9917 din 19 februarie 1937, Ministerul de Interne a 

dispus desfiinţarea organizaţiei Hehalutz. 

27

28 februarie 1937. 

Revista Hayarden nr. 19, publicaţia tineretului din Noua Organizaţie 

Sionistă, publică articolul intitulat NOS împotriva comunismului, din care 

cităm: „Peste prăpastia ce desparte neosionismul de comunism nu duce nici 

o punte‖. 

28

9 iunie 1937.  

Vladimir Jabotinski, preşedintele organizaţiei mondiale a sioniştilor 

revizionişti, a trimis în România două circulare prin care se dau instrucţiuni 

asupra strângerii de fonduri pentru Tel Hai (Calea Vieţii). Prin Fondul Tel 

Hai, Jabotinski urmează să organizeze o puternică armată evreiască în 

Palestina şi să organizeze în mod fizic apărarea evreilor din ţările antisemite. 

Pentru aceasta, tinerii din toate ţările sunt datori să cunoască şi să 

mântuiască toate procedeele tehnice moderne de război. Desăvârşirea 

instrucţiei fizice trebuie făcută deocamdată în societăţile sportive evreieşti. 

Tot din acest fond se subvenţionează întreţinerea instructorilor ambulanţi, 
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precum şi editarea cărţilor şi revistelor ce tratează despre mânuirea armelor. 

Faţă de cele ce preced, vă rugăm a dispune măsuri pentru a se urmări în 

circumscripţia dvs. desfăşurarea acestei activităţi. 

Inspector regional de poliţie 

29

 

4 iulie 1937. 

Gazeta Cuvântul Evreiesc publică articolul Sionism şi comunism de 

Vladimir Jabotinski, în care liderul revizioniştilor declară că „esenţa 

comunismului este antisionistă‖. 

30

 

6 iulie 1937. 

La 27 iunie a.c. a avut loc la Bălţi un miting al organizaţiei 

Allgemeine Zion (sionist centristă) şi într-un raport al Inspectoratului 

Regional de Poliţie din Basarabia se menţiona: „Ultimul a vorbit David 

Komarovski, care, ca şi precedenţii săi, a demonstrat calităţile centriştilor şi 

a făcut apel la tineretul evreu din organizaţia extremei drepte Brith 

Trumpeldor de a se reîntoarce în lagărul sionist, nelăsându-se fascinaţi de 

idealurile lui Jabotinski, irosindu-şi şi energia, şi puterea lor creatoare. În 

timpul cuvântării ţinute de David Komarovski un grup de tineri betharişti a 

încercat a opri pe vorbitor, dar a fost evacuat imediat, fără incidente‖. 

31

 

7 iulie 1937. 

La alegerile pentru al 20-lea congres mondial sionist, Partidul Statului 

Iudeu (revizioniştii moderni) participă cu lista nr. 5. Titulari: avocatul Mişu 

Weissman, Bucureşti, Philippe Rosenstein, Bucureşti, Elias Steiman, 

Bucureşti, Ella Gold, Bucureşti, L. Bato, Bucureşti, Michel Segall, 

Bucureşti, ing. S. Mizrachi, Bucureşti. Supleanţi: Ari Lolotte, Bucureşti, G. 

Kleiner, Bucureşti, Paul Rosenstein, Bucureşti, prof. S. Simion, Ploieşti, 

Moritz Geiger, Timişoara, A. Rosner, Bucureşti, E. Steinman, Chişinău, dr. 

Josef Mann, Cernăuţi. 

32

 

4 august 1937. 

Organizaţia culturală Tarbuth Leumith este o ramură a Noii 

Organizaţii Sioniste din România. 

33
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16 august 1937.  

De când la Zürich are loc congresul mondial sionist de sub conducerea 

dr-lui Chaim Weizmann, la Geneva are loc o altă conferinţă, convocată de 

către Vladimir Jabotinski, conducătorul Noii Organizaţii Sioniste mondiale. 

34

11 octombrie 1938. 

Sosirea la Bucureşti a lui Vladimir Jabotinski. 

În vederea sosirii în Capitală, în ziua de 12 octombrie 1938, a lui 

Vladimir Jabotinski, conducătorul Noii Organizaţii Sioniste Mondiale, 

comitetul societăţii evreilor refugiaţi din Rusia, Mutualitatea, cu sediul în 

Bucureşti, a ţinut o conferinţă cu privire la participarea unei delegaţii din 

partea societăţii la întâmpinarea lui Vladimir Jabotinski la Gara de Nord. 

Membrii societăţii Mutualitatea vor participa în număr cât mai mare 

la conferinţa publică pe care o va ţine Vladimir Jabotinski în ziua de 13 

octombrie 1938, în sala Arta, când va face un expozeu asupra problemelor 

Palestinei şi emigrărilor evreieşti. 

35

26 octombrie 1938. 

Cernăuţi. În ziua de 25 octombrie 1938 a avut loc o conferinţă a 

societăţii sioniste revizioniste, în sala Casei Evreieşti, la care au participat 

vreo 1500 persoane. A vorbit Vladimir Jabotinski, preşedintele organizaţiei 

sioniste revizioniste mondiale, despre problema împărţirii Palestinei, 

precum şi alte chestiuni, care interesează situaţia evreilor din Europa. 

Chestiuni care ar interesa siguranţa statului. 

36

4 noiembrie 1938. 

„Jabotinski, care a ţinut o conferinţă în urmă cu două săptămâni în 

Bucureşti, în sala Liedertafel, dezbătând diferite probleme evreieşti, cere 

englezilor să cedeze mandatul ce-l au asupra Palestinei, pentru că ei doresc 

protectoratul Germaniei, poporul care vrea să-i expulzeze din Europa şi 

singurul stat care ar fi capabil să le dea o mână de ajutor şi o garanţie morală 

de a stabili liniştea poporului evreiesc‖. 

37

  11 noiembrie 1938.  

Binevoiţi a primi, Excelenţă, mulţumirile mele pentru primirea atât de 

amabilă cu care m-aţi onorat, cât şi expresiunea înaltei şi distinsei mele 

consideraţiuni. 
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Dl. Ministru a aprobat în principal cele cuprinse în alăturatul Aide 

Mémoire, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare şi măsurilor de 

ordine respective. 

Notă 

Asupra conversaţiei de la 9 noiembrie 1938 

I Probleme de emigrare speciale. O atitudine binevoitoare faţă de 

mişcarea despre care este vorba fiind constatată, trebuie deci înconjurată, 

acordând acestei categorii de emigranţi facilităţile indispensabile, între care: 

 Porturi de îmbarcare. Va fi permis organizatorilor acestor 

excursiuni de a consulta autoritatea competentă asupra 

alegerii porturilor de îmbarcare pe coasta română . 

Instrucţiunile vor fi trimise autorităţilor porturilor alese. Se va ţine 

seamă de faptul că alegerea vapoarelor disponibile pentru călătorii având 

acest caracter special este foarte limitată şi că, pentru acest motiv, regulile 

obişnuite de confort etc. nu ar putea fi întotdeauna aplicate în mod riguros. 

 Paşapoarte pentru cetăţenii români. Organizatorii mişcării 

despre care este vorba îşi propun de a intensifica participarea 

personală a cetăţenilor români pentru opera sionistă în 

Palestina. Ar fi deci esenţial de a facilita şi a simplifica 

formalităţile necesare pentru a obţine paşaportul pentru 

străinătate. 

După regulamentul autorităţilor de resort, pentru a obţine un paşaport 

trebuie obţinute numeroase documente, ca de pildă: Certificat de 

naţionalitate; Certificat de naştere; Certificat de bună purtare; Certificat de 

impozite; Buletin de populaţie; Situaţia militară. 

(În ceea ce priveşte acest din urmă document, să ne fie permis să 

atragem atenţiunea asupra faptului că, în anumite căzuţi, emigrarea evreilor 

sub vârstă militară nu pare a fi considerată ca indezirabilă. Pentru cazurile 

din această categorie ar trebui, de asemenea, facilitată eliberarea unui 

document adiţional: autorizaţie din partea Inspectoratului pentru pregătirea 

premilitară). 

 Vize de tranzit pentru străini. Această problemă este foarte 

importantă pentru utilizarea porturilor de îmbarcare române. 

Dunărea superioară (Bratislava) fiind inaccesibilă pentru 

navigaţie normală între noiembrie şi martie, emigranţii din 

Polonia, Lituania, Cehoslovacia etc. vor trebui în mod 

necesar să străbată teritoriul românesc. 



 - 
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Pe de altă parte, oficiile consulare româneşti din străinătate ar trebui 

să primească instrucţiuni uniforme, pentru a acorda vize de tranzit 

emigranţilor pentru care organizatorii noştri îşi asumă responsabilitatea. 

 Organul responsabil pentru emigraţia specială. Cererile 

formulate mai sus presupun existenţa unei direcţiuni 

acreditate şi recunoscute de autorităţile române, ca 

reprezentând organizatorii emigraţiunii speciale şi 

responsabilii pentru tot ceea ce se leagă de acest lucru. S-ar 

cere deci permisiunea de a numi un director şi de a-l prezenta 

autorităţilor competente. 

II Alegerile la Congresul Pro Palestinian al Europei Orientale. Pentru 

a sprijini acţiunea diplomatică în favoarea principiului porţii deschise în 

Palestina, Noua Organizaţie Sionistă are intenţiunea de a convoca un 

Congres Palestinian al Europei Orientale, care ar urma să se întrunească la 

Varşovia, în cursul iernii 1938-1939. 

Esenţialul unei manifestări de acest fel, destinată a arăta opiniei 

publice toată forţa pornirii imediate spre Palestina, va consta, natural, în 

actul însuşi al alegerilor. Ele vor trebui să aibă un caracter de plebiscit în 

masă. Este în mod deosebit de important ca alegerile să prezinte acest 

caracter masiv şi în România. 

Cererile care decurg de aici ar fi, deci, următoarele: 

a. A face cunoscut autorităţile de reşedinţă şi locale că mişcarea în 

favoarea Congresului palestinian al Europei Orientale, şi mai ales 

alegerile pentru acest congres, constituie o manifestare aprobată 

de guvern. 

b. A facilita propaganda dinaintea alegerilor, şi electorală, mai ales 

(în ceea ce priveşte) organizarea întrunirilor. Este mai ales 

important din acest punct de vedere ca activitatea organelor 

noastre în România să poată să se dezvolte fără a fi stânjenită. 

Autorizaţia generală pentru reluarea activităţilor sale a fost deja 

acordată de departamentul de Interne, însă suntem obligaţi a 

constata o anumită încetinire în aplicarea acestei autorizaţii în 

ceea ce priveşte un număr considerabil de localităţi. 

Această încetineală ameninţă de a stânjeni în mod serios, nu 

numai activitatea normală a Noii Organizaţii Sioniste, dar mai 

ales organizarea alegerilor mai sus notate. Deşi un comitet 

special, compus din mai multe partide evreieşti, tocmai se 

constituie acum pentru conducerea campaniei electorale, este 

evident că sarcina concretă de a organiza alegerile va cădea 
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asupra unei grupări a Noii Organizaţii Sioniste şi, în mod practic, 

asupra Organizaţiei Tineretului cunoscută sub numele de Bethar 

sau Brith Trumpeldor. Rugăm deci ca instrucţiuni urgente să fie 

trimise prefecţilor, pentru ca activitatea grupurilor Noii 

Organizaţii Sioniste şi Bethar-ului să fie legalizate pretutindeni, 

fără întârziere. 

IV. Chestiunea unui cotidian în limba idiş. Ne permitem a reveni 

asupra acestei chestiuni, a cărei importanţă merită a fi subliniată. Mişcarea 

congresistă pe care vrem s-o organizăm este, esenţial, o mişcare a meselor. 

A acestor mase care nu numai în provincie, dar chiar în centrul ţării vorbesc 

încă dialectul idiş. Este incomparabil mai uşor a le influenţa adresându-le 

cuvinte oral sau în scris, în această limbă. În ceea ce priveşte grija că 

publicarea unui cotidian în idiş ar putea să dea loc la reacţiuni indezirabile, 

să ne fie permis să arătăm că această experienţă a fost făcură cu cele mai 

bune rezultate în Polonia. Acolo se găseşte o întreagă presă idiş, dintre care 

patru mari cotidiene, deoarece acolo, exact ca în România, nu se doreşte 

activitatea cetăţenilor evrei în presa ţării şi se cere ca cetăţenii de origine 

evreiască să trateze problemele lor, în presa lor specială, în idiş. 

38

 22 noiembrie 1938.  

Violenţa manifestaţiilor antisemite ce s-au produs în Germania, în 

urma asasinatului de la Paris, urmate de măsurile luate de guvernul german 

şi de recrudescenţa curentelor antisemite în ţările cu populaţie evreiască mai 

numeroasă, au produs o deosebită impresie în rândul evreilor din România. 

Singură ştirea despre înţelegerea ivită între dr. Weizmann, 

conducătorul mişcării sioniste, şi Jabotinski, şeful sioniştilor revizionişti, în 

vederea colaborării celor două fracţiuni ale sionismului, vizând soluţionarea 

problemei evreieşti sub auspiciile Angliei şi Franţei şi cu sprijinul marilor 

financiari evrei din străinătate, a ameliorat starea de spirit a evreilor din ţara 

noastră. 

39

25 noiembrie 1938.  

Domnule Director general, 

Subsemnaţii ne permitem în mod respectuos a vă depune aici alăturat 

actul constituirii şi memoriul referitor la o nouă asociaţie, denumită 

Asociaţia pentru organizarea emigrărilor evreieşti din România, rugându-vă 

să binevoiţi a ne da autorizaţia de funcţionare. Sediul provizoriu al acestei 

asociaţii va fi la dl avocat Edgar Kanner din Bucureşti, str. Romulus nr. 61. 
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 Primiţi vă rog, domnule Director general, asigurarea deosebitei 

noastre stime. 

Ss. Edgar Kanner 

Ss. Indescifrabil 

Ss. Indescifrabil 

Domniei sale, dlui Director general al Poliţiilor 

Rezoluţie din 29 noiembrie 1938: S-a predat dlui ministru, care a 

aprobat în principiu crearea acestei organizaţii. 

Ss. Indescifrabil 

Actul constitutiv 

Al Asociaţiei pentru organizarea emigrării evreilor din România 

Art. 1. Se constituie o asociaţie cu numele de Asociaţia pentru 

organizarea emigrării evreilor din România, denumită pe scurt Rompalia.  

Art. 2. Scopul acestei asociaţii este de a înlesni şi organiza o emigraţie 

evreiască din România înspre Palestina şi alte ţări. 

Art. 3. Pentru realizarea acestui scop, asociaţia va lucra în trei secţiuni 

deosebite şi anume: 

a. Secţiunea de studii, documentare şi propuneri; 

b. Secţiunea palestiniană; 

c. Secţiunea celorlalte ţări. 

Pentru a populariza scopul ei şi a da informaţiunile necesare celor ce 

doresc să emigreze, asociaţia va edita un buletin lunar. 

Art. 4. Asociaţia va fi condusă de un comitet compus din 5-9 

persoane.  

Conducerea propriu-zisă şi reprezentarea faţă de autorităţi şi diferite 

instituţiuni o are directorul asociaţiei, care are semnătură socială. 

În fruntea fiecărei secţiuni va fi desemnată o persoană care va lucra 

sub supravegherea secretarului general. 

Art. 5. Asociaţia îşi va întinde activitatea în toată ţara şi va desemna 

reprezentanţii în diferite localităţi, unde la nevoie se vor alege şi comitete 

locale. 

Art. 6. Sumele necesare pentru realizarea scopului propus vor fi 

acoperite din: 

a. cotizaţiuni; 

b. contribuţiuni benevole. 

Art. 7. Asociaţia îşi va începe activitatea imediat după ce va primi 

autorizaţia de funcţionare din partea autorităţilor de resort. 

Art. 8. Un regulament va dezvolta principiile cuprinse în actul 

constitutiv de mai sus. 
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Memoriu 

Contactul zilnic pe care-l avem cu populaţiunea evreiască şi interesul 

tot mai mare pe care toate straturile acestei populaţiuni îl arată pentru 

problemele în legătură cu emigraţia ne-au adus la convingerea că organele şi 

organizaţiunile existente nu pot satisface în întregime aceste probleme de 

imediată necesitate. Într-adevăr, Oficiul Palestinian se ocupă cu împărţirea 

certificatelor primite din partea guvernului palestinian, iar numărul acestor 

certificate a fost în ultima vreme destul de redus. 

Organizaţiile sioniste, cea veche şi cea nouă, pregătesc elementele 

care pleacă în Palestina atât din punct de vedere ideologic, cât şi din punct 

de vedere practic. Lipseşte însă un organism care să se ocupe cu problema 

tehnică a emigraţiei, pe deasupra oricărei ideologii. Dar, în afară de aceasta, 

emigraţia spre celelalte ţări, care a devenit astăzi de mare actualitate şi în 

care mai sunt mari posibilităţi, este lăsată la voia întâmplării. 

Pentru a umple acest gol, am luat hotărârea de a înfiinţa o asociaţie cu 

numele de Asociaţia pentru organizarea emigrării evreilor din România, 

numită pe scurt Rompalia. 

Această asociaţie va avea trei secţiuni: 

I. Secţiunea de studii, documentare şi propuneri; 

II. Secţiunea palestiniană; 

III. Secţiunea celorlalte ţări. 

Asociaţia va fi condusă de un comitet în care vor intra diferite 

persoane cunoscute din viaţa evreiască. 

Avem convingerea că, dacă vom avea concursul sperat din partea 

autorităţilor noastre, asociaţia va putea să-şi justifice existenţa chiar în 

cursul primelor luni de activitate, prin numărul important de persoane pe 

care le va fi îndrumat din România înspre alte ţări. 

40

 

 

12 decembrie 1938. 

Organizaţia tineretului sionist Bethar din România, cu sediul în str. 

Cernica nr. 2, a pus sub tipar o nouă broşură scrisă în limba germană, 

intitulată Die Jugend in Palestina. Această broşură este destinată pentru 

propaganda în cercurile tineretului evreiesc din Bucovina. Broşura se 

tipăreşte la tipografia Presa Veche Românească din str. Blănari nr. 20 din 

Capitală. 

41
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29 ianuarie 1939.  

Cercurile conducătoare neosioniste de la Paris, în strâns contact cu 

cele de la Bucureşti, studiază posibilitatea organizării financiare a emigraţiei 

evreilor din România. 

Se intenţionează înfiinţarea unei bănci pentru transferul averilor 

evreilor din România şi Polonia. 

Determinarea guvernelor român şi polonez, printr-o largă publicaţie, 

că ambele, de comun acord, vor propune Angliei ca acesta să preia mandatul 

asupra Palestinei ca „codominium‖. În acelaşi timp, ambele guverne să se 

oblige, sub deplina respectare a drepturilor cetăţeneşti şi religioase ale 

autohtonilor, ca să ducă în doi ani în Palestina şi Transiordania: din Polonia 

un milion; din Germania şi Austria 300.000; din România 300.000; din 

Ungaria şi Cehoslovacia 150.000; din Italia 20.000; refugiaţi din Anglia, 

Franţa, Belgia, Olanda şi Elveţia 50.000, iar din alte state 50.000 evrei. 

