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Pe vremea guvernului Goga-Cuza

Ce nu era voie să se scrie
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La fel cum isteria are o faţă văzută şi alta nevăzută, şi materialele ce
pot sluji celor ce se dores·c a fi analiştii ei pot avea o viaţă publică şi alta
destinată dintru început a fi ferită de priviri indiscrete.
Această remarcă mi-a fost stăruitor sugerată în timp ce răsfoiam - în
secţia de manuscrise ale Academiei Române - nişte registre ale Cenzurii din
anii premergători intrării României în cel de-al doilea război mondial,
registre ce proiectează o lumină insolită, poate, pentru unii asupra
evenimentelor epocii.
Ele au intrat în patrimoniul B.A.R. în anul 1947, donate de un fost
funcţionar al respectivei instituţii cu o condiţie expresă formulată în aceşti
termeni imperativi:
Bucureşti,

1 iunie 1947

Domnule Conservator,
ruga să binevoiţi a primi spre păstrare trei
vă
a
de
Am onoarea
registre, cu însemnări asupra presei din intervalul JO august 1937 - JO iulie
1940.
Aceste registre rămân proprietatea mea şi nu vor putea fi folosite de
nimeni altul, decât de mine, până la I ianuarie 1957.
Cu deosebit respect,
Aurel Brăescu

Cenzura presei era exercitată de Armată, la Bucureşti de Corpul 2
întrucât Bucureştiul - şi alte câteva oraşe - trăia din 1933 sub
regimul stării de asediu, ceea ce explică şi tonul de comandă uzitat de şeful
instituţiei faţă de subordonaţii săi, ce nu erau, totuşi, militari, ci ziarişti şi
scriitori angajaţi în această îndeletnicire care, în treacăt fie spus, nu era spre
cinstea lor.
Să vedem, dar, cum funcţiona Cenzura, lucru de care ne putem uşor
încredinţa citind dispoziţiile ce-i reglementau activitatea, formulate de şeful
Armată,

7

ei din anul 1939. Citez,
ale autorului:

păstrând neştirbite

stilul

şi

dezacordurile gramaticale

28 aprilie 1939
Ordin la raport Nr. 1
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În vederea unei cât mai bune funcţionări a Serviciului Cenzurei, rog
întregul personal să respecte şi să execute în totul următoarele dispoziţiuni:
1) Prezenţa şi exactivitatea la serviciu este o datorie pentru fiecare
din noi, fără excepţiune şi pretind a fi respectată conform programului
stabilit.
Lipsa de la serviciu nejustificată faţă de Şeful Serv. Cenzurei nu poate
fi tolerată sub nici un motiv.
Învoirile sau schimbările eventuale va fi aprobată numai de Şeful
Serviciului Cenzurei.
Orice încălcare a acestor dispoziţiuni va necesita luarea de măsuri
riguroase pentru acei care vor contraveni.
2) Tot ce se scrie în această condică are caracterul de Strict secret.
Dealtfel, socotesc că în serviciul pe care îl îndeplinim, prin încrederea
guvernului ce conduce această ţară, cea dintâi şi cea mai importantă
îndatorire a tuturor este aceia de a fi de o discreţiune desăvârşită şi deci de
a nu divulga , chiar în familie, absolut nimic cu privire la ceia ce se
cenzurează, şi mai ales asupra ordinilor şi dispoziţiunilor primite de la
superiorii noştri.
Să nu se uite că Cenzura este un serviciu care impune o disciplină şi
un devotament absolut.
În consecinţă, voi cere aprobarea şefilor mei pentru a sancţiona, fără
milă, orice abatere de la această îndatorire , care dealtfel este prevăzută a fi
sancţionată şi de texte speciale ale Codului Penal „ Carol al /1-lea ".
Insist cu toată tăria asupra acestui punct, deoarece socotesc că în
misiunea delicată şi de mare încredere pe care o îndeplinim, lipsa de
discreţiune constituie cea mai gravă abatere pe care o putem săvârşi în
serviciul nostru.
3) Atenţie în lucrări, citirea cu atenţiune a pasagiilor verificate ,
cunoaşterea directivelor date, atât în chestiunile de politică internă, cât şi
de politică externă este o datorie imperioasă pentru fiecare dintre noi.
Când se ivesc chestiuni noi sau asupra cărora există vreo nedumerire
sau îndoială, rog a fi întrebat, ta orice oră din zi şi din noapte, eu fiind tot