Dr. Wolfgang von Wiesl este autorul acestui plan. 

42

 

15 martie 1939. 

Buletin informativ 

Asupra activităţii asociaţiilor evreieşti din România 

Între 1-15 martie 1939 

Apariţia unui volum intitulat Înapoi spre sionism de studentul evreu 

Marcel Weinberg. 

Broşura urmăreşte combaterea Acţiunii Willman, gruparea care 

preconizează colonizarea evreilor în oricare alte teritorii în afară de 

Palestina. 

43

 

Aprilie 1939.  

În afară de interesul arătat pentru evenimentele internaţionale privind 

direct sau indirect situaţia evreilor de pretutindeni, asociaţiile evreieşti din 

România au acordat o deosebită atenţie organizării emigrării în Palestina, în 

care scop s-a continuat acţiunea de strângere a fondurilor, s-au organizat 

cursuri speciale pentru pregătirea profesională a celor dispuşi să emigreze şi 

s-a înlesnit plecarea în Palestina a unui număr de emigranţi, în această 

privinţă distingându-se printr-o activitate eficace Noua Organizaţie Sionistă, 

care grupează în jurul său elemente mai active şi mai puţin înclinate 

discuţiunilor inutile decât cele din vechea organizaţie sionistă. 

44
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20 mai 1939. 

Asociaţia de Cultură, Educaţie şi Ajutor, CEA; comitetul central de 

ajutorare a emigranţilor, sub conducerea ing. Gornstein, str. Culmea Veche 

nr. 2. 

Această organizaţie lucrează intens, trecând peste frontieră în mod 

fraudulos evrei veniţi de peste Nistru. 

45

6 iunie 1939. 

Organizaţia sionistă Brith Trumpeldor – Bethar din România, în 

vederea emigrării tineretului sionist din Palestina, a luat iniţiativa înfiinţării 

în Bucureşti a unei şcoli de pregătire militară. În acest scop, se va edita în 

curând o broşură – călăuză a instructorului betharist. Secţiunile Bethar din 

ţară vor fi obligate să trimită la această şcoală cel puţin un tânăr betharist 

(betharistă). 

46

28 iunie 1939. 

Samuel Ariel, directorul ziarului neosionist Cuvântul evreiesc, 

domiciliat în Bucureşti, str. Pictor Obedeanu nr. 6, face să apară în presa 

evreiască din ţară diverse comunicate radiodifuzate de către posturile 

clandestine din Palestina, intitulate Zion Hami Staharet (Sionul în 

eliberare). 

47

11 iulie 1939.  

Statul Iudeu şi Executiva Sionistă 

Statul Iudeu, ca organizaţie, este considerată că face legătura de unire 

între cele două organizaţii, veche şi nouă. Se tinde la crearea unui singur 

organism politic sionist. 

48

31 iulie 1939. 

Organizaţia Bethar din România, de sub conducerea avocatului Iacob 

Schieber, numără aproximativ 5000 membri. 

49

18 august 1939. 

În ziua de 16 august c. a sosit în Capitală, venind din Palestina, Ery 

Jabotinski, fiul lui Vladimir Jabotinski, comandantul organizaţiei 

neosioniste Bethar din Palestina şi membru al Comitetului Central mondial 

betharist din Londra. 

50
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6 septembrie 1939. 

Ery Jabotinski, fiul lui Vladimir Jabotinski, conducător al Betharului 

mondial, se află de mai mult timp în Capitală. Numitul are dese consfătuiri 

cu fruntaşii Noii Organizaţii Sioniste: avocatul Edgar Kanner, Felix Rosen, 

dr. B. Sternvery şi avocatul Iacob Schieber, conducătorii Betharului din 

România. 

51

11 septembrie 1939. 

Transporturile de emigranţi ilegali din ultimul timp au debarcat în 

bune condiţiuni în porturile palestiniene. 

52

 

13 septembrie 1939. 

La sediul Keren Kajemet a avut loc o întâlnire cu conducătorii 

grupărilor de tineret Haşomer Hatzair, Hanoar Hatzioni, Gordonia şi Dror, 

pentru intensificarea colectării de subscrieri. 

53

 

18 septembrie 1939. 

Asociaţia CEA (Cultură, Educaţie, Ajutor), al cărei preşedinte este 

avocatul Josef Kandel, nu este în realitate decât forma camuflată a fostei 

lojii masonice B'nei Brith, deoarece asociaţia CEA cuprinde în majoritate 

membri foşti la B'nei Brith. 

Alipirea Austriei şi desfiinţarea statului cehoslovac au avut ca urmare, 

între altele, un intens refugiu al evreilor spre alte state, CEA constituind un 

comitet de ajutorare, care avea să se ocupe de ajutorul material în vederea 

transportării emigranţilor evrei, de unde nevoia de a coopera cu asociaţiile 

evreieşti din ţară şi străinătate. 

Pentru că numărul intraţilor clandestin în ţară sporea, Josef Kandel s-a 

prezentat la Direcţiunea Generală a Poliţiei, precum şi la Prefectura Poliţiei 

Capitalei, şi a solicitat permisiunea pentru funcţionarea unui comitet de 

ajutorare. 

Se organizau permanent transporturi cu emigranţi ilegali, atât în ţară, 

cât şi străinătate; tranzitul acelor din alte state s-a făcut în majoritate prin 

România.. Aceştia, de cele mai multe ori, au părăsit România odată cu 

diversele transporturi în tranzit. 

Astfel, au luat fiinţă la Bucureşti două cămine: hotelurile Universal şi 

Egipt; trei cantine: Viaţa, Păstrarea credinţei şi alta în str. Clucereasa nr. 7. 
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Aceasta cu aprobarea Direcţiunii Generale, de unde emigranţii erau 

expediaţi din timp în timp coloniei de încartiruire-tranzit Carmen Sylva, de 

unde apoi erau îmbarcaţi. Actualmente, în mare parte se repetă cu refugiaţi 

polonezi. 

54

29 septembrie 1939. 

Zwi Bonfeld, directorul mondial al fondului neosionist Keren Tel Hai, 

a venit în Capitală în vederea reorganizării acestui fond. 

55

2 octombrie 1939. 

Ieri, 1 octombrie c., a avut loc o consfătuire internă a conducerii 

organizaţiei sioniste Bethar din România, la care au luat parte Ery Jabotinski 

din Palestina şi Zwi Remba din Londra. S-a discutat problema 

descompletării organizaţiei, din cauza faptului că un mare număr de membri 

sunt concentraţi. 

56

7 octombrie 1939. 

Executiva Sionistă din România a făcut demersuri pentru a se acorda 

refugiaţilor civili evrei din Polonia certificate de emigrare legală în 

Palestina. Autorităţile româneşti au aprobat cererea. „Certificatele de 

emigrare – specifica ziarul – se acordă în mod gratuit... Emigranţii vor putea 

lua cu ei toată averea mobilă adusă din Polonia‖. 

57

17 octombrie 1939. 

„Guvernul român a autorizat primirea a 10.000 de refugiaţi evrei din 

Polonia‖. Agenţia evreiască pentru Palestina a fost informată de către 

autorităţile româneşti că emigrarea evreilor din Polonia, înzestraţi cu 

certificate de emigrare în Palestina, vor putea folosi drumul prin România 

fără nici o restricţie.  

Pe de altă parte , se semnalează exodul masiv al populaţiei din 

România, situată în provinciile de frontieră, către regiunile din interiorul 

ţării. Se evaluează la 10.000 numărul refugiaţilor evrei din Basarabia, care 

părăsesc această provincie de teama unei invazii ruseşti. Se socoteşte că la 

Bucureşti se află aproape 5.000 de refugiaţi din Bucovina. 

58

23 octombrie 1939. 

A părăsit portul Giurgiu vasul sub pavilion bulgar Rudniciar, cu 263 

emigranţi evrei din Ungaria. 

59
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27 octombrie 1939. 

Keren Kajemet anunţă că, la 1 octombrie a.c., 120 de emigranţi evrei 

din România, din organizaţia Dror, au fost colonizaţi într-o regiune ce s-a 

cumpărat cu fonduri colectate din România. 

60

9 ianuarie 1940. Circulară a Ministerului de Interne referitoare la 

interzicerea colectelor sioniste. 

D-lor Rezidenţi Regali, 

D-lui Prefect al Poliţiei Capitalei, 

D-lor inspectori regionali de poliţie, 

D-lor prefecţi de judeţe, 

D-lor chestori şi şefi de poliţie ai oraşelor reşedinţe şi nereşedinţe. 

Vă rugăm să binevoiţi a lua măsuri pentru interzicerea cu desăvârşire 

a tuturor colectelor publice de bani lansate de asociaţiunile evreieşti 

cunoscute sub numele de Organizaţia Sionistă din România sau Noua 

Organizaţie Sionistă, fie prin centralele lor, fie prin filialele din ţară. 

Materialul de propagandă ce se foloseşte în acest scop ca: broşuri, timbre, 

chitanţe, manifeste, cutii cu lumânărele etc. Se fa confisca şi distruge. 

Toate organizaţiile anterioare, prin care se lăsau libere asemenea 

colecte, date de Ministerul Muncii şi Sănătăţii sau de Ministerul de Interne, 

rămân anulate. În consecinţă, nu se mai permite în viitor nici o propagandă 

în scopul de a se colecta bani din organizaţiile evreieşti, fie prin fondul 

Reclădirea Palestinei, fie pentru pregătirea emigranţilor în acea ţară. 

Politica antisemită a guvernului român a trecut prin diferite faze de 

dezvoltare, dar întotdeauna se deosebea de politica polonă sau germană. 

Căci politica românească nu tindea la izolarea culturală a populaţiei 

evreieşti, ci la asimilarea ei. Generaţia tânără se bucura de toate şcolile, 

guvernamentale sau municipale, din cauza lipsei şcolilor evreieşti 

particulare. Politica guvernului român, sprijinită pe sistemul unui singur 

partid, tinde să desfiinţeze partidele politice şi mai ales se teme de tendinţele 

de politică independentă din partea minorităţilor naţionale, din care cauză 

activitatea organizaţiei sioniste este semioficială. WIZO activează sub egida 

Comitetului Femeilor de Caritate, iar în orăşelele unde agenţii locali de 

poliţie îndeplinesc sarcina cu stricteţe, organizaţiile sioniste primesc un 

caracter conspirativ, iar adunările acestor organizaţii amintesc câteodată de 

cele din Spania. 

În favoarea evreimii române, trebuie să spunem că ea mai are încă 

multe puteri proaspete, care nu au fost încă exploatate, căci situaţia lor 

economică nu este rea şi această evreime ţine a-şi păstra legăturile cu 
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tradiţia evreiască. Aceasta am văzut-o acum trei săptămâni, la moartea 

Rabinului Niemirower; întreaga evreime era îndoliată la moartea acestui 

conducător. Toate ziarele evreieşti publicau anunţuri de doliu. La 

înmormântare participau reprezentanţii guvernului şi toate casele evreieşti 

din România erau îndoliate. Toate sinagogile din România, clădite cu mult 

gust, dovedesc asupra legăturii evreilor români cu tradiţia, care se află şi la 

asimilanţi. Evreii din România au acum datoria să plătească transportul 

evreilor din Europa Occidentală şi chiar Orientală spre Palestina. 

Organizaţiile WIZO şi MACABI au adunat multe persoane în sânul 

lor, iar tineretul trăieşte o viaţă sionistă naţională, fără a face parte din vreun 

partid politic. 

MACABI a purtat drapelul alb-albastru la Olimpiada Sportivă 

Românească, la care a asistat şi M. S. Regele. Pe de altă parte, ministrul de 

Externe al României este conducătorul de onoare al Organizaţiei Sportive 

Sioniste. 

Din toţi cetăţenii României, minoritatea evreiască se teme cel mai 

mult de pierderea independenţei româneşti. De aceea sunt legaţi evreii din 

ţară şi, în acelaşi timp, se tem de orice schimbare, căci orice schimbare 

loveşte întâi în evrei.  

61

18 ianuarie 1940. 

Cercurile evreieşti comemorează condamnarea de către Tribunalul 

Militar din Acco a 38 de tineri şi tinere aparţinând organizaţiilor sioniste 

revizioniste la pedepse variind între 10 şi 2 ani închisoare, pentru portul 

ilegal de arme. Condamnaţii au fost arestaţi în cursul lunii noiembrie, în 

apropiere de colonia Rosh – Pinah, pe când făceau exerciţii militare. 

Verdictul dat de Tribunalul Militar urmează a fi confirmat de către 

comandantul şef al trupelor britanice din Palestina. 

62

19 ianurie 1940. 

La Galaţi deschiderea acţiunii Hagalila (campanie de recolte de 

fonduri). Participă emisarii sionişti din Palestina Werner Bloch şi I. L. 

Taubman. Pe de altă parte, centrul Keren Kajemet din Ierusalim a trimis pe 

emisarii Tanchun şi Berman în inspecţie şi pentru Hagalila. Sunt la 

Bucureşti şi vor face vizite în provincie. 

63

Ianuarie 1940. 

Centrala Keren Hayesod din România era alcătuită din dna Ella Bălan, 

Robert Bischoff, ing. I. M. Gotlieb, dr. Carol Iancu, Rudolf Ktaz, avocat I. 
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Mendelovici, ing. O. Olteanu, dna Giselle Pomeranz, Philip Rosenstein, dr. 

G. Szönyi, avocat Mişu Weizman. Director era S. Rosenhaupt. 

64

1 februarie 1940. 

Vechea Organizaţie Sionistă şi Noua Organizaţie Sionistă, denumită şi 

revizionistă. Datorită precipitării evenimentelor internaţionale, problema 

emigrării şi imigrării devine principala preocupare a conducerii celor două 

organizaţii politice evreieşti. Numărul certificatelor pentru imigrarea în 

Palestina erau prea puţine în raport cu numărul emigranţilor din statele 

europene şi, cu toate insistenţele depuse de conducerea Vechii Organizaţii 

Sioniste, Anglia a refuzat mărirea cotei de certificate de emigrare. 

În octombrie 1938, are loc la Paris o consfătuire a celor două 

organizaţii mondiale evreieşti, cu care ocazie, pentru motive de ordin tactic, 

se hotărăşte ca Vechea Organizaţie Sionistă să se abţină de la organizarea 

emigrărilor ilegale în Palestina, pentru a nu-şi strica raporturile sale de 

prietenie cu Anglie, iar Noii Organizaţii Sioniste îi revine sarcina de a se 

ocupa în mod temeinic de imigrările ilegale. 

Cu organizarea de transporturi clandestine de emigranţi evrei se ocupă 

în România: 

a) Noua Organizaţie Sionistă, recte Af-Al-Pi; 

b) Vechea Organizaţie Sionistă, recte Achscharoth Olim; 

c) Persoane particulare dr. Willy Perl. 

A. Pe lângă comitetul central mondial al Noii Organizaţii Sioniste ia 

fiinţă Departamentul politic de emigrare, care are de scop 

sprijinirea şi dirijarea imigranţilor clandestine a evreilor din 

Europa; pentru statele sud-est europene se constituie un comitet 

exclusiv denumit în ebraică Af-Al-Pi (Cu toate că). Centrala 

acestui comitet a fost succesiv la Praga., Varşovia, iar actualmente 

la Bucureşti. Membrii susnumitului comitet executiv colaborează 

în ţară cu conducerea Noii Organizaţii Sioniste şi Brith 

Trumpeldor, precum şi o serie de colaboratori din diferite state. 

B. Cu ocazia congresului mondial sionist de la Geneva din august 

1939, s-a hotărât, între altele, continuarea imigrărilor ilegale în 

Palestina şi sprijinirea lor materială de către marile capitaluri 

evreieşti. Conducătorii organizaţiei sioniste din România au 

constituit un comitet de emigrare denumit Achscharoth Olim, cu 

reprezentanţii principalelor grupări sioniste din ţară, care au 

înaintat guvernului un memoriu prin care solicitau organizarea 

unei emigrări evreieşti metodice din România; până la 
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soluţionare, s-a sistat, din august şi până în prezent, organizarea 

de transporturi clandestine Achscharoth Olim se obliga ca, la 

transporturile de tranzit prin România, să îmbrace de fiecare dată 

22,5 la sută (în raport cu numărul emigranţilor în tranzit) evrei 

români, dintre acei care au pierdut cetăţenia. 

C. Concomitent cu organizarea transporturilor clandestine cu evrei 

de către cele două organizaţii politice evreieşti, de aproximativ 8 

luni, pe o scară întinsă se ocupă cu transporturile ilegale dr. Willy 

Perl din Viena. 

În Bucureşti sunt stabiliţi de mai mult timp armatorii greci Pandelis şi 

Slutsky, proprietarii mai multor vase maritime; aceştia au angajamente cu 

diverse firme şi au oferit vapoare pentru transportul emigranţilor evrei. 

65

 

4 februarie 1940. 

În sala şcolii Cultura din str. Zborului 13 are loc congresul Uniunii 

Comunităţilor Evreieşti din Vechiul Regat, pentru alegerea noului şef a 

cultului mozaic. 300 participanţi; Filderman, preşedintele congresului. Din 

cuvântarea lui Komarovski, Iaşi: „Noul Şef Rabin trebuie să fie în primul 

rând sionist, căci numai astfel poate fi reprezentant al evreismului‖. 

Filderman este împotrivă: „Menirea Şef Rabinului este numai de ordin 

religios şi complet străină de orice contingenţă politică laică‖. A survenit un 

balotaj între Halevy şi Şafran. Alegerile se vor relua la orele 22. S-a discutat 

„ideea de patrie în religia mozaică‖. Noaptea a fost ales Alexandru Şafran. 

W. Filderman i-a recomandat „să uite că a fost un militant sionist şi să plece 

urechea şi la cerinţele celor ce nu împărtăşesc acest punct de vedere‖. 

66

 

6 februarie 1940. 

Apel către populaţia evreiască pentru plantarea pădurii cu numele Şef 

Rabinului I. I. Niemirower pe terenul Keren Kajemet din Eretz Israel. 

Semnau: dr. W. Filderman, Uniunea Comunităţilor Evreieşti din România; 

Ph. Rosenstein, Keren Kajemet Leisrael din România; S. Zalman, 

organizaţia sionistă din România; avocat L. Mizrahi, comitetul central 

sionist; Micu S. Zelter, comitetul Templului Coral; I. L. Sternbach, 

comitetul evreilor din Bucureşti; avocat M. Segal, comisariatul Keren 

Kajemet Leisrael din România, dr. L. Mayersohn şi Erich Mokrauer, 

comisia specială pentru „Iacob Niemirower‖. 

67
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8 februarie 1940.  

Alexnadru Şafran a fost felicitat de Executiva Sionistă, „amintindu-i 

că activat anterior în mişcarea sionistă, luând parte atât la congresele 

sioniste mondiale, cât şi la conferinţele de ţară; speră că şi în viitor mişcarea 

sionistă din România va găsi în noul Şef Rabin un luptător activ‖. 

68

12 februarie 1940. 

Uniunea Comunităţilor Evreieşti din Vechiul Regat, prin preşedintele 

W. Filderman şi secretarul general Horia Carp, cer Ministerului de Interne să 

se revină asupra ordinului 4715 din 18 ianuarie 1940, privind interzicerea 

colectării de fonduri. „Reconstrucţia Palestinei nu este potrivnică ţării 

noastre, deoarece, pe de o parte, se absoarbe un număr de evrei din 

România, iar pe de altă parte, mulţumită ei, exportul nostru în Palestina a 

crescut aşa de considerabil încât balanţa comercială prezintă un excedent de 

peste un milion de lire palestiniene în favoarea României‖. Organizaţiile 

sioniste subscriu şi la înzestrarea armatei. 
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13 februarie 1940. 

Noua Organizaţie Sionistă, care are ca punct programatic principal 

crearea unei majorităţi evreieşti din Plaestina, a organizat în mod distematic, 

cu ajutorul partizanilor săi din Palestina, o emigraţie ilegală în masă a 

tineretului din răsăritul Europei – Polonia şi România, iar în urmă a 

refugiaţilor evrei din Austria, Germania şi Cehoslovacia. 

Dispoziţiilr Executivei mondiale spun că dacă emigrarea se face în 

mod ilegal, emigrarea trebuie să se facă cu respectarea strictă a normelor 

legale, impuse de autorităţi, deoarece mişcarea revizionistă urmăreşte să-şi 

câştige sprijinul şi simpatia conducerii statului român, pentru a putea 

reglementa problemele emigrării în Palestina, care se face prin participarea 

românilor. 

70

17 februarie 1940. 

În urma audienţei acordate de Mihail Ghelmegeanu avocatului M. 

Weissman şi dr. Singer, activitatea fondurilor Keren Kajemet şi Keren 

Hayesod a fost reautorizată. 

71

17 februarie 1940. 

În Carmen Sylva există un cămin de tranzit al evreilor care emigrează. 

Unii s-au îmbarcat clandestin, deşi nu au voie să iasă din oraş. 

72
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Februarie 1940. 

Începe să apară în limba română publicaţia antisemită germană 

Serviciul Mondial, corespondenţă internaţională pentru studiul problemei 

evreieşti, cu redacţia centrală Weltdienst, Frankfurt pe Main. Ediţia română 

era difuzată de Legaţia germană din Bucureşti. 
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22 martie 1940. 

La sediul organizaţiei sioniste din str. Anton Pann nr 7, a avut loc 

recepţia d-lui Alexandru Şafran. Recepţia a fost organizată de Executiva 

sionistă, comitetul central Keren Hayesod, şi Executiva Keren Kajemet. Au 

vorbit Philip Rosenstein, preşedintele Keren Hayesod, iar în numele 

Executivei sioniste avocatul Leon Mizrahi, care şi-a exprimat speranţa că dr. 

Alexandru Şafran va rămâne acelaşi sionist convins şi militant activ pe linia 

trasată de către defunctul dr. I. Niemirower. Alexandru Şafran a răspuns, 

„subliniind că activitatea sa în cadrul mişcării sioniste nu va fi cu nimic 

modificată de noua demnitate la care a fost ridicat‖. 
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Martie 1940. 

Perioada 12 februarie – 12 martie 1940 

Vechea şi Noua Organizaţie Sionistă din România, intenţionează să 

organizeze în acest scop o nouă grupare, accesibilă tuturor tinerilor evrei, în 

cadrul căreia să facă posibilă strângerea relaţiilor între membrii diverselor 

grupări sioniste de tineret cu orientări politice diferite. 
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3 mai 1940. 

Printre intelectualii din Capitală se răspândeşte prin poştă buletinul 

informativ Palestina, editat de Agenţia Evreiască pentru Palestina de pe 

lângă Societatea Naţiunilor, Geneva, Rue de Lausanne nr. 95. 
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 2 mai 1940. 

Oficiul Central Palestinian, str. Anton Pann nr. 7, depinde de Jewish 

Agencyy şi susţine emigrarea legală. 

Conducătorii Oficiului Central Palestinian sunt dr S. Enzer, M. 

Orechowskz, dr. S. Zalman şi avocatul N. M. Negru. 

77

13 mai 1940. 

„Actualmente se află în ţara noastră, printre refugiaţii polonezi, şi un 

lot de aproximativ 1000 evrei. Pentru a-i scuti de eventuale neplăceri ce ar 

decurge din situaţia lor, conducerea organizaţiei sioniste din România 
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urmează să procure, cu concursul extern al Congresului Mondial Evreiesc 

cu sediul la Geneva, autorizaţiile şi condiţiile materiale de emigrare în 

Palestina. În acest scop şi conform dispoziţiunilor primite de la Geneva, 

comitetul special de emigrare Alya de pe lângă organizaţia sionistă din 

România a întocmit un tabel cuprinzând o serie de date personale asupra 

unui lot de 450 refugiaţi evrei polonezi. 
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Mai 1940. Lista publicaţiilor Departamentului presei din cadrul 

vechii organizaţii sioniste. 

Ştiri din lumea evreiască, săptămânal oficial, Bucureşti;Curierul 

israelit, săptămânal, Bucureşti;Înfrăţirea, săptămânal, Bucureşti;Renaşterea 

noastră, săptămânal, Bucureşti;Egalitatea, bilunar Bucureşti;Tribuna;Ecoul 

evreiesc, Bucureşti;Cultura, revistă săptămânală, Bucureşti;Adam, revistă 

săptămânală, Bucureşti;Tribuna evreiască, revistă săptămânală, 

Iaşi;Drumuri noi, revistă săptămânală, Bucureşti;Copilul evreu, revistă 

lunară, Bucureşti;Sănătatea, revistă lunară, Bucureşti;Femeia evree, buletin 

lunar, Bucureşti;Palestina, buletin ilustrat;Unzer Zeit, cotidian în idiş, 

Chişinău; Cernowitzer Blätter, săptămânal în idiş, Cernăuţi;Oif boi, 

săptămânal în idiş, Cernăuţi;User Wort, bisăptămânal, Bucureşti;Volt 

Spiegel, bisăptămânal în idiş, Bucureşti;Farun idişn Kind, revistă lunară în 

idiş, Chişinău;Uj Kelet, cotidian maghiar, Cluj;Napünk, săptămânal maghiar 

Oradea;Uj Kor, săptămânal maghiar Cluj;Ostjüdische Zeitung, săptămânal 

german, Cernăuţi;Die Neue Zeitung, săptămânal german, Timişoara;Surot, 

revistă lunară în ebraică, Bălţi;JTA, agenţie;Interwiev Press;Scrisul evreiesc, 

editură. 
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12 iulie 1940. 

Un ziar de dreapta apreciază că A. Villman, prin ideile sale privind 

crearea unui stat evreiesc, concurează Executiva sionistă, militând pentru o 

firmă care nu a început încă să lucreze: mişcarea teritorialistă evreiască. A 

Villman ar vrea să ofere paşapoarte „haimanalelor istoriei‖. Pledoariile lui 

sunt considerate o stratagemă neconvingătoare. (Porunca vremii, 12 iulie 

1940) 
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11 noiembrie 1940. Document de poliţie privind suspendarea 

activităţii organizaţiei Bethar. 

Avocatul Iacob Schieber, preşedintele organizaţiei sioniste Bethar, în 

înţelegere cu comitetul responsabil, a decis suspendarea activităţii 

secţiunilor din provincie, ca măsură de prevedere faţă de actuala situaţie. 
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Iacob Schieber va numi un delegat al secţiunilor din provincie, care se va 

ocupa de organizarea emigrării tineretului evreu. 

81

 

b) Anii 1945-1948 

 

3 februarie 1945.  

Cu prilejul ultimei şedinţe ţinută de către Noua Organizaţie Sionistă, 

s-a ales următorul comitet de conducere: Josef Kalmanovici, avocat Edgar 

Kanner, dr. ing. I Hirschfeld, avocat Meiner Hertovici, ing. Silviu Stern, 

avocat Samuel Revici, dr Martin Roşu, Felix Rosen şi ing. Moise 

Bromfman. 

În această şedinţă s-a decis excluderea din organizaţie a dlor Armand 

Taubes, Eugen Meissner şi Lipa Haimovici, învinovăţiţi de naufragiul 

vasului Struma. Totodată, s-a mai hotărât şi intervenirea pe lângă forurile 

superioare evreieşti din Palestina pentru pedepsirea dnei E. Buescu-Guttman 

şi a lui S. L. Ariel, cunoscuţi ca organizatori ai transportului de emigranţi 

evrei cu vasul Struma şi acre în prezent se găsesc în acea ţară…. 
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8 martie 1945 

 În ziua de 4 martie a.c., avut loc la sediul Noii Organizaţii Sioniste din 

str. Ţepeş Vodă 7 o conferinţă ţinută de către dl ing. Alfred 

Weissman,intitulată Reflecţiuni asupra sionismului şi problemele sociale. 

 83

16 aprilie 1945. 

Dl. Josef Klarman, reprezentant al agenţiei telegrafice evreieşti JTA, a 

vrut o convorbire l asediul din str. Dimitrie Racoviţă al FUCE din România 

cu dl. Lascăr Şaraga, secretar general al federaţiei. Discuţiunea a fost purtată 

în general asupra problemelor evreieşti ale momentului, care cer o 

solidaritate a tuturor organizaţiilor. 
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6 iunie 1945 

Evreii veniţi în capitală de la Cernăuţi şi Chişinău relatează rudelor şi 

intimilor lor diferite întâmplări, petrecute în Bucovina şi Basarabia, făcând 

totodată aprecieri nefavorabile la adresa Uniunii Sovietice şi a regimului 

sovietic. 

Aceste elemente acuză autorităţile sovietice că au operat arestări 

nejustificate, că transportă în interiorul Uniunii Sovietice tot felul de 

materiale, care sunt de absolută necesitate localnicilor, şi că îngreunează 
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prin diferite măsuri traiul. Toţi aceşti evrei afirmă că regimul instaurat de 

autorităţile sovietice este cu mult mai aspru decât cel ordonat de vechea 

guvernare. 
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22 iunie 1945. 

Organizaţia sionistă radicală Renaşterea 

S-a desprins din Uniunea Sionistă din România, înfiinţarea de S. I. 

Stern (Kohavi) în 1924. Apoi a fost condusă de dr. S. Singer, urmat de Leon 

Mizrachi. În 1939, împreună cu gruparea sioniştilor centrişti, s-a constituit 

în Uniunea generală sionistă Renaşterea, pe baza programului de la 

Baltimore: 

1. Commonwealth evreiesc în Palestina; 

2. Imigraţia să fie controlată de Jewish Agency; 

3. Colonizarea evreilor pe întregul teritoriu al Palestinei; 

După plecarea lui Leon Mizrachi, conducerea organizaţiei a fost 

preluată ed dr. Cornel Iancu. În 1940, când se rup legăturile cu Anglia, apar 

dezbinări. 

„În martie 1941, Mizrachi, dezgustat, se hotărăşte să părăsească ţara 

pentru a pleca în Palestina. Într-o şedinţă impresionantă, predă conducerea 

d-lui Cornel Iancu, singurul indicat să pondereze mişcarea sionistă. Pentru 

preşedenţia Executivei Sioniste este desemnat dl avocat Mişu Benvenisti, 

membru al organizaţiei Renaşterea. În acelaşi timp, Oficiul Palestinian a fost 

delegat tot un membru al Renaşterii, dl avocat Mayer Segall‖. Organizaţia a 

jucat un rol important până la înfiinţarea Centralei Evreilor. Au activat 

intens: Cornel Iancu, Milu Alter, avocatul Littman, avocatul A. Feller, Lazăr 

Wurmbrandt, M. Rudich, avocatul S. Lemcovici şi avocatul Mendelovici. 

După desfiinţarea organizaţiilor sioniste se întâlnesc în reuniuni prieteneşte, 

acasă la MişuBenvenisti, Cornel Iancu, Mayer Segall şi A. Feller. 

În 1943, pleacă în Palestina Mayer Segall, cu un grup de copii, după 

tratative purtate cu Radu Lecca. Chestiunea a costat câteva zeci de milioane, 

care s-au dat la Consiliul de Patronaj. Prin intermediul lui Pamfil Şeicaru, A. 

L. Zissu a obţinut o audienţă la Mihai Antonescu. În aprilie 1944, Mişu 

Benvenisti demisionează din Renaşterea. După 23 august 1944, gruparea 

Renaşterea se reface. La 24 februarie 1945, are loc o conferinţă a Renaşterii, 

cu delegaţi din întreaga ţară. Se menţine programul de la Baltimore şi se 

stabilesc următoarele puncte: 

1. Trecerea alături de democraţie; 

2. Învăţământul obligatoriu al limbii ebraice în toate şcolile 

evreieşti; 
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3. Susţinerea fondurilor naţionale Keren Hayesod şi Keren Kajemet 

Leisrael; 

4. Restratificarea elementelor evreieşti, prin învăţarea unei meserii, 

pentru emigrarea Palestina; 

5. Reluarea legăturilor cu evreii din U.R.S.S. 

6. Conlucrarea cu celelalte organizaţii evreieşti din ţară, în special 

cu Uniunea Comunităţilor Evreieşti şi cu evreii din întreaga 

Transilvanie; 

7. Trimiterea în special şi printre primii a copiilor orfani din 

Transnistria în Palestina. 

Executiva Renaşterii 

Preşedinte: dr. Cornel Iancu 

Secretar general: M. H. Alter Membri: av. Mendelovici, Cornel Segall, 

I. Ebercohn, Tully Rosenthal 

Delegaţi în Executiva Sionistă: David Levin, av. I. Grunberg 

Delegaţi în Nact Alya (organizaţia din ţară): Avram Osias, av. I. 

Iscovici 

Delegat în juriul de onoare al organizaţiei sioniste: av. J. Ramer. 

Membri în Comitetul Central: Jacques Zosmer (Brăila), Alfred 

Herşcovici (Galaţi), Heinrich Israel (Focşani), B. Kassler (Craiova), M. Segal 

(Râmnicu Sărat), B. Comaneşter (Piatra Neamţ), I. Mittelman (Iaşi), M. 

Marcovici (Bucureşti), Sol Rintzler (Bucureşti), A. Fruchter (Bucureşti), Leon 

Bercovici (Bucureşti), Mayer Schwartz (Bucureşti), Marcel Silberman (Buzău). 

Organizaţia Renaşterea din Bucureşti 

Preşedinte:ing. Elias Schein 

Secretar: av. S. Dulberg 

Casier: Isac Reiner 

Membri: Mayer Schwartz, Paul Gimberg, B. Spirescu, Marcel 

Schachter, Pincu Blumenfeld, Marcu Avram, Marcel Herşcovici, 

Delegaţi în Comitetul Central sionist, membrii titulari: Cornel Iancu, 

Jean Aberman, Mendel Brezis, S. Lemcovici, I. Iancovici (Galaţi),               

I. Mendelovici, E. Schein, M. H. Alter, I. Ebercohn, Tully Rosenthal 

Delegaţi în Comitetul Central sionist, membri supleanţi: I. Mittelman 

(Iaşi), Sol Moscvovici (Focşani), I. Zosmer (Brăila), L. Croitoru 

(Constanţa), A. Fruchter, B. Comaneşter (Piatra Neamţ), Avram Säger 

(Dorohoi), Marcel Silberman (Buzău), I. Grumberg (Vaslui). 

Delegaţi în Uniunea Clalsionistă: Sergiu Leibovici, Edmond 

Rosenbaum, Tully Rosenthal, M.H. Alter, Cornel Iancu‖ 

86
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21 iulie 1945 

La Oficiul de Emigrare Palestinian au sosit ordine pentru plecarea 

lotului care a obţinut ultima cotă de 1028 de certificate. Viza bulgară n-a 

putut, însă, să fie obţinută până în prezent. De aceea, călătoria se va face pe 

mare şi cu trenul, cum era proiectat, via Bulgaria. În acest scop, oficiul de 

emigrare duce actualmente tratative cu Serviciul Maritim Român, în vederea 

plecării acestora cu vaporul Transilvania. Este foarte posibil ca, până la 25 

octombrie, aceştia să părăsească ţara. Acest lot se compune din copii orfani 

din Transnistria şi refugiaţi unguri, cehoslovaci şi polonezi, care au fost 

eliberaţi din lagărele de la Auschwitz. 
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29 august 1945. 

La 23 august a avut loc o şedinţă de relansare a organizaţiei sioniste 

Dor Hadaş. S-au discutat chestiuni de reorganizare şi despre conferinţa pe 

ţară. 
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30 august 1945. 

Conferinţa pe ţară a Noii Organizaţii Sioniste din România 

Pentru ziua de 30 septembrie a fost anunţată conferinţa pe ţară a Noii 

Organizaţii Sioniste din România, care se va ţine la Bucureşti. 
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3 septembrie 1945 

Ministerul Afacerilor Interne comunică Marelui Stat Major că 

cetăţenii români Abraham şi A. Dan au fost trimişi la Praga de Uniunea 

Evreilor Democraţi din România pentru depistarea şi repatrierea evreilor 

deportaţi în Germania. 

90

4 octombrie 1945 

Zissu lansează apeluri pentru reînfiinţarea partidului evreiesc. 
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8 octombrie 1945 

7 octombrie a.c., a avut loc în sala teatrului Baraşeum o întrunire 

publică, convocată de Comitetul Central al Noii Organizaţii Sioniste Bethar. 

La întrunire au participat un număr de circa 340-400 persoane. 

Vorbitorii au arătat că puterea mandatară din Palestina, ca şi în trecut, 

a început să aplice măsuri restrictive evreilor din Palestina şi să saboteze 

prin toate posibilităţile emigrarea evreilor. 

Din problemele puse de vorbitori, s-a degajat o atmosferă nefavorabilă 

puterii mandatare din Palestina, arătată că sabotează aspiraţiile evreilor 
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pentru crearea uni stat naţional iudeu şi caută prin toate mijloacele să agite 

pe arabi împotriva evreilor şi să oprească imigrarea în acel ţinut. 
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19 octombrie 1945 

Raport detailat asupra evreilor din nordul Ardealului. 

Din punctul de vedere al împărţirii sioniştilor pe organizaţii, dăm mai 

jos un tabel statistic, calculat cu aproximaţie: 

40% Ichud 20% Haşomer Hatzair 

20 % Hanoar Hatzioni 11 % Mizrachi 

7 % Agudath 2 % Brith Trumpeldor 
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Noiembrie 1945 

Secţia Congresului Mondial Evreiesc din România este condusă de A. 

L. Zissu, W. Filderman, Wilhelm Fischer, Mişu Benvenisti, Jean Cohen etc. 

94

15 martie 1946 

Klarman, cunoscut ziarist american a opinat că singura soluţie a 

evreimii conştiente din ţară este să emigreze, iar la Conferinţa Păcii să se 

ceară României compensaţii pentru ceea ce populaţia evreiască din ţară a 

suferit ca pierderi în oameni şi avuturi. 
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15 martie 1946 

Rezidenţa din Craiova raportează că acţionează acolo cinci organizaţii 

de tineret sionist, printre care în traducerea denumirii lor din ebraică 

Muncitorul Tânăr, Libertatea Poporului şi Gordonia. 
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10 aprilie 1946 

În sala Dalles sunt evocaţi Joseph Trumpledor şi S. Ben Iosof. 