timpul la dispoziţia d-voastră spre a decide sau a lua, eventual, avizul
mei.
Doresc a se aprecia cu toată seriozitatea fiecare articol citit şi a nu se
cenzura decât numai ceea ce este absolut necesar.
Deci, aprecierea asupra aportului adus şi a personalităţii fiecărui
domn cenzor se va face mai ales după modul în care îşi va exercita
misiunea cenzurării publicaţiunilor respective.
4) Doresc să existe armonie şi înţelegere în serviciu. Este pentru mine
imposibil de admis ca să ne criticăm unul pe altul, fie între noi, fie mai ales
faţă de lumea străină, este un fapt necavaleresc şi înjositor .
Fără respectul reciproc şi desăvârşită loialitate nu se poate face
·
servicii.
Aşadar, dorinţa şi rugămintea mea este de a domni cea mai complectă
armonie în personalul cenzurii şi orice neînţelegere să fie tranşată cinstit,
pe faţă şi în mod cavaleresc. Fără respectul reciproc şi desăvârşită
loialitate nu se poate face serviciu.
5) Rog de asemenea ca persoanele străine de serviciu să nu fie
primite, sub nici un motiv, prin birouri. Nimeni, fie rude, fie prieteni, nu
trebuie să vadă sau să audă ce şi cum se lucrează la cenzură.
Orice persoană străină care are vreun interes sau vreo cerere de
făcut, va ft primită numai de mine sau în lipsa mea de şeful serviciului.
6) Se va interveni pe lângă domnul preşedinte al Consiliului de
Miniştri şi pe lângă Domnul Subsecretar de Stat al Propagandei pentru a
îmbunătăţi starea deplorabilă a condiţiunilor în care lucrăm, din punct de
vedere personal, ca şi al mobilierului, pentru ca serviciul să se facă în
condiţiuni civilizate de igienă şi comoditate.
7) De asemenea, rog pe şeful Serviciului presei care în actualele
împrejurări internaţionale are o misiune de importanţă capitală, să depună
toată atenţiunea şi să verifice traducerea diferitelor articole din presa
străină pentru ca guvernul să nu fie indus în eroare.
Aştept propuneri concrete de reorganizare a acestui serviciu, după
care vom/alicita a se completa nevoile găsite necesare.
8) In conferinţele săptămânale ce se vor ţine regulat, doresc să mi se
supună şi să se discute orice propunere ce ar avea de scop o cât mai
perfectă organizare de funcţionare a Serviciului Cenzurii, de asemenea să
se arate toate greutăţile şi lipsurile pe care domnii cenzori le vor constata
pentru a se lua urgente măsuri de îndreptare
9) Domnul sub-şef al Serviciului Cenzurii va îngriji a se întocmi un
registru special în care să fie trecute toate ordinele şi directivele importante
şefilor
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Şi pe aceeaşi notă şi în toate zilele care au urmat, până când Carol al

cu caracter general date de actualul guvern şi cele ce se vor da în viitor
.
.
pentru afi în orice moment la dispoziţia domnilor cenzori.
şi
ordinele
toate
de
cunoştinţă
lua
va
JO) Personalul cenzurei
dispoziţiunile ce se dau în aceasiă condică semnând de vedere pentru a nu
se invoca niciodată şi de nimeni motivul că nu le-a cunoscut.

Il-~e~ ~ soc~tit ~ă guvernul Goga-Cuza era suficient de compromis în ochii
oprn1e1publice Interne şi internaţionale spre a se erija el însuşi în salvator al
naţiunii, instituind propriul regim autoritar .

Serviciului Cenzurei,
Lt. col. Magistrat Dan Pascu

Ora 9, 15, miercuri 29 decembrie 1937

Aşadar:

Şeful

Pe verso - 17 semnături.
cum într-un număr trecut al Buletinului nostru am evocat1
circumstantele în care a fost adus la putere, de către Carol al II-lea ,
guvernul Goga-Cuza, precum şi ~ sumă de asp_e~te-ale _violentei campanii
antisemite dezlăntuite de acesta pnn presa aservita, rasfomd - cum am spus
- amintitele registre, îmi spun că poate n-ar fi lipsit de interes ca aceia care o
doresc să poată lua cunoştinţă şi de ceea ce nu trebuia, cu nici un chip, să
.
ajungă sub ochii cititorilor de ziare din vremea amintită.
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Şi

30
La 28 decembrie 1937, ora 10 seara, locot. col. Hotineanu, şeful
Serviciului Cenzurii, îşi avertiza subordonaţii :
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Noul guvern de sub preşidenţia (sic) d-lui Octavian Goga a depus
jurământul în astă-seară la ora 21.
O atentie deosebită de a nu se face nici o aluzie răutăcfoasă la adresa
noului guve;n, la adresa membrilor ei (sic).
Nici un atac la adresa hotărârei luată de M. Sa cu aducerea
actualului guvern.
Şi

D. Istrate Micescu a făcut declaraţiuni:
Rog a se corecta următorul pasaj:
D. Micescu a spus:
Lumina n-are nevoie de zgomot şi s-a redat din greşeală „Lumina
n-are nevoie să strălucească". D-nii cenzori vor corecta în ziar comunicând
să fie scris n-are nevoie de zgomot.
Dictonul d-lui Istrate Micescu va fi scris în franţuzeşte şi cel bun este
,,La lumiere pour eclairer n'a pas besoin de bruit", nu „briller".

tot atunci:

Din declaratiunile d-lui Maniu ramane numai : Partidul Naţional
Ţărănesc va avea' o atitudine categoric opoziţionistă faţă de acest guvern.
Restul se cenzurează.
Iar puţin mai jos:
Nici un atac contra acestui guvern sub nici o formă ; nici o critică de
ce a fost chemat la putere dl. Octavian Goga, căci atunci este un atac la
adresa M. S Regelui.
De asemenea nici o aluziune răutăcioasă la adresa membrilor
guvernului sau a acelora cari au părăsit pe dl. Iuliu Maniu2.
10

31 XII, ora 1130

Se interzice cu desăvârşire a se mai scrie în ziare „gogo-cuzişti". Este
o obrăznicie. Se va cenzura şi obliga ziarul să înlocuiască cu numele
Partidului Naţional-Creştin.

Azi a avut loc la M. de Interne o altercaţiune contra d-lui P. Pandrea.
Nu va apare în nici un ziar acest lucru sub nici un cuvânt.
O atenţie deosebită.

La Craiova a fost un incident fără nici o importanţă; că un domn
avocat în fruntea unor lăncieri au spart câteva geamuri.

ea.

Interzic cu desăvârşire publicarea acestei ştiri, sub orice formă ar fi

După 1 ianuarie vor apare o serie de decrete
privitoare la importante reforme interne
Guvernul a pregătit o serie de decrete privitoare Ia importantele
ază
reforme interne ce Ie intentione
'

.
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Zilele acestea va fi de asemenea cunoscută măsura guvernului
prin care străinii cu paşaport vor părăsi ţara.
Guvernul va face revizuirea încetăţenirilor din ultimii zece ani.
Se vor retrage brevetele de băuturi spirtoase tuturor evreilor,
interzicându-le să tină
debite.
,

3 ian. 1938

bănci

evreiască.

Audienţa delegaţiei evreieşti formată din Th. Fischer şi dr. S. Singer
la primul-ministru se cenzurează deocamdată. Va veni sigur în ziarul
,,Renaşterea" şi poate în alte ziare.

O atenţie deosebită.
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[Nota cenzurii:] Acest lucru a apărut în ziarul „ Capitala". Trebuia
cenzurat aşa cum arăt eu, căci nu poate exista această
măsură „că străinii cu paşaport vor părăsi tara". S-a gândit
d-l. cenzor ce înseamnă „străinii cu paşaport"? Cred atunci
când a lăsat d-l. cenzar s-a gândit că prin străini se înţelege
jidani. - Rog ca asemenea ştiri alarmante când vin, să fiu
imediat întrebat, ca să nu se mai strecoare asemenea
informaţiuni, care cu certitudine sunt lăsate tendenţios.
D-l. ministru Hodoş mi-a făcut observaţiunile de rigoare.

Se interzice cu desăvârşire atacul Fundaţiunilor Regale pe orice
chestiune sau chiar pe chestiunea evreiască.
De asemenea, Opera Română, Radiodifuziunea pe chestiunea

Se va cenzura Alarma de la Bursă sau
pentru a se schimba în valută forte.

că

se scot depunerile de la

Domnul prim-ministru Octavian Goga a dat telegrame şefilor de stat
cu ocaziunea formărei guvernului.
Răspunsul statelor la aceste telegrame se interzice cu desăvârşire,
deci o atenţie deosebită la acest ordin dat de dl. ministru Hodoş.