Conferenţiază av. Kanner, preşedintele Noii Organizaţii Sioniste din 

România. 
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1 mai 1946 

Haşmoneea felicită pe Mişu Benvenisti, „luptător în primele rânduri şi 

în toate vremurile pentru cauza sionismului‖ 
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5 mai 1946 

„Organizaţiile sioniste nu se opun guvernului dar la adunările lor 

sfătuiesc evreimea la solidaritate şi plecare în Palestina.‖ Se constată că 

membrii organizaţiilor sioniste au legături de corespondenţă cu Anglia, 

America, Italia, şi cu Palestina. 
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 21 iunie 1946.  

 Document de poliţie referitor la evreii din Târgu Neamţ 

Notă 

Evreii din Târgu Neamţ nu s-au încadrat în noua ordine democratică a 

ţării. Ei manifestă diferite nemulţumiri faţă de guvernul actual şi, în semn de 

protest s-au înscris în partidele reacţionare. Din cei 500 de evrei votanţi din 

acea localitate 20 % sunt muncitori înscrişi în Partidul Comunist Român, 10 

la sută sunt social-demopcraţi proveniţi din mici patroni şi meseriaşi. 40 la 

sută sunt naţional-ţărănişti (manişti, ) şi 30 la sută liberali (dinişti); ultimele 

două partide cuprind exclusiv pe comercianţi. Zilele acestea s-au înscris un 

număr de 50 evrei în Partidul Social-Democrat, dar aceasta de formă, 

deoarece la alegeri vor vota pe ţărănişti şi liberali. 
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21 iulie 1946 

A.L. Zissu a demisionat de la conducerea Partidului Evreiesc şi a 

Congresului Mondial Evreiesc. 
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17 august 1946 

O mare agitaţie domneşte în sânul populaţiei evreieşti din România pe 

motiv că se sistează emigrarea în Palestina. 
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25 august 1946 

La Suceava a avut loc o adunare de 200 membri ai asociaţiei sioniste 

Theodor Hertzl. 
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25 august 1946 

La Bacău a avut loc un miting al organizaţiei sioniste Ichud cu 1000 

participanţi. 
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30 august 1946 

Document SSI referitor la o tabără de instrucţie a organizaţiei Bethar. 

105
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11 septembrie 1946 

J. Klarman a vizitat mai multe centre evreieşti, în special din America, 

unde a informat cercurile politice de acolo despre situaţia evreilor şi a 

sionismului din România. 
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24 septembrie 1946 

Amplu document de poliţie referitor la poziţia Angliei faţă de 

problema palestiniană. 
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15 octombrie 1946 

Înfiinţarea la Bucureşti a unui comitet de ajutorare a celor 40000 de 

evrei repatriaţi din U.R.S.S. 
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20 noiembrie 1946 

Caracterizare a clal-sioniştilor şi a eşecului lor în alegerile sioniste 

recente. 

109

 1946. 

 Informaţii diverse dintr-un dosar al Siguranţei referitor la mişcările 

sioniste. 

Federaţia Uniunilor de Comunităţi Evreieşti din ţară, Bucureşti, str. Doctor 

Burghelea nr. 3. 

Executiva Sionistă din România are ca preşedinte pe avocatul Bernard 

Rohrlich. Dirijează peste 350 secţiuni sioniste. 

Organizaţii sioniste afiliate Executivei Sioniste din România: 

Haşmonea, cu sediul în str. Carol nr. 81 şi str. Ioan Nou nr. 45. Este o 

organizaţie a studenţilor evrei din Bucureşti, creată în 1914. Prin 

modificările de statut adunările generale din 23 martie, 2 şi 9 aprilie 1930, 

îşi extinde activittăţile şi în masa tineretului evreu, având ca bază doctrina 

sionistă. Pentru propagarea ideilor scoate în anii trecuţi şi acum revista 

Copilul evreu, o publicaţie bilunară pentru copii şi tineret. Scopul 

Haşmeneei în sânul studenţimii, al grupărilor constituite şi al tineretului 

evreu neorganizat este să lupte pentru întemeierea Căminului Naţional în 

Eretz Israel, iar limba ebraică să devină un grai viu. 

Revista Hasmonea aparţine Societăţii studenţilor universitari sionişti. 

Uniunea Studenţilor Sionişti are ca organ de presă Studentul evreu cu sediul 

în str. Sfinţilor nr. 47. Este o publicaţie bilunară de luptă studenţească. 

Toate aceste societăţii studenţeşti conlucrează cu Executiva Sionistă din 

România, de unde primesc subvenţii şi instrucţiuni pentru activitate. 
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Hanoar Hatzioni, sub preşedinţia lui Zoller, duce o acţiune a sionismului 

prin tineret. Această organizaţie are o revistă bilunară Tineretul Nou. 

Federaţia Tineretului Sionist, preşedinte Weiss, cu sediul în str. Carol nr. 81 
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27 ianuarie 1947 

Notă a brigăzii 3 siguranţă: La 24 ianuarie s-a constituit partidul clal-

sionist. Din biroul executiv fac parte Jean Cohen, dr. Marcu R. Cohin, Leon 

Itzkar şi Michel Leiba. 
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23 februarie 1947. Radiogramă SSI. 

În oraşul Cluj este semnalată înfiinţarea unei filiale a organizaţiei 

Irgun Zwai Leumi. Verificaţi această informaţie şi, în caz că se confirmă, 

daţi amănunte de organizare, legături, personal etc. 
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25 februarie 1947. Un interviu al lui Petru Groza. 

La 18 februarie 1947, ziarul Mântuirea publică articolul lui Jean 

Cohen intitulat Îngrijorător şi semnificativ. Un membru marcant al 

guvernului, într-un interviu acordat presei străine, a spus că antisemitismul 

este provocat de evrei şi să ceară ajutor din America. Jean Cohen întreabă: 

„Oare aceasta este singura soluţie în problema antisemitismului pe care ne-o 

poate oferi democraţia?‖ Demnitarul vizat era Petru Groza. 

113

26 februarie 1947. Notă a Siguranţei privind pe A. L. Zissu. 

Avram Leibu Zissu (A.L. Zissu) 

Născut în oraşul Piatra Neamţ în 1888, fiul lui Pincu Esra Zissu şi al 

Hindei-Lea, cetăţean român, de origine evreu, confesiune mozaică. 

Domiciliază în Bucureşti, str. Aurel Vlaicu nr. 34, tel. 23625 

Posedă o vastă cultură iudaică, socotindu-se un profet al poporului 

evreu. Megaloman, reprezintă concepţia cea mai înaltă a naţionalismului 

evreiesc, având o atitudine potrivnică concepţiei democratice şi de aceea îl 

găsim printre susţinătorii organizaţiei sioniste Noua Organizaţie Sionistă, 

care are un caracter net reacţionar. 

Dispune de o avere apreciabilă. Este cointeresat în industria zahărului. 

Are un imobil la Berlin. 

În calitate de preşedinte al Partidului Evreiesc a căutat să impună 

aceste organizaţii concepţia sa, atât în ce priveşte politica României, cât şi 

din punctul de vedere al intereselor sioniste. Astfel, este filoenglez când este 

vorba despre interesele sale materiale, însă sentimentul acesta îşi schimbă 

cealaltă faţă când este vorba de interesele evreilor în Palestina, fiind un 
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susţinător al revizionismului sionist şi adept al acţiunilor teroriste din 

această ţară. 

Este omul întâlnit în numeroase afaceri şi combinaţiuni, fie de ordin 

politic, fie de ordin material. 

Oficiul de Emigrare pentru Palestina, sub conducerea efectivă a unui 

oarecare Iampolski, care şi-a creat o bună sursă de venituri din această 

îndeletnicire, este sub preşedenţia lui A. L. Zissu. Certificatele de emigrare 

ale acestei agenţii se eliberează după criteriul şperţului, fapt de notorietate 

publică în lumea evreiască. 

Aceeaşi demnitate de preşedinte o are la Jewish Agency, forul 

recunoscut de Anglia, care face legătură între evrei şi Puterea Mandatară. 

Directivele vin de la Londra şi Ierusalim. A. L. Zissu exploatează această 

demnitate în folosul Partidului Evreiesc şi se consideră că face parte din 

corpul diplomatic. 

Face parte ca membru din organizaţia Congresului Mondial Evreiesc, 

filiala din România. Această organizaţie este subvenţionată de centrala de la 

New York şi cuprinde numai evrei sionişti reacţionari. 

Susţine cu fonduri Noua Organizaţie Sionistă (revizionist-reacţionară), 

împreună cu fraţii Weissman, proprietarii fabricii Apretura. 

Este acuzat de ziaristul Gherş Avram că, împreună cu Filderman, a 

avut cunoştinţă de planul „istoricilor‖ pentru 8 noiembrie 1945, explicând 

această atitudine ca o consecinţă a sentimentelor lui antidemocratice şi de 

consecvenţă pe drumul reacţionar. 

Acelaşi ziarist priveşte legătura dintre Zissu şi Filderman bazată nu pe 

dragostea de popor evreu, ci pentru satisfacerea intereselor lor financiare. 

114

 3 martie 1947. 

Brigada de siguranţă: Comisarul ajutor Iancu Rotaru referă despre 

întâlnirea organelor de conducere ale Partidului Evreiesc din 2 martie 1947, 

din str. Oţetari nr. 5. S-au exprimat nemulţumiri faţă de guvern, Lucreţiu 

Pătrăşcanu a promis ceva, dar nu s-a ţinut de cuvânt. „În general, discursul 

dlui Benvenisti a produs o atmosferă de ostilitate guvernului, participanţii 

aplaudând cu frenezie la toate punctele care vizau nemulţumirile populaţiei 

evreieşti‖. 
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6 mai 1947. Document de poliţie referitor la emigrările evreieşti. 

Emigrări frauduloase. Se semnalează că, printre evreii care părăsesc în 

mod fraudulos ţara, se găsesc şi mulţi români etnici, care se dau drept evrei, 
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până ajung în Italia. Trecerea se face prin Ungaria şi la Budapesta sunt 

ajutaţi de Joint, care nu cere acte sau dovezi de naţionalitate. 

116

4 octombrie 1947. 

Direcţiunea Generală a Poliţiei 

Radiogramă 

Oradea 2247 120 oct. 4, 11,00 

Bucureşti, oct. 4, 15,01, Direcţia Siguranţei 

La ordinul dvs. nr. 1320/24807 din 13 septembrie a.c. şi ca urmare a 

raportului nostru nr. 8209 S din 3 octombrie a.c., după cum ne comunică 

Serviciul de Siguranţă Maramureş, vă raportăm că majoritatea tineretului 

evreiesc de pe raza acelui serviciu, încadrat în diferite organizaţii sioniste, 

simpatizează cu organizaţiile teroriste evreieşti Stern şi Igun, considerând că 

activitatea acestor organizaţiuni este o dovadă de curaj şi abnegaţie de care 

este pătruns azi tineretul evreiesc. În contradicţie cu cei din trecut, care au 

stat pasivi în faţa celor mai mari pericole care au ameninţat populaţia 

evreiască. În special se observă simpatizanţi în rândurile organizaţiei 

Mizrahi. Restul unităţilor au raportul negativ. 
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12 noiembrie 1947. 

Extras din Circulara nr. 66 a Executivei Sioniste, semnată de Mişu 

Benvenisti. 

„Se aduce la cunoştinţa prezidenţilor sioniste din ţară… că gruparea 

Haoved Leumi este tot una cu gruparea Brith Haovdim, ambele 

denominaţiuni reprezentând aceeaşi grupare muncitorească a Uniunii 

Sioniştilor Revizionişti‖. 
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1 iunie 1948. 

 Document al Siguranţei referitor la activitatea clandestină a 

organizaţiei Hayarden. Integral 

DGSS 

Notă 

 În seara zilei de 15 mai a.c, a avut loc la domiciliul numitul 

Marmenstein, conducător al organizaţiei sioniste Hayarden, o şedinţă de 

pregătire a Congresului regional din 17 mai a.c. La această şedinţă 

pregătitoare au participat dr. Orenstein şi Ninberger Ernest. Această şedinţă 

pregătitoare a fost convocată în urma primirii unei telegrame convenţionale 

de la Bucureşti, cu următorul conţinut: „Nunta 1ui Kettz va avea loc la 17 

mai a.c., la Oradea, în str. Molotov nr. 40, la orele 8 a.m.‖ 
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 În dimineaţa zilei de 17 mai a.c, s-a deschis congresul regional la 

locul anunţat, în asistenţa a 30 de participanţi, din care au putut fi 

identificaţi: Schnap, proprietar de hotel în Arad, şi Herşcovici, avocat din 

Oradea. Pe pereţii sediului figurau fotografiile procurorului Spitzer din Cluj, 

medic dr. Drimer din Bucureşti şi Ernst Fischer din Cluj fost secretar al 

şefului revizionist Jabotinski şi, în prezent, secretarul C.D.E.-ului. Cu 

această ocazie, s-au dat instrucţiuni pentru intensificarea propagandei 

anticomuniste, cu sloganul că Exploatarea omului de către stat într-un  

regim socialist , este mult mai nemiloasă decât exploatarea omului de către 

om. 

 De asemenea, s-a accentuat necesitatea emigrărilor clandestine în 

masă prin Ungaria, către Italia, spre centrul de educaţie paramilitară şi 

antimuncitorească de acolo, arătându-se că trecerile peste frontieră sunt 

uşurate de comisarul Lustig din Oradeaq şi dr. Krasov, medic maior sovietic, 

facându-se uz de autocamioane ruseşti, arătându-se  totodată că mai există şi 

alte mijloace de emigrare clandestină fără riscuri. 
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5 iulie 1948. 

Mişu Benvenisti nu mai e preşedinte al Organizaţiei Sioniste. A fost 

din mai 1946 până în mai 1948, când i-a expirat mandatul şi a fost ales un 

nou for de conducere. 
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9 iulie 1948. 

Document al Siguranţei referitor la nemulţumirile evreilor faţă de 

Comitetul Democratic Evreiesc. Integral. 

Notă 

 Foarte mulţi evrei îşi manifestă nemulţumirea împotriva C.D.E. Se 

reproşează conducătorilor acestei organizaţii că dau dovada de lipsă de tact 

şi, prin unele măsuri ale lor, revoltă chiar masele evreieşti. Din această 

cauză, există un curent destul de accentuat prin care se caută a se discredita 

activitatea C.D.E.-ului şi a-l arăta drept o organizaţie duşmănoasă 

intereselor evreieşti. 
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 20 octombrie 1948. 

 Document al Securităţii referitor la emigrările evreieşti. Extras. 

 „În vederea emigrării evreilor în Statul Israel, CDE-ul are instituite 

comisii de primire şi verificare a elementelor evreieşti ce urmează a părăsi 

ţara... 

122
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2 decembrie 1948. 

Document al Securităţii referitor la şcoala de agricultură de la 

Colentina. 

În urma preluării Şcolii de Cultură agricolă de către Hehalutz, toţi 

elevii trebuiau să aparţină unei grupări sioniste. 

De aceea, a fost creată de către Leon Itzkar o nouă grupare sionistă de 

tineret, numită Hanoar Aclali, în care urmează să fie încadrate toate 

elementele bethariste din sânul fostei şcoli de cultură agricolă. 

123

7 decembrie 1948. 

Document al Securităţii referitor la organizaţiile sioniste de dreapta. 

Direcţia Regională a Securităţii Poporului, Iaşi. 

Către 

Serviciul judeţean 

Luaţi de îndată măsuri în scopul de a identifica pe conducătorii 

organizaţiilor sioniste, care se află pe raza serviciului dvs. Celor identificaţi 

li se vor întocmi fişe personale în triplu exemplar, care vor fi înaintate de 

urgenţă acestei direcţiuni, până la data de 12 decembrie a.c. 
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12 decembrie 1948 
La 12 decembrie 1948, „Scânteia" publică Rezoluţia Biroului Politic al C.C. 

al P.C.R.. în chestiunea naţională. * 

Reproducem din cap. IV, pct. B. referirile la populaţia evreiască: 

„b) Clasele exploatatoare din ţara noastră au folosit totdeauna «problema 

evreiască» ca o diversiune criminală pentru a-şi menţine şi întări poziţiile lor 

dominante, pentru a exploata poporul muncitor. În timp ce statele imperialiste, 

folosind diversiunea rasistă antisemită, organizează pogromuri şi noi ghetouri, 

rezolvarea problemei naţionale în U.R.S.S. demonstrează că în societatea socialistă 

unde nu mai există exploatarea omului de către om, evreii sunt egali cu popoarele 

în mijlocul cărora trăiesc şi că nu mai există nici un fel de «problemă evreiască». 

Încercarea naţionaliştilor burghezi evrei de a răspândi ideea «unităţii 

evreieşti», a nediferenţierii de clasă a populaţiei evreieşti este diversiunea prin care 

aceştia încearcă să atragă masa muncitoare evreiască la remorca marii burghezii 

reacţionare evreieşti din slujba imperialiştilor anglo-americani. În regimul 

democratic populaţia evreiască se bucură de drepturi egale cu ale poporului român 

şi ale celorlalte populaţii conlocuitoare. Astfel au fost realizate: 

Legiferarea delictelor de rasism; judecarea şi condamnarea criminalilor de 

război vinovaţi de asasinate şi jafuri: reglementarea cetăţeniei prin lege: libertatea 

exercitării cultului, crunt lovit în perioada fascismului; reîncadrarea în câmpul 
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muncii; încadrarea în regimul I.O.V.R. a acelor evrei care au suferit în timpul 

dictaturii fasciste; sprijinul statului pentru instituţiile de asistenţă şi cultură; 

asigurarea pentru populaţia evreiască a dreptului de a învăţa limba maternă (idiş, 

română, maghiară), în şcolile statului; existenţa Ikuf-ului – asociaţie culturală 

pentru cei ce vor să cunoască cultura idiş, teatrul evreiesc de stat, presă etc. 

Publicat în ziarul „Scânteia" şi preluat de organul C.D.E. ca şi de 

numeroasele publicaţii oficiale. 

 

Populaţia muncitoare evreiască a participat la lupta contra fascismului şi a dat ca 

jertfă, în această luptă, pe cei mai buni fii ai ei. Procesul de încadrare în munca 

constructivă democratică a masei evreieşti a fost împiedicat de acţiunea sioniştilor 

– naţionaliştilor evrei care au înşelat o parte din populaţia evreiască printr-o 

propagandă nefastă. In această acţiune a lor, sioniştii au fost ajutaţi şi de alte 

agenturi ale imperialismului american sub diferite forme. 