CS

Am · cenzurat din „ Tempo" informaţiunea că d. Armand Călinescu
urmăreşte refacerea Partidului Naţional-Ţărănesc sub preşedinţia d-lui
Vaida Voevod, pentru că este o intrigă la adresa d-lui Armand Călinescu,
care actualmente este membru în guvernul Naţional-Creştin şi urmăreşte
deci o altă politică.

4ian. 1938

Poliţia ministerelor e făcută de lăncieri în cămăşi albastre.
În faţa cabinetelor miniştrilor stau de straje câte doi lăncieri 3 .

D. Nichif'or Robu, conducătorul lăncierilor, a luat măsuri ca
poliţia ministerelor să fie făcută de membrii acestei organizaţii.
De două zile şi-au făcut apa_riţia în ministere gărzi de lăncieri în
uniforme albastre şi cu svastica pe mâneca dreaptă.
Intrările miniştrilor sunt străjuite de doi lăncieri cari stau
nemişcaţi în stânga şi în dreapta uşii de intrare.
Măsura controlului prin lăncieri va fi extinsă în toate institutiile
publice.
'
[Nota cenzurii:] În această condică de nenumărate ori am dat ordin
ca să nu se exagereze, să nu se alarmeze şi să nu se scrie nimic
contra principiilor constituţionale.
De asemenea , am dispus să se cenzureze orice amestec al
gărzilor ţărăneşti sau naţionale în dţferite instituţiuni, după cum
n-am lăsat ca în alegeri să se arate că poliţia alegerilor se va
face de cutare sau cutare.
De ce s-a lăsat acest lucru? Eu l-am cenzurat imediat ce
mi s-a adus la cunoştinţă. - De ce nu mi s-a spus acest lucru ?
Eu nu pot prevedea toate inepţiile ziarelor ca să dau
ordine dinainte.

Nu se va lăsa să se scrie intenţiunile actualului guvern în ce priveşte
evreii sau românii. Se lasă numai declaraţiunile autorizate ale d-lor miniştri
sau înfăptuirile.

Audienţele de lucru a d-lor miniştri se lasă. Cine nu se pricepe să
întrebe. - Nu se poate cenzura fără să fiu întrebat .

12
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muncă.

Credem
jidovii Şaraga

că
şi

nu se va întârzia cu sancţionarea acestor trântori,
Shwartz, patronii Galeriilor Lafayette
G. Vasiliu

Această informaţiune

i-am dat drumul eu. Nu trebuia lăsată. Aşa este
Al. - deci în cadrul acesta informaţiuni

Hodoş

CS

ordinul d-lui ministrului
alarmante nu se vor lăsa.

6 ianuarie 1938

Cu

rugămintea

de a publica

următorul

COMUNICAT
Consiliul de Miniştri s-a întrunit astă-seară, miercuri 6 ianuarie, ora
18, sub preşedinţia d-lui Octavian Goga, preşedintele Consiliului.
S-au luat în cercetare primele măsuri necesare pentru punerea în
executare a programului guvernului.
Pentru a aduce la îndeplinire punctul din program cu privire la
îndepărtarea cârciumarilor evrei, socotiţi drept otrăvitori ai sănâtăţii
populaţiei de la sate, s-a alcătuit o comisiune specială din care fac parte
Miniştrii de Finanţe, Interne, Sănătate Publică, care să statornicească în
cadrul legilor existente, şi cu deosebire în temeiul legii sanitare şi a legii
băuturilor spirtoase, dispoziţiunile cuvenite pentru a se ajunge la rezultatul
dorit.
S-a luat apoi în discuţiune chestiunea r.evizuirii cetăţeniilor dobândite
în mod fraudulos de străinii cari s-au aşezat fără nici o autorizaţie pe
teritoriul ţării în timpul războiului şi după război şi care nu au nici un temei
legal de a rămâne în România. O comisiune din care fac parte miniştrii de
Justiţie şi Interne va cerceta în timpul cel mai scurt această problemă,
urmând să dea soluţii practice în cadrul legiuirilor existente.
S-a hotărât înfiinţarea unor comisari ai Guvernului pe lângă
întreprinderile cu capital intern, străine ca origine etnică, pentru a
supraveghea stricta şi neîntârziata aplicare a legii pentru protecţia muncii
naţionale . Cu îndeplinirea acestei opere de deparazitare au fost însărcinaţi
4
miniştrii de Interne, Justiţie şi Muncă .
S-a luat apoi în cercetare problema eftinirei articolelor de primă
necesitate trebuincioase păturii ţărăneşti. S-a hotărât luarea de măsuri
pentru scăderea preţurilor la cele dintâi trei articole indispensabile
gospodăriilor de la ţară: bumbacul, petrolul şi sarea. Pentru executarea
acestei hotărâri s-a atribuit o comisie din miniştrii de Finanţe,
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Jidovii Şaraga şi Schwartz
patronii asasini de la Galeriile Lafayette au
concediat tot personalul românesc în toiul iernii.
La redacţia ziarului nostru am avut tristul prilej să primim aseară
o delegaţie a lucrătorilor şi personalului de serviciu de la Galeriile
Lafayette, plângându-ni-se că în ajunul Anului Nou patronii jidovi
Şaraga şi Schwartz au concediat tot personalul românesc din
întreprinderile lor, aruncând pe drumuri în toiul iernii şi a
năprasnicului vifor familii întregi cari şi aşa, sub crunta oblăduire a
acestor asasini, au îndurat toate umilinţele, josniciile şi lipsurile.
Cum? Aceşti jidovi paraziţi n-au avut în creerul lor imaginea
sumbră a convoiului de copii flămânzi şi goi, a mamelor îndurerate şi a
bietului român ajuns mai rău decât vita de la jug sub năprasnicul bici a
lui israel?
Însă ceia ce întrece orice obrăznicie şi premeditare criminală a
acestor jidovi este că bieţilor surghiuniţi li s-a oprit garanţia ce o aveau
la administraţia întreprinderii, iar salariul li s-a avansat anticipat
numai pentru două săptămâni, sfidând toate legiuirile drepturilor de

5 ianuarie 1938

În ziarul „ Capitala", dl. cenzor Radu Ionescu a lăsat informaţiunea
că o delegaţie formată din Th. Fischer şi dr. S. Singer a fost primită de dl
prim-ministru Octavian Goga (De asemenea şi în „ Timpul"). Am fost aspru
observat de dl. ministru Hodoş, căci acest ordin emanase de la d-sa. Deşi
n-am avut nici o vină am trebuit să iau asupra mea ca să scap pe dl. cenzor.
Dl. Hodoş a înţeles acest lucru.

14

Comunicaţie,Jndustrie şi Cooperaţie.

S-a luat act de expunerea d-lui ministru al Educaţiei Naţionale, care a
arătat că prima măsură luată o dată cu venirea domniei sale în fruntea
acestui Departament, pentru opera de naţionalizare a învăţământului, a fost
ca limba română şi istoria naţională să nu se mai predea nici în şcoalele
Statului şi nici în şcoalele minoritare decât cu profesori români de sânge.
Şedinţa Consiliului de Miniştri a luat sfârşit la orele 21.
15

16 ianuarie

9 ian 1938
lnterviewul d-lui prim ministru Octavian Goga a apărut azi în ziarul
„Daily Herald" ce a venit în România. Reamintesc ordinul: ,,Nu se va lăsa
în ziarele româneşti", dacă va fi reprodus se va cenzura-. O atenţie
deosebită. Ordinul este dat de dl. ministru Alex. Hodoş.

Dl. prim-ministru Oct. Goga a avut o convorbire telefonică la Geneva
cu dl. Istrate Micescu relativ la intervenţiunea Comitetului Mondial al
Evreilor şi demersul d-lui Istrate Micescu în această chestiune. - Se lasă
dacă este în mod vag intervenţiunea evreilor.

18 ianuarie

11 ianuarie 1938
Ştire

de ziar cu titlul: Nu se mai
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Din ziarul „ Capitala" s-a cenzurat titlul „D. Octavian Goga anunţă
expulzarea a 500.000 evrei care nu sunt în mod legal cetăţeni români".
Ziarul a pus acest titlu fără a trece prin cenzură.
Am dat un sever avertisment ziarului. D. Cenzar va avea şi Dsa grijă
să trimită pagina refăcută.

Se spune că la instalarea d-lui (neclar) George Moruz, lăncierii au
bătut pe nişte gazetari evrei care în realitate erau români.
Se interzice publicarea acestei chestiuni. O atenţie deosebită.