Sionismul de toate nuanţele este un curent politic naţionalist, reacţionar al 

burgheziei evreieşti, care caută să izoleze populaţia evreiască muncitoare de 

popoarele în mijlocul cărora trăieşte, s-o împiedice să lupte în rândurile forţelor 

progresiste în contra capitalismului şi propriei sale burghezii. în cadrul Comitetului 

Democrat Evreiesc, sioniştii au dus permanent o acţiune de sabotare a întăririi 

C.D.E.-ului. au împiedicat încadrarea în munca productivă a populaţiei muncitoare 

evreieşti, au dus permanent o agitaţie naţionalistă de izolare în sânul acestei 

populaţii, punându-se astfel în afara C.D.E.-ului. Unii membri de Partid din C.D.E. 

pe lângă laturile pozitive ale muncii lor, n-au dus o acţiune destul de susţinută 

pentru combaterea curentului naţionalist, în organizaţiile evreieşti şi au înlesnit 

manifestările tendinţelor de izolare culturală şi naţională în rândurile acestei 

populaţii, alunecând astfel pe o linie bundistă. 

Este necesară reconstituirea C.D.E.-ului din elemente progresiste, capabile 

de a mobiliza populaţia muncitoare evreiască la lupta pentru consolidarea 

democraţiei populare împotriva exploatatorilor de clasă şi agenţilor imperialismului 

anglo-american". 

1948 

Pe parcursul anului 1948 au fost întocmite fişele unor sionişti din 

principalele oraşe ale ţării. 

125



c) Anul 1949 

 

Martie 1949 

Este atacată şcoala „Cultura agricolă‖, ctitorită de Leon Itzkar, Jules 

Saltzman şi Max Haimovici-Broşteni. Edgar Oberst şi I. Heigher afirmă că 

ar fi o oficină de propagandă sionistă. 
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Este reorganizat CC al CDE. şi dusă la paroxism acţiunea sa 

antisionistă. 

126

26 aprilie 1949 

Pascu Schechter este conducătorul tineretului sionist de dreapta 

Bethar. Numitul Kluger este membru al organizaţiei Bethar propus pentru 

şcoala de instructaj reviozionist din Paris. 

Se urmăreşte strângerea de material împotriva lor pentru a fi trecuţi în 

problema 1. 
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7 mai 1949. 

Se semnalează că Mişu Benvenisti nu a venit la repetiţia data la 

Athénée Palace de Rubin, ministrul Israelului în România deoarece 

organizaţiile sioniste erau desfiinţate. 

128

12 mai 1949 

Este arestat sionistul Scarlat Iancu, întors de mult timp din Israel. 

129

Mai 1949 

Este atacat ing. Jack Kanner, fost delegat al organizaţiei Statul Iudeu 

în consiliul comunităţii evreilor din Bucureşti. Statul Iudeu este considerată 

organizaţie revizionistă. 

Conducătorii căminelor de orfani din Transnistria, din str. Papazoglu, 

Virginia, Calea Moşilor şi Calea Văcăreşti, sunt acuzaţi că îi ţin pe copii în 

mizerie şi îi educă în spirit şovin. 

130

Iunie 1949 

S. Mikunis, secretar general al partidului comunist din Israel, a sosit la 

Bucureşti. 

131

20 iulie 1949. 

Sâmbătă, 16, şi duminică, 17 iulie a.c. foarte mulţi copii au vizitat pe 

rabinul Portugal, în special din cei care au făcut parte din orfelinatele care 

erau conduse de familia Portugal. Ei au jucat cântece ebraice şi jucau şi 

ţipau, putându-se vedea din stradă. 

Câţiva tineri au venit jos la poarta imobilului şi au spus că rabinul 

Portugal le-a comunicat că în curând vor veni şi alţi copii, din Ardeal şi 
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Maramureş, care să înveţe religia şi ebraica cu el. Unul din aceştia a adăugat 

că acuma nu mai au libertatea pe care au avut-o înainte, când căminele erau 

sub conducerea rabinului Portugal. 

132

12 iulie 1949. 

„În zilele de 2-3 martie a.c., dl ministru al afacerilor interne Teohari 

Georgescu şi dl ministru adjunct Marian Jianu au invitat în audienţă circa 25 

de conducători sionişti. În cursul acestei audienţe, dnii miniştri au exprimat 

dorinţa guvernului RPR ca după autodizolvarea organizaţiilor sioniste 

mature să se dizolve şi mişcările de tineret, întrucât guvernul nu poate tolera 

existenţa pe mai departe a unor grupări naţionaliste fasciste. Totodată, 

domnii miniştri au declarat că guvernul nu are de gând să recurgă la măsuri 

represive în cazul că dispoziţiile sale vor fi respectate‖. 

133

13 iulie 1949 

Se precizează că ofiţerii de Securitate Lt. Erhan şi Lt M. Foldenberg 

transmit la Ploieşti o notă telefonică prin care se ordona arestarea lui Jean 

Cohen. 
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7 august 1949. 

Arestarea lui Zisse Portugal şi percheziţia corporală la care a fost 

supus. 
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11 august 1949. 

Începând de duminică, 7 august a.c., în tot cartierul Văcăreşti se 

vorbeşte despre arestarea rabinului Portugal. 

Tot astfel se comenta şi la sinagoga din str Mămulari, despre arestarea 

rabinului Portugal. Astfel, un evreu bătrân, anume Ithak, spunea că ar fi 

foarte bine ca sfatul rabinic să intervină imediat pe lângă autoritatea care l-a 

arestat, cerând punerea lui în libertate, spre a linişti populaţia evreiască. 

136

12 august 1949. Scrisoare adresată de Şef Rabinul Moses Rosen 

ministrului de Interne. 

Dr. Moses Rosen, Şef Rabin al Cultului Mozaic din Republica 

Populară Română. 

Bucureşti, 12 august 1949 

Domnule Ministru 
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Am onoarea a supune atenţiunei Domniei-Voastre, în mod respectuos, 

cazul arestării Rabinului Portugal din Bucureşti, str. Sf. Ioan Nou nr. 7, de 

către organele Securităţii, în noaptea de 6 spre 7 august 1949. 

De la început ţin să declar că păstrez profunda convingere că în 

Republica Populară Română nu este cu putinţă să se comită nedreptăţi şi am 

deplină încredere în organele noastre de stat, care cântăresc măsurile ce le 

iau şi stabilesc, în mod just, vina sau nevinovăţia unui acuzat. 

Consider însă de a mea datorie ca, nu numai în calitate de şef al 

Cultului Mozaic din RPR, ci şi pentru că am fost chemat în acest post prin 

încrederea cu care m-a cinstit Partidul Muncitoresc Român şi Comitetul 

Democratic Evreiesc, să informez în mod cinstit forurile superioare asupra 

unei situaţiuni care a provocat o adâncă impresie în rândurile evreimii 

religioase din ţară. 

Rabinul Portugal este unanim cunoscut ca un om care n-a precupeţit 

nici un sacrificiu pentru a ajuta pe cei în suferinţă. Astfel, el a adunat în casa 

lui un număr de copii ai căror părinţi au murit în Transnistria sau în 

cuptoarele de exterminare şi şi-a dedicat viaţa educării acestora. De cinci 

ani, aceşti orfani se aflau sub îngrijirea lui părintească şi total dezinteresată. 

Toţi cei ce au urmărit activitatea sa, şi subsemnatul mă aflu între aceştia, 

stau chezăşie pentru buna credinţă, cinstea şi spiritul de sacrificiu cu care 

acest om s-a închinat salvării nenorocitelor victime ale fascismului. 

Este adevărat că, fiind un om profund religios, a dat copiilor o 

educaţie care trecea dincolo de cadrul dogmelor religioase şi atingea 

fanatismul şi că din această cauză aceştia nu căpătau, în mod suficient, 

creşterea potrivită spiritului vremii. În permanenţă, însă, el predica copiilor 

idei progresiste, îndemnându-i la sprijinirea democraţiei şi trimiţându-i, în 

ultimul an, să frecventeze cursurile şcolii de stat cu limba de predare în idiş. 

Fiind un mare erudit talmudic, Rabinul Portugal se bucură de un mare 

prestigiu şi de o deosebită dragoste din partea credincioşilor. 

Arestarea sa a produs o adevărată consternare în sânul evreimii din 

Capitală şi din ţară. Zilnic se prezintă la mine numeroase delegaţiuni care îşi 

exprimă nedumerirea în legătură cu această chestiune. Chiar azi s-au prezentat, 

în faţa mea şi a domnului secretar Leibovici-Şerban, rabinii: Fridman – Buhuşi, 

Fridman – Paşcani, dr. Halevy, H. Guttman, H. Rabinovici, B. Glantz, Halpert, 

Z. Landman şi H. Şafran, care au venit, în numele credincioşilor, să ne ceară să 

intervenim pentru eliberarea Rabinului Portugal. 

Ţin să remarc faptul că nu se admite aducerea de nici un fel de 

alimente celui deţinut. Rabinul Portugal, respectând riguros tradiţia 

religioasă, nu consumă decât alimente preparate ritual. 
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Din această cauză, de când e reţinut, el n-a mai avut posibilitatea să 

mănânce altceva decât pâine. E suferind de inimă şi de stomac şi deci în 

imposibilitate de a suporta un astfel de regim alimentar. 

În concluzie 

Rog respectuos să binevoiţi a ordona urgentarea anchetării şi, dacă 

veţi găsi că e cazul, eliberarea lui. 

Dacă veţi considera că reţinerea sa mai este necesară, rog să binevoiţi 

a aproba să i se poată aduce mâncare rituală, spre a nu-i periclita sănătatea 

şi, poate, chiar viaţa. 

De asemenea, vă rog să binevoiţi a-mi acorda o audienţă urgentă 

pentru a putea completa cele cuprinse în acest memoriu şi a vă lămuri 

asupra unor altor aspecte ale acestei chestiuni. 

Trăiască Republica Populară Română! 

Şef Rabin ss. Dr. M. Rosen 

Domniei Sale, domnului Ministru al Afacerilor Interne, loco. 
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15 august 1949 

Locotenentul de securitate Eugen Tais raportează că nu s-au putut 

strânge probe împotriva rabinului Zisse Portugal. 

138

18 august 1949. 

Şi lt. col de securitate T. Dincă şi cpt S. Antoniu cer ca cercetările în 

legătură cu Zisse Portugal să fie adâncite. 

139

20 august 1949. Document al Securităţii referitor la rabinul Zisse 

Portugal. 

 

Direcţiunea Securităţii Capitalei 20 august 1949 

 

Raport 

În legătură cu acţiunea politică a rabinului Portugal, am onoarea a 

raporta următoarele: 

Numitul Portugal Zisse, născut la 18 decembrie 1897 în comuna 

Sculeni, judeţul Iaşi, domiciliat în str. Sf. Ioan Nou nr. 7, este un vechi 

militant al celei mai obscurantiste organizaţii sioniste religioase. Agudat 

Israel, al cărei preşedinte este în prezent. 

Organizaţia Agudat Israel îşi are centrul la Londra, este condusă de un 

preşedinte pe nume Gudman şi se sprijină pe o reţea puternică de filiale în 

USA. 
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Scopul acestei organizaţii este lupta împotriva ideilor progresiste şi 

întoarcerea la vechile învăţături talmudice. 

În acţiunea ei, organizaţia Agudat nu se dă în lături de la cele mai 

meschine maşinaţiuni. În Israel, au fost cazuri când conducerea acestei 

organizaţii a cerut sprijinul oficiului colonial englez în atacurile ei împotriva 

Agenţiei Evreiesţi. Ea constituie o adversară pe linie ideologică a tuturor 

celorlalte organizaţii sioniste. 

În ultimii 20 de ani, organizaţia Agudat Israel a slăbit mult. 

Elementele cele mai devotate, vârstnici înrăiţi, s-au dovedit a fi prea puţin 

combative şi de când s-a dovedit că ele nu au mai putut face faţă noilor 

curente create în rândurile populaţiei evreieşti de înfrângerea hitlerismului 

de către Uniunea Sovietică. 

De aceea, problema cea mai acută care a început să frământe 

organizaţia Agudat Israel a devenit recrutarea de noi cadre. 

Cum războiul hitlerist a făcut cele mai multe victime din rândurile 

populaţiei evreieşti din Europa răsăriteană, organizaţia Agudat şi-a îndreptat 

atenţia aici, pentru a capta de la o vârstă fragedă copiii evrei rămaşi fără 

familie. Aceşti copii fiind apoi supuşi unui regim special, abrutizant, rupţi 

prin constrângere de viaţa culturală şi politică, interzicându-li-se vizionarea 

de filme, literatura de orice fel, sunt în mod sistematic formaţi în unelte 

oarbe ale obscurantismului. 

În sfârşit, aceste elemente sunt apoi expediate în Israel, unde devin 

cadre active şi de bază ale organizaţiei Agudat Israel‖ punct de sprijin al 

imperialismului anglo-american în această ţară. 

În primăvara anului 1944, cu aprobarea guvernului Antonescu, au fost 

aduşi în ţară, din Transnistria. Cca 100 de copii evrei, basarabeni şi 

bucovineni, ai căror părinţi au fost asasinaţi de trupele hitleriste. 

În primăvara anului 1945, la intervenţia guvernului sovietic, aceşti 

copii au fost trimişi înapoi în U.R.S.S., fiind consideraţi cetăţeni ai U.R.S.S. 

Rabinul Portugal se afla la acea dată în Cernăuţi. El se ocupa cu 

recrutarea de copii orfani, pe care îi trimitea prin diferite mijloace în 

România. 

Când cei 100 de copii de origine basarabeană şi bucovineană au ajuns 

la Odessa, rabinul Portugal a început să facă diferite combinaţii pentru a-i 

capta în scopul urmărit de organizaţia pe care o conduce. 

Astfel, a convins diferite familii evreieşti, care urmau să se repatrieze 

în România, să intervină pe lângă autorităţile sovietice să le predea copiii pe 

motiv că sunt ai lor, sau rude apropiate. 
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Aşa s-a făcut că toţi copii întorşi din U.R.S.S. şi găzduiţi în mod 

provizoriu într-un cămin din Odessa să se mute la Cernăuţi, unde au fost 

încartiruiţi într-o clădire pregătită din vreme de rabinul Portugal. 

Între timp, susnumitul expedia numeroşi copii în România, unde erau 

luaţi în primire şi încartiruiţi de David Feld în căminele din str. Lt. Col 

Papazoglu, nr. 4 şi str. Virginia nr. 2. 

Autorităţile sovietice, sesizându-se de aceste fapte, au încercat să se 

informeze asupra celor ce se petrec în căminul improvizat de Portugal la 

Cernăuţi, dar copii aveau instrucţiuni să părăsească căminul când auzeau că 

vine vreun control şi să se ascundă. 

Pentru a nu fi tras la răspundere în faţa autorităţilor sovietice de 

faptele pe care le săvârşise rabinul Portugal a expediat în grabă peste graniţă 

toţi copii, împreună cu familiile ce s-au repatriat la acea dată.  

Pe teritoriul român, în Târgul Siret, copii au fost despărţiţi de familiile 

cu care veniseră şi luaţi în primire de o delegaţie condusă de un rabin pe 

nume Stern.  

În primăvara anului 1946, rabinul Portugal a venit la Târgul Siret, de 

unde a ridicat copiii şi i-a dus la Bucureşti, împărţindu-i în două cămine, 

unul în Calea Moşilor nr. 132 şi al doilea în Calea Văcăreşti, în dreptul 

Primăriei 2 Negru. 

În căminul din Calea Moşilor a pus ca director pe ginerele său, Miski 

Moise, iar ca pedagogă pe fiica sa Ghitel. 

În căminul din Calea Văcăreşti a fost numit director un oarecare 

Zalman, ce făcea parte din conducerea organizaţiei Agudat Israel. 

Căminul din Calea Moşilor număra cca. 120 de fete între 9 şi 21 ani, 

iar căminul din Calea Văcăreşti nr. 14 băieţii între 9 şi 15 ani, în număr de 

cca. 100. 

Pentru a induce în eroare autorităţile, a declarat fals numărul copiilor 

şi vârsta lor, astfel că niciodată nu au fost înregistraţi mai mulţi de 50 de 

copii având vârsta mai mare de 15 ani. 

În toamna anului 1946, rabinul Portugal a trimis un grup restrâns de 

membri ai organizaţiei sale la Paris, care să facă acolo toate intervenţiile 

pentru a scoate cât mai mulţi copii din cei pe care îi avea încartiruiţi în 

căminele sale. 

Într-adevăr, la fiecare vapor ce transporta evrei spre Palestina, rabinul 

Portugal obţinea un număr de câteva zeci de locuri. 

În felul acesta a reuşit să trimită peste graniţă mai multe sute de copii, 

în locul cărora recruta mereu alţii. De astă dată dintre copiii adepţilor săi din 

ţară. 
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Atâta timp cât organizaţia sionistă nu fusese dizolvată, rabinul 

Portugal a acţionat nestingherit. 

Sub ameninţarea că îi aruncă pe drumuri, copiilor le era interzis orice 

contact cu lumea de afară. Aşa s-a petrecut cu 11 fete care, pentru motivul 

că au vizionat un film sovietic, au fost date afară din cămin şi numai la 

intervenţia fiicei sale adoptive, Ghelman Bela, care era printre aceste fete, 

ele au putut rămâne mai departe în cămin. 

Programul zilnic al tuturor copiilor consta în citirea cărţilor religioase, 

învăţarea obligatorie a limbii ebraice; în afară de aceasta, educaţia 

naţionalistă era făcută cu perseverenţă după placul lui Portugal de către fiica 

sa Miski Ghitel în căminul din Calea Moşilor şi de Zalman în cel din Calea 

Văcăreşti. 

Organizaţia Agudat lucra sub conducerea unui comitet care se întrunea 

în fiecare seară, după rugăciune, din care făceau parte, printre alţii, 

următorii: Margulies, traficant de devize; Frenkel; Zalman şi alţii, al căror 

nume nu a putut fi aflat. 

În ceea ce priveşte căminul din Calea Moşilor, acesta avea de 

asemenea un comitet de 15 fete dintre care au fost identificate următoarele: 

Haller Fege, Haller Rifca, Brener Rosa, Brener Etty, Parnefes Sicu, 

Swindelman Riva, Binder Silvia, Kaufman Debora, Sapira Haia şi alte 6 

fete, cărora nu li s-a putut stabili identitatea. 

De câte ori trebuie adoptată o atitudine, comitetul fetelor era chemat la 

Portugal care le dădea instrucţiuni. 

Astfel, după, dizolvarea organizaţiilor sioniste, rabinul a chemat 

comitetul la el, arătându-i că va avea de luptat din greu cu regimul şi a 

îndemnat fetele să reziste până ce va reuşi să le scoată din ţară. Le-a asigurat 

cu această ocazie că, dacă vor rezista, guvernul nu va îndrăzni să ia măsuri 

împotriva lor, pe motivul că sunt victime ale războiului. 

Când într-o sâmbătă, în luna mai 1949, rabinul a aflat că Ministerul 

Ocrotirilor Sociale va trimite a doua zi o comisiune pentru a prelua căminul, 

a chemat din nou comitetul din Calea Moşilor, şi i-a dat următoarele 

instrucţiuni: să părăsească căminul în zorii zilei de duminică, împreună cu 

toate celelalte fete; toate să se plimbe pe aleea principală din Parcul Carol, 

iar comitetul să le aducă mâncare în parc; să nu se întoarcă seara pentru a 

dormi la cămin, ci să doarmă la adresele pe care le dă el, gazdele fiind 

plătite de rabin. 

Această situaţie s-a prelungit o lună de zile, după care într-o nouă 

şedinţă s-a luat hotărârea ca toţi copiii să fie împărţiţi pe la diverse familii 

binevoitoare. 
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În ceea ce priveşte fetele mai mari, acestea au fost sfătuite de Portugal 

să se întoarcă în Calea Moşilor, unde au rămas nesigilate 3 camere, şi să le 

ocupe în mod clandestin. 

În eventualitatea că fetele vor fi constrânse să treacă la un cămin al 

statului, rabinul a dat dispoziţie să nu-şi declare numele real, deoarece el va 

continua să facă tot posibilul ca toate să capete certificate de emigraţie în 

Israel şi acestea vor fi făcute pe numele lor adevărate. 

În cazul când fetele ar fi fost cercetate asupra felului lor de organizare, 

rabinul le-a dat instrucţiuni să declare că nu au nici o legătură cu el şi că 

toate vor din proprie iniţiativă să plece în Palestina, că ele nu au ce căuta în 

ţară străină. 

Despre felul cum evolua situaţia căminelor sale, şi a acelora conduse 

de Feld, rabinul Portugal raporta telefonic la Paris numitului Miski Iosif, 

fratelui ginerelui său. 

Convorbirile le avea în limbile idiş şi ebraică şi vorbea în metafore, 

spunând celor din casă că astfel de convorbiri ar putea fi interceptate de 

autorităţi. La fiecare convorbire, cerea să se urgenteze scoaterea din ţară a 

tinerilor de sub conducerea sa, pentru că rezistenţa lui se apropie de sfârşit. 

Ca măsură de precauţiune, rabinul Portugal a împărţit mai mulţi copii 

la cunoştinţe ale sale din Iaşi; o parte, cca. 50 de fete, în care este cuprins 

comitetul, locuiesc în Moşilor nr 132, iar un alt număr de copii se află 

dispersaţi la diferite cunoştinţe din Bucureşti. 

Însuşi Portugal a înfiat un număr de cca. 9 copii. 

În ceea ce priveşte legăturile dintre Portugal şi Feld, acestea erau 

dintre cele mai bune.  

Este adevărat că în anul 1948 a existat o neînţelegere cu ocazia 

împărţirii unei cantităţi de alimente şi efecte venite din U.S.A., dar de atunci 

nimic nu a tulburat relaţiile dintre cei doi. 

În mod intenţionat, rabinul Portugal lasă a se înţelege că este în 

proaste raporturi cu Feld, pentru a se degaja de răspunderea ce o poartă şi 

faţă de copiii idiotizaţi la căminele lui Feld. 

De fapt, Feld venea regulat în casa lui Portugal, unde de comun acord 

puneau la cale tot ce urma să se facă în legătură cu căminele lor. 

În ultimul timp, susnumitul nu a mai putut primi din străinătate 

ajutoare în aceeaşi măsură ca înainte.  

De aceea, rabinul Portugal trimitea pe ginerele său să strângă fonduri 

în diferite oraşe din ţară, mai ales în Ardeal şi Moldova. 

Totuşi, continua să mai primească unele ajutoare din U.S.A. sub formă 

de pachete destinate la diferiţi cetăţeni. În felul acesta, a primit diferite 
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pachete cu alimente, îmbrăcăminte şi un colet cu 100 perechi ciorapi nylon 

pe care i-a transformat în bani, vânzându-i la negru.  

 

Concluziuni: 

Din cele arătate mai sus reiese că după 23 August 1944 rabinul 

Portugal a iniţiat o acţiune antidemocratică prin care a lezat atât interesele 

patriei socialiste, cât şi ale R.P.R. 

În plus, de la data dizolvării organizaţiilor sioniste din R.P.R., numitul 

Portugal a continuat să ducă o vie activitate naţionalistă, îndrumând tinerii 

să reziste în faţă măsurilor autorităţilor, îndemnând la manifestaţiuni 

împotriva ordinei publice, cum a fost cazul în ziua de 27 aprilie a.c., când 

toţi copiii au ieşit în stradă, protestând împotriva faptului că nu sunt lăsaţi să 

plece în Israel şi ameninţând că vor manifesta pe Calea Victoriei. 

Având în vedere faptul că rezultatul activităţii sale au fost verificate de 

noi şi întrucât există tinere care cunosc în mod amănunţit şi care vor să 

declare despre acţiunile rabinului Portugal şi a altor colaboratori ai săi, 

propunem ca cercetările în această problemă să reînceapă. 

140

30. august 1949. 

Scrisoarea lui Nahum Goldman către Mişu Benvenisti – preşedinte al 

Congresului Mondial – evreiesc [C.M.E.] – secţia România. 

Nahum Goldman îi scrie lui Mişu Benvenisti să vină la Londra sau 

Paris, sau, dacă nu, să pregătească o întâlnire a lor la Bucureşti. 

141

4 septembrie 1949. 

Anghel Dascălu a avut legături foarte intime cu paraşutistul Eliezer 

Niedermayer (nume fictiv), care venise în ţară în cursul lunii aprilie 1944. A 

organizat o acţiune de salvare a evreilor din Transilvania de Nord în 

primăvara anului 1944, când Ungaria fusese cotropită de bandele hitleriste şi 

când începuse deportarea tuturor evreilor din această ţară. În acest scop, la 

diferite puncte de frontieră, Arad şi Turda, haluţimii din conducerile sioniste 

de tineret organizau aducerea clandestină a evreilor maghiari pe teritoriul 

românesc. S-a reuşit să se salveze astfel cca. 1500 – 2000 de persoane. 

Oamenii sosiţi pe teritoriul român erau trimişi apoi tot în mod clandestin la 

Bucureşti, de unde plecau ulterior în Palestina. Majoritatea celor care au 

plecat prin sistemul certificatelor Crucii Roşii veniseră în ţară pe această 

cale. Acţiunea de salvare din Turda a fost condusă de Ernest (Arie) Hirsch, 

care a reuşit să aducă în ţară cca. 500 de persoane. Acţiunea de la Turda s-a 

desfăşurat în felul următor: misiţii aduceau la Cluj persoanele refugiate. La 
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Turda, aceşti oameni erau adăpostiţi la diferite familii evreieşti. Apoi, cu 

ajutorul unuia cu numele Finkelstein, care avea legătură cu Cercul de 

Recrutare, oamenii erau trimişi cu bilet de voie, ordin de chemare sau de 

serviciu militar la Bucureşti. 
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7 septembrie 1949. 

Schema organizaţiei sioniste până la data dizolvării ei. 

Organizaţia sionistă 

Prezidiu-dr. S. Zalman, Chaim Kraft, S. Iakerkanner, 

Secretar general – Eli Rappaport. 

Comitetul Executiv – Dan Ieşanu, Salo Schwartz, David Ionaş, 

Theodor Löwenstein,avocat Smarek, inginer Hart,Mişa Flexor, Else Frankel, 

Zoltan Hirsch, inginer I. Schmidt, I. Leiwandman, Zwi Gertner, A. Hahamu, 

Tuly Rosenthal, Sami Dulberger, Marcu R. Cohin, Sigmund Spiegel, Moca 

Antler 

Prezidiul C.C. Anghel Dascălu, I. Ebercohn, rabin Zwi Guttman, I. 

Esselsohn (mort în octombrie 1948). 
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28 septembrie 1949. 

Mişu Benvenisti confirmă: Congresul Mondial Evreiesc, secţia din 

România, mai există. El este preşedinte, iar secretar general Iacob Littman. 

Are sediul pe str. Episcopiei nr. 5. 
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29 septembrie 1949. 

Ultimul comitet al organizaţiei Dror: Gitta Leibovici, Erwin Glotter, 

Rubin Moscovici, Debora Lapuşner, Fany Barasch, Osias Mendel, Saly 

Grossman, Dorica Iancovici. 

145

5 octombrie 1949. Angajamentul lui Zisse Portugal de a nu divulga ce 

i s-a întâmplat în anchetă. 

„Nu voi divulga nimic din ce cunosc asupra persoanelor pe care le-am 

cunoscut în timpul reţinerii mele. De asemenea, nu voi divulga nimic 

referitor la organizarea şi ordinea interioară în închisoare, cât şi asupra 

regimului aplicat. Era vorba despre închisoarea B a Ministerului de Interne.‖ 
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11 octombrie 1949. Despre A. L. Zissu. 

Toate simpatiile lui se îndreaptă spre mişcarea revizionistă şi Vladimir 

Jabotinsky. A trimis şapte vase cu emigranţi spre Palestina, dintre care 
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Mefkure a fost scufundat de submarine germane. Mossadul de la Istambul 

este condus de Echud Ueberall, Moshe Agami, Zeev Hadari. Zissu a fost 

înlocuit în octombrie 1944 cu Rohrlich, la presiunea Ichudului, pentru că era 

împotriva regimului democratic. La cererea lui Mihai Antonescu din 

noaptea de 22/23 august 1944, Zissu a răspuns negativ, iar Filderman 

pozitiv. „În editorialele publicate în acest ziar (Mântuirea), el atacă cu 

vehemenţă regimul democratic din ţara noastră, Comitetul Democratic 

Evreiesc şi grupările sioniste cu a căror linie politică nu era de acord, în 

special Ichudul. El ataca de asemenea conducerea mondială a organizaţiei 

sioniste în frunte cu profesorul Weizmann, din cauza pasivităţii sale faţă de 

politica Puterii Mandatare britanice în Palestina. În articolele sale el atacă de 

asemenea cu o violenţă extremă Anglia, din cauza atitudinii negative a 

acesteia faţă de emigrările evreieşti şi faţă de revendicările sioniste în 

legătură cu Palestina. Un articol al său, intitulat Blestem perfidul Albion, a 

fost interzis de cenzură din cauza tonului său extrem de violent... Ca 

atitudine politică, A. L. Zissu este un duşman feroce al regimului democratic 

din ţară, atitudine pe care a manifestat-o de nenumărate ori, atât în presă, cât 

şi în discursurile la diferite ocazii‖ 

Lui A. L. Zissu, Legaţia Angliei din Bucureşti i-a trimis o diplomă de 

onoare eliberată de comandamentul britanic al Orientului Mijlociu, pentru 

faptul că a colaborat cu paraşutiştii sosiţi în ţară în primăvara anului 1944. 

Zissu a refuzat să primească diploma ce i-a fost oferită, comunicând 

Legaţiei britanice că nu acceptă nici o distincţiune din partea asupritorilor 

poporului evreu. O notă în acest sens a apărut în ziarul Mântuirea‖. 
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19 octombrie 1949. Despre Rabinul Alexandru Şafran. 

După 23 august 1944, a luat parte activă la viaţa sionistă din ţară. A 

fost preşedinte al Federaţiei Misrachy şi membru în comitetul central al 

organizaţiei sioniste. Lua cuvântul la toate manifestările sioniste importante 

şi conducea cercul cultural al Templului Coral, Iavne. 

În anul 1945 a fost primit în audienţă la Sinaia de fostul rege Mihai. 

În decembrie 1946 a luat parte la al 22-lea congres mondial sionist de 

la Basel, cu care ocazie a rostit un discurs, vorbind despre situaţia 

învăţământului evreiesc din ţară. De la Basel a plecat la Paris şi de acolo în 

S.U.A.. În America a avut contacte cu cercurile evreieşti conducătoare, cu 

conducerea sionistă în frunte cu rabinul Silver, cu conducerea Joint-ului, 

căruia îi solicitase şi obţinuse un ajutor pentru populaţia evreiască pauperă 

din ţară, şi cu unele cercuri guvernamentale americane. La înapoierea sa în 
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ţară a fost sărbătorit de toate organizaţiile evreieşti, în cadrul unei adunări 

festive de la Templul Coral din Capitală. 

Leiwandman, fruntaş evreu susţine că încă din timpul călătoriei sale în 

străinătate, a trecerii lui prin Elveţia, Şafran făurise planul plecării sale din 

ţară. Se spunea că în cursul înapoierii sale din U.S.A. a luat contact cu 

comunitatea evreilor din Geneva, care-l angajase de atunci – primăvara 

anului 1947 – ca rabin al acestei comunităţi. Şafran a aşteptat numai 

momentul oportun pentru plecare. Acest moment era sfârşitul anului 1947. 

Federaţia Comunităţii i-a cerut de câteva ori să se reîntoarcă în ţară şi 

să-şi reocupe postul. În urma refuzului său, postul de şef rabin a fost 

declarat vacant, fiind ales ulterior în această funcţie rabinul Moses Rosen. 

În străinătate dr. Şafran întreţine o propagandă duşmănoasă împotriva 

R.P.R., fiind în contact cu dr. W. Filderman şi cu alte cercuri reacţionare 

fugite din ţară. 

În ţară era în relaţii cordiale în special cu Mişu Benvenisti, Israel 

Leiwandman şi Bernard Rohrlich. 
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Octombrie 1949. 

Apar articolele Sioniştii sunt uneltele celor ce vor război. Lupta 

împotriva sionismului este o bună luptă pentru pace. Conferinţa sionistă 

europeană a reafirmat slugărnicia naţionaliştilor evrei faţă de imperialişti. 

Sionismul este duşmanul Uniunii Sovietice, al ţărilor de democraţie 

populară, al lagărului socialist. 
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4 octombrie 1949. 

Frământările care au avut loc în perioada ce a precedat auto-

dizolvarea organizaţiilor sioniste. 

1. Rezultatul alegerilor din Israel 

Halevy a arătat că alegerile s-au încheiat cu înfrângerea categorică a 

Mapamului. Această înfrângere se datorează atacurilor concentrice a întregii 

opoziţii Mapamului şi a programului său politic. 

2. Frontul unic muncitoresc din Israel a eşuat. 

3. Situaţia Mapamului din România este pe punctul desfiinţării. 

Geller a demonstrat din nou inutilitatea continuării existenţei grupării, 

arătând că toate speranţele în legătură cu demersurile Mapamului s-au 

dovedit zadarnice, că atmosfera este din ce în ce mai încărcată în urma 

intensificării campaniei anti-sioniste, pe al cărei prim plan se găseşte tot 

Mapamul. 
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În urma tuturor acţiunilor enumerate mai sus, în urma nehotărârii şi 

şovăielilor conducerii Mapamului şi în primul rând a ing. Dascălu, Uniunea 

Sionistă-Socialistă (Mapam) nu şi-a încetat activitatea decât după audienţele 

de la începutul lunii Martie, la Ministerul Afacerilor Interne.  

În această perioadă – 5 Martie – s-a produs vizita în ţară a lui 

Mordehai Oren, membru în biroul Politic al Mapamului din Israel, 

reprezentant al Israelului în conducerea europeană a Congresului Mondial 

Evreesc şi reprezentant al organizaţiilor sindicale din Orientul Apropiat în 

Comitetul Executiv al Federaţiei Sindicale Mondiale. Oren, fiind informat 

de către şlichimii organizaţiei Haşomer Haţair, asupra desfăşurării 

evenimentelor în legătură cu mişcarea sionistă din România, a cerut la 

sfârşitul lunii Ianuarie, sau începutul lui Februarie, lămuriri legaţiei R.P.R, 

din Paris, solicitând totodată permisiunea de a vizita ţara. După câtva timp i 

s-a comunicat din partea legaţiei, că existenţa tuturor organizaţiilor din 

R.P.R. este garantată şi a fost întrebat, dacă mai susţine cererea sa de a vizita 

ţara. Cu toate că a dat de îndată un răspuns afirmativ, viza de intrare în ţară 

nu i-a fost acordată imediat. 

Între timp s-a produs vizita delegaţiei sindicale române în frunte cu 

tov. Gh. Apostol, preşedintele C.G.M., la Paris, cu ocazia şedinţelor plenare 

a Comitetului Executiv al F.S.M. La cererea lui Oren, adresată tov. Gh. 

Apostol, s-a admis ca el să viziteze mişcarea sindicală din ţară, ca invitat al 

C.G.M. din R.P.R.. În această calitate a primit viza de intrare în ţară. În 

realitate însă, obiectivul său era cu totul altul, Oren intenţionând să facă pe 

lângă forurile conducătoare ale Partidului Muncitoresc Român, intervenţiuni 

pentru admiterea existenţei Mapamului. Vizita lui s-a produs tardiv, căci 

atunci, la începutul lunii Martie, toate grupările sioniste îşi încetaseră 

existenţa şi era în curs „autodizolvarea‖ organizaţiilor tinere sioniste. 

Oren, a declarat la început că vizita sa este tardivă. Cu atât mai mult 

cu cât în audienţa sa anterioară la Ana Pauker unde Oren a încercat să obţină 

rezolvarea problemelor emigraţiei în spiritul doleanţelor sioniste. A primit 

riposta că guvernul român nu va admite în nici un caz plecarea elementelor 

profasciste. 

A avut de asemenea o întrevedere cu deputatul Bercu Feldman, căruia 

de asemeni i-a cerut să intervină pentru eliberarea şlihimilor arestaţi. 

Deputatul Feldman a răspuns că şlihimii sunt învinuiţi de activitate de 

spionaj şi în consecinţă nu poate interveni pentru eliberarea lor. În afară de 

aceste întrevederi, timpul petrecut de el în ţară a fost ocupat cu vizitarea 

diferitelor unităţi şi instituţii sindicale din Capitală şi provincie, unde a fost 

condus de reprezentanţii C.G.M. 
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La sfârşitul lunei Ianuarie o delegaţie sionistă, compusă din ing. I. 

Zukerkaner, Dr. H. Igner, a fost primit în audienţă de R. Rubin ministru 

Statului Israel în R.P.R. Audienţa a fost obţinută prin Halevy şi Hadari. Mai 

întâi a vorbit ing. Zukerkaner care l-a salutat pe Rubin în numele 

sionismului din România, declarând că deşi mişcarea sionistă a fost nevoită 

să se dizolve, totuşi spiritul sionist, se menţine deoarece preocuparea 

centrală a maselor evreieşti rămâne dorinţa nestăvilită de a pleca din Israel. 

A cerut ca Rubin să fie pe lângă forurile sioniste mondiale şi pe lângă 

guvernul Israelian, exponentul doleanţelor sioniste ale populaţiei evreeşti şi 

să obţină satisfacerea revendicărilor sioniste. 

Apoi a luat cuvântul dr. Hygner care a sugerat stabilirea unor relaţii 

comerciale intense între R.P.R. şi Israel, care – spune el – vor influenţa în 

mod favorabil sionismului, cercurilor guvernamentale din România 

În răspunsul său Rubin, a arătat că el este profund ataşat de sionismul 

român ca unul care a făcut odinioară parte din mişcarea sionistă din ţară şi 

astfel el va face totul ce-i va sta în putinţă. În afară de aceasta el are şi 

datoria să se intereseze de soarta sioniştilor, deoarece membrii guvernului 

Israelian în frunte cu David ben Gurion, i-au cerut să fie în contact cu 

sionişti, să fie în legătură cu cercurile evreeşti. Audienţa a durat 20 de 

minute. 

 

După încetarea activităţii 

La începutul lunei Martie a.c. după audienţele conducătorilor sionişti 

la Ministerul Afacerilor Interne, toate grupările mature şi organizaţiile 

sioniste de tineret şi-au încetat activitatea. 

După încetarea activităţii s-au pus în discuţie planuri de a trimite o 

delegaţie de trei persoane în străinătate, cu scopul de a obţine fonduri pentru 

activiştii sionişti şi pentru a determina organizarea emigraţiei ilegale a 

conducătorilor sionişti. La aceste discuţiuni au participat următorii: ing. I. 

Iakerkaner, I. Leivandman, Dr. Igner, Lupu Haimsohn ş.a. În ceea ce 

priveşte compunerea delegaţiei s-au omis mai multe propuneri, din care una 

prevedea să plece l ichudist, + l mizrachist, + l clalsionist, alta prevedea să 

plece l ichudist + l mizrachist + un mapamist. Până în cele din urmă aceste 

planuri au căzut pentru două motive principale şi anume: 1) imposibilitatea 

găsirii unui loc de trecere a frontierei în mod clandestin. Într-adevăr, Igner şi 

Leivandman, care au fost la Timişoara, Arad şi Oradea, pentru a găsi o 

modalitate de trecere frauduloasă a frontierei, s-au înapoiat fără rezultat, 

adică cu un rezultat negativ. 2) dezacordul ce există în ceea ce priveşte 

compunerea comisiei. Se stabilise, că din delegaţie trebuie să facă parte l 
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ihudist, ţinând seama de rolul covârşitor pe care Mapam – Ihud îl are în 

mişcarea sionistă şi în guvernul israelit. Igner nu era persoana indicată, de 

aceea nefiind agreat de Moshe Agami risca să eşueze misiunea lui. Din 

aceste cauze planul de a trimite delegaţie sionistă în străinătate cu scopuri de 

a obţine fonduri pentru conducătorii sionişti şi de a obţine organizarea 

emigraţiei clandestine a conducătorilor şi activiştilor sionişti a căzut. 

De asemenea după încetarea activităţii mişcării sioniste, s-a pus în 

discuţie, chestiunea construirii unei executive sionisate ilegale. Erau două 

păreri în legătură cu caracterul şi forma acestei Executive ilegale şi anume 

1. Executiva să fie constituită, având la bază un program politic. Această 

formulă era susţinută în special de Z. Cohen. 2) Executiva să fie un for 

tehnic, care se interesează inclusiv de chestiuni practice, ca preocupări de 

fonduri, emigraţie, etc. Această formulă era susţinută în special de ing.        

I. Iakerkaner, care susţinea că la baza existenţei acestui for trebuie să rezide 

unicul principiu al dorinţei tuturor sioniştilor, indiferent de organizaţia din 

care fac parte, de a pleca în Israel. Iniţiativa constituirii Executivei ilegale 

aparţinea clal-sioniştilor, care s-au adresat conducătorilor tuturor grupărilor 

în vederea realizării acestui lucru. 

Punându-se în discuţie chestiunea constituirii Executivei, s-a căzut în 

principiu de acord, stabilindu-se că ea va fi formată la o dată apropiată, în 

cadrul unei şedinţe la care participa şi delegaţii Mapamului. S-a stabilit de 

asemenea, că se va păstra cel mai desăvârşit secret şi în special nu i se va 

comunica nimic lui Agami, care se va opune acestui lucru, deoarece el îşi 

arogă calitatea de conducător al sionismului din România. 

După cum s-a aflat ulterior deşi era hotărâre să se păstreze o tăcere 

absolută asupra acestei şedinţe, primul lucru pe care l-au făcut Ieşeanu şi 

Löwenstein a fost că i-au raportat totul lui Agami. În vremea presiunilor lui 

Agami, ei au adus la cunoştinţă celorlalţi că nu sunt de acord şi nu vor 

participa la formarea Executivei ilegale. Cu eşuarea acestui lucru n-au 

încetat însă încercările de a constitui un for sionist de conducere ilegală. În 

special Jean Cohen şi ing. Iakerkaner au depus foarte multe stăruinţe în 

această direcţie. Insistenţele erau depuse de Iakerkaner. 

Înainte de aceste discuţii la sfârşitul lunii Martie aflându-se că Zev 

Hadari, ataşat de legaţie la Legaţia Statului Israel se pregăteşte să se 

înapoieze în Israel, liderii sionişti i-au cerut să transporte un raport către 

Executiva Sionistă Mondială din Ierusalim. Hadari declarându-se de acord 

cu acest lucru, Jean Cohen a fost însărcinat cu redactarea raportului în 

cauză. Raportul cuprindea în esenţă următoarele aprecieri: Situaţia 

populaţiei evreieşti din R.P.R. este dezastruoasă. Majoritatea deţinuţilor 
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condamnaţi pentru delicte economice şi pentru sabotaj economic sunt evrei. 

Grupuri tot mai numeroase de evrei îşi pierd posibilitatea de existenţă din 

cauza extinderii continue a măsurilor de etatizare şi socializarea sectorului 

economic în urma căruia mica burghezie evreiască este eliminată din 

procesul de producţie. Din această cauză singura speranţă a maselor 

evreieşti rămâne plecarea în Israel. Din această cauză deşi mişcarea 

sionistă nu mai există, spiritul emigraţionist este mai puternic ca oricând. 

De altă parte campania anti-sionistă continuă cu intensitate. Existenţa 

şi libertatea conducătorilor sionişti sunt periclitate, unele măsuri represive 

sunt iminente. Fruntaşii sionişti nu se pot încadra în câmpul muncii fiind 

stigmatizaţi şi consideraţi duşmanii ţării. 

Pentru toate aceste motive, se cere Executivei Sioniste Mondiale să 

facă imediat acţiuni pentru ameliorarea situaţiei catastrofale existente şi 

anume: 

1) Prin acţiuni politice, pe plan internaţional să determine 

ameliorarea situaţiei şi să obţină admiterea emigrărilor. 

2) Să acorde ajutoare financiare pentru conducători sionişti şi 

familiile lor lipsiţi de mijloace şi aflaţi în imposibilitate de a se 

încadra în câmpul muncii. 

3) Să se organizeze o acţiune pentru emigrarea conducătorilor şi 

activiştilor sionişti a căror libertate este periclitată. 

4)  Raportul în această formă, după ce au fost operate unele retuşuri 

neimportante şi semnat, a fost predat lui Hadari, care l-a transmis 

Executivei Organizaţiei Sioniste Mondiale. 

După încetarea activităţii organizaţiilor sioniste o activitate sionistă 

ilegală de masse, n-a existat . În schimb a existat o activitate a diferitelor 

grupuri de activişti sionişti. Astfel, grupuri de mizrachişti se întâlneau la 

diferite sinagogi din cartierele Dudeşti şi Văcăreşti, făcând agitaţie sionistă. 

La Iaşi exista un grup de activişti ai organizaţiei „Dror‖, sub conducerea lui 

David care organizase o activitate clandestină. 

La 15 Mai – ziua aniversării Statului Israel, au fost organizate reuniuni 

intime în case particulare. Astfel de reuniuni au fost organizate din iniţiativa 

ing. Iakerkanner în casa lui Fried, din str. Dr. Lister în seara acelei zile, la 

care au participat următorii fruntaşi sionişti: ing. Iakerkanner, Jean Cohen, I. 

Dulberger, Chaim Kraft, Lupu Haimsohn, Siegmund Spiegel, Dr. H. Igner, I. 

Leiwandman, Avni Steinmetz ş.a.. Ing. Iakerkanner, Jean Cohen, Ch. Kraft, 

I. Leiwandman şi A. Steinmetz au rostit toasturi preamărind evenimentul şi 

mişcarea sionistă. 
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O altă reuniune de acelaşi gen, a fost organizată în casa dr. Iancu 

Cornel. De asemenea conducătorii organizaţiei Dror, împreună cu activiştii 

din capitală s-au întâlnit într-o casă particulară unde au sărbătorit acest 

eveniment. 

Acestea au fost acţiuni sioniste ilegale, cu totul minore, altele nefiind 

semnalate în anul 1949. În schimb au existat acţiuni de alimentare cu 

fonduri a organizaţiilor sioniste de către legaţia statului Israel. 

150
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Din presa evreiască de acum un veac 

 
Ideea Sionistă 

 

Discurs rostit de Dr. THEODOR HERZL 

la Congresul sionistic din Basel, în 29 

August1897 

 

 Fiind unul din convocatorii Congresului mi s-a făcut onoarea de a saluta 

deschiderea lui... Dv. ştiţi cu toţii, deşi poate în mod vag, că situaţia noastră 

nu e îmbucurătoare. Greu să ne fi întrunit aicea dacă ar fi fost altminteri. 

 Comunitatea soartei noastre a suferit o lungă întrerupere, deşi 

sfărâmăturile poporului iudeu au trebuit să aibă pretutindeni aceeaşi trişte. 

Abia în timpul nostru, prin noile minuni ale comunicaţiei, fu posibilă o 

înţelegere şi o legătură a celor despărţiţi. Şi în acest timp, altminteri atât 

de sus, ne simţim pretutindeni cuprinşi de ura veche. Antisemitismul e 

numele prea cunoscut vouă al noii mişcări. Prima impresie a evreilor de azi 

fu o surprindere ce trecu în durere si furie. Adversarii noştri nici nu ştiu 

poate cât de adânc au lovit tocmai în interiorul acelora pe cari, probabil, 

n-au ţintit a-i nimeri în prima linie. Iudaismul modern, cult, înstrăinat de 

«ghetto», desvăţat de daraveri, căpătă o lovitură drept în inimă. O putem 

azi zice aceasta liniştit, fără a deştepta bănuiala că am ţinea să provocăm 

compătimirea adversarilor noştri. Sîntem azi în o situaţie clară. 

 Lumea ne-a cunoscut din totdeauna în mod greşit. Spiritul de solidaritate, 

care ni s-a imputat atât de des şi cu atâta furie, era în deplină 

descompunere când antisemitismul veni să ne atace. Acesta l-a întărit din 

nou. Noi, ca să zicem aşa, ne-am reîntors acasă. Sionismul e reîntoarcerea la 

iudaism înainte de reîntoarcere în statul iudeu. Noi, copiii reîntorşi, găsim în 

casa părintească lucruri ce necesită grabnică îndreptare; noi avem adică fraţi 

pe cea mai joasă scară a mizeriei. Ni se spune: «Bun venit» în vechea casă, 

căci ştiut e, că noi nu purtăm condamnabilul gând de a sgudui ce-i venerabil. 

Aceasta se va constata la desvălirea programului sionist. 

 Sionismul a realizat deja un ce minunat, privit înainte ca imposibil: 

strânsa legătură a elementelor moderne ale iudaismului cu conservativii. 

Deoarece acest fenomen s-a petrecut, fără concesiuni nedemne, de o parte 

sau alta, fără jertfe ale intelectului, poate servi ca dovadă palpabilă dacă 

mai e nevoe de dovezi, că evreii formează un popor. Atare legătură e cu putinţă 

numai pe baza naţionalităţii. 

 Se va desbate asupra unei organizaţii, a cărei necesitate se impune. 
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Organizaţia e dovada cuminţeniei în o mişcare. Aci e un punct ce nu poate fi 

relevat îndeajuns. Noi sioniştii nu dorim pentru rezolvirea chestiei israelite 

o societate internaţională, ci numai o desbatere internaţională. Deosebirea 

e pentru noi de cel mai mare interes, ceea ce n-am nevoe să explic. Această 

deosebire legitimează chiar convocarea Congresului. La noi nu poate fi vorba 

de legături, intervenţii secrete şi cotituri, ci numai de o lămurire sinceră 

sub continua şi complecta controlă a opiniei publice. Va fi un apropiat 

succes al mişcării noastre, deja de întrevăzut în contururi mari, că vom 

transforma chestia israelită în o chestie sionistă. 

 O atare mişcare impunătoare, populară, trebuie privită din multe 

puncte de vedere. De aceea Congresul se va ocupa de mijloacele intelectuale 

pentru reînvierea şi cultivarea conştiinţei naţionale a iudaismului. Şi în acest 

punct avem a ne lupta cu confuziuni. Noi nu ne gândim a renunţa măcar cât 

negru sub unghie din cultura  dobândită,  ci ne gândim la o   mai  mare   

adâncire  a culturei,  cum o cere orice ştiinţă. 

 Altminteri, viaţa intelectuală a evreilor dintotdeauna a lăsat mai puţin de 

dorit ca viaţa corporală. Acest lucru l-au. cunoscut premergătorii practici ai 

sionismului când au propagat aplecarea evreilor la agricultură. De aceste 

colonizări, în Palestina şi Argentina, nu vom vorbi niciodată altfel decât cu 

recunoştinţă sinceră. Ele însă au fost numai primul şi nu ultimul cuvânt al 

mişcării sioniste. Aceasta cată să fie mai mare dacă e vorba să fie. Un 

popor numai singur îşi poate ajuta; de nu poate, nu e posibil a i se ajuta. 

Noi sioniştii voim însă a-i împinge la proprie acţiune. În acest scop să nu 

stârnim speranţe necoapte, nesănătoase. Şi din acest punct de vedere 

desbaterile publice ale unui Congres, ca cel de azi, e de un interes mare. 

Cine cugetă în mod liniştit va trebui să convie că sionismul nu se poate 

realiza pe altă cale decât prin o tratare francă faţă cu factorii politici, 

interesaţi. Greutăţile colonizării, cum se ştie, nu s-au născut abia prin 

sionismul în faza sa actuală. Trebue să ne întrebăm ce scop adică 

urmăresc povestitorii unor atari legende. Spre a obţine încrederea 

guvernului, cu care e vorba să convii pentru stabilirea unor mari mase de 

evrei, trebue să vorbeşti cu el la mod franc, să procedezi cu el în mod 

leal. Foloasele ce un întreg popor poate oferi ca compensaţie sînt aşa de 

mari, că tratările pot fi puse pe o bază destul de serioasă. Sub ce formă 

legală s-ar putea conveni, ar fi de prisos să discutăm azi. Numai una rămâne 

de reţinut cu tărie: Baza nu poate fi decât o situaţie de drept şi nu de 

toleranţă. Cu toleranţa şi cu protecţia iudaismului destul, prea destul am 

experimentat! 

 Mişcarea noastră numai atunci poate avea o trăsătură inteligentă, 
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dacă tinde la garanţii de drept public. Colonizarea de până acum a realizat 

aceea ce putea să realizeze după planul ei. A dat dovezi de capacitatea 

evreilor la munca câmpului, de mulţi contestată. A dat această dovadă, 

spre a mă servi cu un termen juridic, pentru eternă memorie. Dar aceasta 

nu-i deslegarea chestiei Israelite şi nici nu poate fi în forma ei actuală. 

Altminteri trebue să recunoaştem că nici n-a avut un mare resunet. De 

ce? Pentru că evreii pot conta că o cunosc prea bine. Dacă am admite că sînt 

nouă milioane evrei şi dacă colonizarea s-ar putea urca la 10.000 persoane in 

Palestina, atunci rezolvirea chestiei evreeşti ar reclama nouă sute ani... Asta 

pare cam nepractic! 

 Apoi ştiţi că numărul de 10.000 colonişti e cu totul fantastic în 

împrejurările actuale. La un atare număr turcii ar reînvia imediat vechile 

popriri de imigraţiune — şi aceasta ne-ar conveni. Căci cine crede că evreii se 

pot strecura în ţara părinţilor lor se înşală însuşi sau înşală pe alţii. Nicăire 

nu se semnalează aşa iute apariţia evreilor ca în Patria istorică a 

poporului, tocmai fiindcă e Patria istorică. Şi n-ar fi de loc în interesul 

nostru a ne stabili acolo prea de timpuriu. Imigrarea evreilor înseamnă o 

creştere de forţe de un belşug neaşteptat pentru ţara încă săracă, ba, pentru 

întregul imperiu osmanic. Maiestatea Sa Sultanul s-a convins de credinţa 

supuşilor evrei, după cum le şi e un suveran binevoitor. Sînt dar condiţii 

cari ar putea duce la ţintă prin o tratare înţeleaptă şi norocoasă a chestiei. 

Ajutorul financiar ce evreii l-ar putea oferi Turciei nu e neînsemnat şi ar 

putea servi la înlăturarea unor rele interne, de cari suferă această ţară. 

Dacă o bucată din chestia orientală s-ar deslega cu chestia israelită, aceasta 

ar fi desigur   spre interesul tuturor popoarelor culturale. Stabilirea evreilor 

ar provoca o îmbunătăţire a soartei creştinilor în Orient. 

 Dar nu au mai din acest punct de vedere sionismul trebue să provoace 

simpatia popoarelor. Ştiţi că în unele ţări lupta contra evreilor a devenit o 

calamitate pentru guverne. De iei partida evreilor se sbârlesc masele 

contra t a ;  de iei partida contra evreilor, aceasta are de multe ori 

consecinţe rele asupra relaţiilor economice din lume, faţă cu influenţa 

proprie evreilor. Avem întru aceasta destule exemple. Dacă guvernul se ţine 

neutral, evreii se văd fără sprijin în actuala stare a lucrurilor şi se refugiază 

la revoluţionarii. Sionismul, care e propria mântuire a evreilor, este scăparea 

de la aceste greutăţi multiple şi ciudate. Sionismul e, scurt zis, întemeetorul 

păcii. O păţeşte de altfel ca de obicei împăciuitorii: Trebue să fie mai mult 

în luptă. Dar dacă între argumentele mai mult sau mai puţin cinstite 

contra mişcării noastre ni se impută şi lipsă de patriotism, acest argument 

datorit bănuelii se osândeşte prin sine însuşi. 
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 De o emigrare totală a evreilor nu poate fi nicăire vorba. Acei ce 

se pot asimila sau acei ce vor a se asimila sînt resorbiţi. Când va începe 

emigrarea evreilor în bună ordine, după cuvenita înţelegere cu factorii 

politici, emigrarea va continua în fiece ţară, întrucât acea ţară o va aproba. În 

ce chip să se opriască scurgerea? Simplu prin continua desumflare a 

antisemitismului şi în fine prin încetarea lui desăvârşită. Aşa înţelegem, aşa 

aşteptăm deslegarea chestiei israelite. 

 Aceasta am zis-o de multe ori şi au zis-o şi amicii mei. Nu vom 

obosi de a repeta aceasta mereu şi tot mereu până vom fi înţeleşi. Cu 

această ocazie solemnă, in care s-au întrunit evrei din atâtea ţări la o 

singură chemare, la vechea chemare a naţiunii, repetăm în mod solemn 

declaraţia noastră. Noi trebue să fim cuprinşi de emoţiunea ce deşteaptă un 

mare eveniment, când ne gândim că speranţele şi aşteptările a multor 

sute de mii din poporul nostru se concentrează în întrunirea noastră. În ţări 

depărtate, ba, peste ocean se vor respândi îndată discuţiile şi hotărîrile 

noastre. 

 De aceea pornească de la acest Congres luminarea şi liniştirea spiritelor. 

Peste tot locul află-se ce e sionismul, considerat ca o spaimă chiliastică, că în 

realitate e o mişcare umanitară, legală şi morală, tinzând la vechea năzuinţă a 

poporului nostru. Ceea ce a zis şi scris câte unul din ai noştri a putut şi a 

trebuit să treacă fără atenţie,—nu însă ceea ce se va fi zis în sânul 

Congresului. Deci, Congresul, care e de acum stăpân peste desbaterile sale, 

procedeze ca un stăpân cuminte. În cele din urmă Congresul va îngriji 

singur de durata sa, ca să nu ne despărţim din nou, fără urmă şi fără 

efect. 

 Prin Congres creăm poporului evreu un organ ce nu a avut încă până 

acum, care însă e de o necesitate vitală. Cauza noastră e prea mare pentru 

ambiţia şi gloria unor persoane singuratice. Ca să aibă isbândă trebue făcută 

impersonală. Congresul nostru aibe o viaţă vecinică, nu numai până la 

mântuirea din vechea mizerie, ci abia atuncea, de atuncea încolo. 

 Azi ne aflăm pe pământul ospitalier al acestui oraş liber—unde fi-vom 

mâne? Dar, ori unde vom fi şi ori cât ar dura opera noastră până la 

încheere, Congresul nostru fie serios şi înalt, spre binele nenorociţilor; 

nimăruia în necaz, tuturor evreilor spre onoare şi demn de un trecut al cărui 

glorie e depărtată, dar neclintită. (Aplause lungi şi călduroase). 
(Egalitatea, 5 septembrie 1897, p. 276) 
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Năzuinţa Congresului Sionist 

Discurs rostit de dr. C. Lippe la 

deschiderea Congresului din Basel ca 

preşedinte 
 

 Sînt aproape 17 ani că primii o scrisoare de la un literat iudeu 

Akiba (Chaşmal
1
), în care îmi făcea cunoscut că un domn Lazar 

Rokeach din Safed, în Palestina, a venit în România spre a agita pentru 

creare de colonii agricole în Palestina. Puţin după aceea fui invitat să dau 

impulzul necesar în acest sens, la o întrunire convocată în o cameră 

modestă, într-o suburbie a Iaşilor. Mă asociai ia această idee cu vorba şi 

cu pana. În scurt timp se fundară 27 comitete în 27 oraşe ale ţării şi 

un comitet central în   Galaţi, între ai cărei membri am figurat şi eu şi 

d. Samuel Pineles. Rezultatul acestei propagande fură primele două 

colonii române în Palestina, «Zichron Iacob» şi «Roş Pina». Când 

aceste colonii trecură în mâni mai bune, Comitetul nostru încetă de a 

funcţiona. Dar d. Pineles şi eu nu încetarăm a fi activi pentru cauză. 

Am fost la conferenţă în Kattowitz, din ai cărui participanţi figurează 

aci, afară de mine, numai încă domnii Iassinovski şi Moses. Acea 

întrunire a însemnat în adevăr piatra fundamentală a mişcării sioniste, 

dar ea reprezenta numai o fărâmă din întregul iudaism, pe când. acest 

Congres reprezintă totalitatea iudaismului. 

 Ce săritură colosală de la acea căsuţă modestă în suburbia iaşană 

până la acest salon în Basel, ce progres negândit de la Chaşmal şi 

Rokeach la Herzl şi Nordau! 

 Această întrunire cu delegaţi din partea unor societăţi israelite 

şi cu evrei entuziaşti, e prima, în felul ei, în cele 18 veacuri ale 

exilului al III-lea. Ea e expresia unei mişcări internaţionale care a 

cuprins toate straturile israelite, spre a realiza o idee naţională, care, în 

toată lunga  durată a acestui exi l, golus al lui Edom, a stat închisă 

în sânul iudaismului fără a-şi putea face cale în lume. O, da, o zi 

mare şi frumoasă e această zi în Istoria lui Israel! 

 Subiectul ce ne va preocupa azi e nu mai puţin decât 

reîntoarcerea evreilor în Ţara strămoşilor lor, în Ţara sfântă, ce 

Dumnezeul nostru, Unul şi Unic, a promis lui Avraam-pentru, urmaşii 

săi. 

                                                 
1
 Bucureştean; era colaborator şi corespondent la ziare ebraice din 

străinătate; e mort de vreo 14 ani. (N. Red.) 
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 De secole aşteptăm în zadar o mântuire din greul Golus (exil) prin 

minuni Dumnezeieşti, supranaturale, şi, în cele din urmă, sătui de 

lungă aşteptare, strânşi în chingi de vrăjmaşi , voim să căutăm mântuirea 

noastră pe căi naturale spre a ne reîntoarce în vechea Patrie, întocmai ca 

străbunii noştrii din Miţraim (Egipt) şi apoi din Babilonia. Şi ei îşi 

redobândiră Patria pe căi naturale, a desvoltării istorice. După eşirea 

din Egipet părinţii noştri îşi cuceriră Ţara Patriarchilor noştri prin 

calea firească a răsboiului sub Moşe, Iehoşua,  judecători şi regi. Exilaţii 

din Babilonia se reîntoarseră în urma unei convenţii diplomatice cu Cir, 

regele Perşilor, şi pe temeiul unui tratat internaţional, păstrat textual 

în Cărţile noastre sfinte. 

 Altminterea profetul Secharia le promisese o mântuire 

supranaturală, în timp ce-i mângăia cu vorbele: «Regele tău (Mesia) 

va veni la tine, modest, călare pe un măgar». Dar străbunii noştri nu 

aşteptară împlinirea acestei proorocii şi profitară de prima ocazie ce 

li se prezentă, spre a se reîntoarce în Patrie. Profetul Ieşuau proclamă 

de Mesia pe regele Persiei, fără înconjur. 

 Şi noi, ca şi străbunii noştri de acum 2509 ani nu voim să mai 

aşteptăm pe Mesia cel călare pe măgar, ci voim să ne reîntoarcem şi 

noi la Palestina pe temeiul unui tratat internaţional. 

 Pioşii noştri cari tot mai aşteaptă pe acel rege călărind pe măgar 

mai pot rămânea în exil şi de acum înainte şi să-i aştepte sosirea; dar 

dacă îngădue la calici, la perde-vară şi la bătrâni ca să se 

adăpostiască în Ţara sfântă, şi îi ajută cu pomeni, nu trebue nici nouă 

să ne fie oprit de a dirigea acolo elemente sănătoase, doritoare de 

muncă, cari să transforme într-un rai Ţara pustiită şi părăsită. Şi 

dacă în adevăr va apare modestul rege, atunci muncitorii noştri îi vor 

face o primire mai demnă ca acei cerşetori. 

 Dar noi nu ignorăm de loc poziţia noastră mult mai grea, ca a 

exilaţilor din Babe l. În timpul exilului babilonic, Babel şi Palestina 

erau provincii ale regatului persan. Serubabel, Esra şi Nehemia aveau doară 

să obţie permisiunea de la guvernul persan ca să treacă din o provincie a 

regatului în o alta. Mai grea e misiunea pentru emigranţii noştri. Ei vin ca 

supuşi ai altor State şi cer intrare pe teritoriul turcesc. Dar Sultanul actual, 

în cunoscuta-i graţie, convins de credinţa supuşilor săi evrei, convins că 

evreii pretutindeni unde se stabilesc aduc belşug, M. S. Sultanul nu va lipsi să 

permiţă încorporarea unui mare număr din aceste elemente harnice şi civili-

zatoare. 

 Asimilatorii noştri, cari nu vor să ne urmeze, cari se deszic singur în 
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mod nechibzuit de un titlu de onoare ca «naţiune» şi îşi văd în pericol 

situaţia lor cetăţenească, sperând mântuirea în asimilarea lor cu alte popoare, 

acelora le zicem cu vorbele ce căpiteniile adresau soldaţilor evrei înainte 

de a pleca la câmpul de luptă: «Acel care se teme şi e lipsit de curaj 

rămâe acasă». 

 O naţiune, care există de 3000 ani şi care nu posede in sânul său 

analfabeţi, o naţiune, căreia toate puterile iadului nu i-au răpit naţionalitatea în 

curs de mii de ani, mai are destulă vigoare spre a putea duce o viaţă in-

dependentă, şi nu se poate singură extermina. 

 Ca naţiune noi sîntem bogaţi în fapte de importanţă istorică şi prima 

luptă pentru libertate ce cunoaşte istoria lumii e eşirea din Egipt a 

străbunilor noştri, cu care se începe istoria popoarelor. Dar istoria evreilor 

e acea a cugetării ce cucereşte lumea. Prima orânduire a unor legi umane se 

datoreşte evreilor. 

 Literatura noastră străveche, clasică., e tradusă sub numele de Biblie în 

toate limbile civilizate şi semi-civilizate; ea serveşte la sute, la milioane de 

familii ca lectură casnică, ca lectură moralizatoare. De cânticele (psalmii) 

noştri se servesc preoţii tuturor confesiunilor. Naţiunii iudee nu-i lipseşte 

pentru complectare decât Patria. Acesta va fi şi obiectul desbaterii noastre. 

 Nouă ne e inesplicabilă teama asimilanţilor pentru împopularea 

Palestinei cu evrei. În ce chip pot aceştia deveni periculoşi pentru cei ce 

rămân între popoare? Până acum se află 32 colonii evreeşti în Ţara Sfântă 

şi nu ne simţim deloc stingheriţi prin ele; tot aşa puţin au stricat cuiva 

expoziţiile palestinene în Berlin, Köln şi Breslau. Tot aşa puţin ne strică şi 

emigranţii intrepizi şi activi ce se dirijează spre Ierusalim şi alte oraşe din 

Ţara Sfântă. 

 Dar Congresul? Da, Congresul!... Acesta, în afară, de obiectul discuţiei 

sale, nu e alta, decât o întrunire publică, de protestare împotriva, 

prigonirilor şi apăsărilor de1800 ani, şi un atare protest l-ar ridica orice 

altă minoritate lovită şi secătuită în dreptul ei. 

 Atunci când din toate părţile ni se restrâng drepturile noastre 

umane, să ne lepădăm noi înşnine de singurul drept ce ne mai rămâne,  

acela, de a ne plânge ?
1
). 

                                                 
1
 Atragem atenţia asupra acestui pasaj şi celui precedent din care reese 

clar şi lămurit că noi am pătruns corect misiunea Congresului şi că rău şi 

fără cale ni s-au făcut observaţii pe sub mână în un ziar israelit serios. 

Altminteri nu numai Congresiştii singuri, nu numai noi, ci instantaneu 

toată presa israelită şi chiar ne-israelită a apreciat Congresul mai mult 
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 Noi evreii, cu toate nedreptăţile strigătoare şi nesfârşite, ce avem de 

îndurat, nu am desperat încă de omenirea şi în speranţa că nici antisemitismul, 

nici iubirea creştină rău sau invers înţeleasă n-au stins încă conştiinţa publică, 

noi voim să apelăm la această conştiinţă. Noi avem a ne plânge împotriva 

unor guverne, popoare şi împotriva preoţimii. 

 Lungă vreme noi am căutat mântuirea noastră în civilizaţia ariană, 

ce o prinsesem drag. Dar ea ne-a trădat. Deja Ieremia se plânge : «Eu 

am chemat pe bunii mei amici şi ei m-au trădat». 

 Când străbunii noştri plecară din Egipt, se alăturară de ei mulţi 

asimilanţi, dar ei nu aveau curaj să lupte contra unei soarte împotrivitoare şi 

strigară la prima resvrătire: «Să ne alegem un şef şi să ne reîntoarcem în 

Miţraim». Dar noi strigăm: «Să ne alegem un şef şi să ne întoarcem la 

Ieruşalaim». 

 Noi trebue să ocolim puterea brutală şi să ne reîntoarcem în vechea 

noastră patrie şi dacă misiunea noastră între popoare nu ar fi în adevăr 

încă împlinită, atunci ceea ce am întârziat vom îndeplini de acolo. «Căci 

numai din Sion răsare învăţătura şi vorba lui Dumnezeu numai din 

Ieruşalaim!» 

(Egalitatea, 12 septembrie 1897, pp. 283-284) 

 

                                                                                                                            

din acest punct de vedere, ca mai pozitiv. (N. Red.Egal.) 
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Acum 90 de ani la Ierusalim 

 
 S-au pus bazele Universităţii Ebraice. 

 Era o zi de miercuri, 24 iulie 1918, când 

pe muntele Scopus s-au înfipt în pământ 12 

pietre, ca simbol al celor 12 triburi, care 

marcau temeliile Universităţii Ebraice. 

 La acest eveniment, cu valoare de simbol 

pentru destinul cultural al evreimii de 

pretutindeni, au participat o seamă de 

notabilităţi alăturate membrilor Comisiunii 

Sioniste, Generalul Comandant al trupelor 

engleze şi aliate, principalii membrii ai 

Marelui Stat Major, guvernatorul militar al 

Ierusalimului, reprezentanţii detaşamentelor 

militare franceze şi italiene în Palestina, 

muftiul Ierusalimului, preotul anglican local, 

reprezentanţii bisericilor armene şi greceşti, 

primarul din Ierusalim, marii rabini din Cairo 

şi Alexandria, căpeteniile sfaradiţilor şi 

aşkenazilor. 

 Mii de persoane acopereau panta 

muntelui pentru a asista la ceremonie. 

 Evenimentul a fost pe larg relatat de 

presa evreiască mondială şi nu în ultimul rând 

de numeroasele ziare evreieşti din România. 

 Printre reportajele şi materialele 

dătătoare de seamă asupra acestui moment 

sărbătoresct, pe prim plan se situa 

reproducerea discursului rostit de dr. Haim 

Weizman în numele Organizaţiei Sioniste 

Mondiale. Inserăm în cele ce urmează acest 

discurs, reprodus în ziarul „Mântuirea‖ din 24 

mai 1919. (L.B.) 
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O universitate nouă 

Visul se materialisează 

 „Azi am pus prima piatră a pri-

mei universităţi ebraice, spune 

doctorul Weizmann, care va fi ri-

dicată pe această colină în faţa o-

raşului Ierusalim. Lăsând la o-

parte gândurile de luptă ne stră-

duim să găurim vălul războiului şi 

să privim în viitor. Până acum    

ne-am mulţumit să vorbim despre 

reconstruire şi reparaţiune. Ştim 

bine că Belgia, Franţa, Polonia, 

Rusia devastate trebue să fie şi   

vor fi chiar restaurate. Dar prin 

această Universitate ebraică de-

păşim stadiul reparaţiilor şi re-

construirilor: noi creăm în plin 

războiu ceva ca un simbol al unui 

viitor mai bun. 

Ceeace acum câţiva ani părea 

un vis devine azi o realitate. Ce 

înseamnă o universitate ebraică ; 

cari trebuie să fie funcţiunile ei ;  

de unde va recolta studenţi, în ce 

limbă va preda ? În prima clipă   

se pare paradoxal că începem  

prin crearea unui centru de des-

voltare spirituală şi intelectuală ; 

dar acesta nu e un paradox pen-

tru cei cari cunosc sufletul evre- 

esc. Noi ştim că cu libertatea spi- 

ritului, cu un centru de desvolta-   

re pentru conştiinţa evreească va 

coincide realizarea trebuinţelor 

noastre materiale. 

În epocile cele mai întunecoase 

ale existenţei noastre, noi găsiam 

protecţie între zidurile şcolilor 

noastre ; evreul hărţuit găsea scă-

pare şi mângâere în studiul plin de 

zel al ştiinţei evreeşti. De aceea 

tocmai în ghetourile triste erau cele 

mai mari şcoli unde numeroşi 

tineri şedeau la picioarele rabinilor 

şi marilor noştri profesori. Aceste 

şcoli au servit ca un fel de reservor 

unde s-a strâns în timpul per-

secuţiilor o energie intelectuală şi 

spirituală. Această energie a ajutat 

pe de o parte la menţinerea 

existenţei noastre naţionale, pe de 

altă parte ea a înflorit pentru 

binele umanităţii când zidurile 

ghetourilor căzură. Învăţaţii din 

Babylonia, din Ierusalim, Maimo-

nide şi Gaon din Vilna, şlefuitorul 

de lentile din Amsterdam, Karl 

Marx, Heinrich Hertz şi Paul 

Ehrlich sunt câteva din 

principalele inele ale lanţului 

intelectual neîntrerupt.” 
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În loc de încheiere 
De la Holocaust la Statul Israel 

 
 În incitanta sa lucrare Rethinking the Holocaust, istoricul Jehuda 

Bauer îşi intitulează la interogativ ultimul capitol „Care este legătura 

dintre Holocaust şi Israel‖. Şi concluzionează: „Eu cred că este o 

legătură indirectă. Supravieţuitorii au fost un element central în 

dobândirea independenţei, dar Holocaustul a fost o catastrofă. În afara 

celorlalte efecte a şi primejduit lupta pentru independenţă. Ne 

confruntăm cu politicieni israelieni de toate orientările şi curentele, 

văicărindu-se din timp în timp că dacă ar fi fost un Stat Israel în 1939, 

Holocaustul nu ar fi avut loc. Concepţia că un ministat cu una, două, trei 

divizii ar fi stopat armata germană care a invadat Europa este un 

nonsens. 

 De asemenea, este de neconceput ca un Israel, în 1939, într-o 

Palestină divizată (căci doar aşa ar fi fost posibilă o Palestină, atunci)    

s-ar fi dovedit în stare să primească milioane de evrei refugiaţi, în 

condiţiile în care erau deja acolo o jumătate de milion de evrei rezidenţi. 

O atare abordare este nerealistă. Trebuia să treacă mult timp ca oameni 

înţelepţi şi informaţi să înţeleagă ce s-a petrecut în realitate. 

 Statul Israel este în primul rând şi mai presus de orice, creaţia 

generaţiilor care au precedat Holocaustul şi care au creat în Palestina o 

bază de luptă pentru independenţă. 

 Datorită acestor fundamente supravieţuitorii holocaustului au 

putut avea şi ei un impact. Totuşi, un război amar, în care un procent din 

populaţia evreiască a Palestinei a murit, s-a dovedit o realitate crudă 

pentru ca starea statală să se impună... 

 Aşa cum am spus, Holocaustul a devenit o problemă mondială, a 

avut un impact hotărâtor asupra civilizaţiei contemporane şi continuă să 

modeleze, în ultimă instanţă şi indirect, soarta naţiunilor. Pentru 

înrâurirea pe care o are, în conexiune cu toate evenimentele, noi toţi 

trebuie să regândim ceea ce s-a întâmplat în esenţă atunci. 

 Asta este ceea ce am încercat să fac în cartea de faţă.‖ 

 

(Jehuda Bauer, Rethinking the Holocaust, Yale University Press, New 

Haven End, London, 2001, pp. 259-260) 

  

 

 

 

 

 

 

 