14 ian. 1938

15 ianuarie

Atrag atenţiunea asupra unei telegrame - ar putea fi şi Rador6 - care
de intervenţiunea Comitetului Mondial al Evreilor la Liga
Naţiunilor asupra situaţiunii din România, cerând urgenţă, sprijinit pe date
româneşti. Se cere urgenta. Dl. ministru
Istrate Micescu de la
Geneva a cerut telefonic să nu apară în presă.
Ordon o atenţie deosebită. Se va cenzura, de asemenea , orice articol
pe această chestiune şi orice telegramă care ar fi în sensul celor de mai sus.
vorbeşte
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devize evreilor.

informaţiune

ce s-a lăsat în ziarul „ Credinţa" trebuia
cenzurat, după cum arăt !lli:.,titlul şi finalul.

20 ian 1938

Ziarul „ Credinţa" a fost suspendat 8 - opt - zile, pentru alarmism.
Ştirea poate să apară în toate ziarele.
D-nii cenzori vor refuza să citească ziarul. D. comisar Stănescu va
lua măsuri de executare.
Lt. col. Hotineanu

Oficial se

CS

Decizia cu servitorii5 deşi a apărut în Monitorul
cenzurează. De asemenea orice comentarii sau discuţiuni.

Această

acordă

Revenirea asupra deciziunii cu servitorii la evrei a fost cenzurată în
toate ziarele, mai puţin „ Timpul" şi „ Universul"; reclamaţiuni de la
celelalte ziare .
25 I '938 ora 1150
'

Din ordinul d-nului ministru Hodoş.
În legătură cu comunicatul dat de Preşedinţia Consiliului de Miniştri
de azi se va cenzura orice comentariu cu privire la „cămăşile albastre" sau
,, lăncieri" considerate ca organizaţii paramilitare.

· 17

Ora 2330

27 ianuarie 1938 - ora 21

Din ordinul d-lui colonel Hotineanu, şeful Cenzurii, să nu se publice
nimic de petiţiunile evreilor adresate Societăţii Naţiunilor şi nici că au cerut
,,procedura de urgenţă", decât numai ce transmite „Rador".

Greva generală a studenţilor se cenzurează în orice gazetă. În toată
ţara d-l ministru Hodoş a dat următoarea telegramă:
„Luaţi măsuri să nu se scrie în ziare articole sau informaţiuni
alarmante relativ la situaţiunea financiară a ţărei.
De asemenea, în legătură cu întocmirea bugetului nici o relaţiune de
cifre. Nu se va lăsa nici o ştire cu privire la plăţile de datorie publice în
străinătate şi La tratativele în vederea conversiunei împrumuturilor externe.
Ministerul de Finanţe va da la timp toate relaţiunile necesare prin
comunicate oficiale şi informaţiuni transmise de către organele competente
ale M. de Finanţe.
Deci la noi cu deosebită grijă. .
Lt. col. Hotineanu"

25 ianuarie 1938 - ora 2330

D. prim-ministru O. Goga a ordonat cercetarea celor vinovati de
Uniunei Nationale a Studentilor din România

IE
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pălmuirea preşedintelui

CS

În cursul nopţii, d. Octavian Goga, preşedintele Consiliului de
Miniştri, a fost informat că ieri seară doctorul Şerban Milcoveanu,
preşedintele Uniunei Naţionale a Studenţilor din România, sub motivul
de ·a fi dus ca martor, într-un proces ce se desbate la Braşov, a fost
arestat, dus la circumscripţie şi pălmuit de un agent de poliţie.
Întrucât acest fapt ar putea avea grave repercusiuni în rândul
studenţilor români şi creştini din întreaga ţară, d. Octavian Goga a
cerut imediat informatiuni de la Ministerul de Interne.
În cursul dimin~ţii de azi, d. prim-ministru a avut o întrevedere
cu d. Alexandru Hodoş, subsecretar de stat la preşedinţia Consiliului de
Miniştri, discutând asupra faptului care constituie obiectul telegramei
ce a primit-o astă-noapte d. O. Goga din partea d-lui Corneliu Z.
Codreanu precum şi asupra protestului înaintat de Uniunea Naţională a
Studentilor.
,
D. subsecretar de stat a avut apoi o convorbire cu d. Armand
Călinescu şi cu d. Gabriel Marinescu, prefectul poliţiei Capitalei.
D. O. Goga, preşedintele Consiliului de Miniştri a ordonat
cercetarea celor vinovaţi de pălmuirea doctorului Şerban Milcoveanu,
preşedintele Uniunei Naţionale a Studenţilor din România.

[Nota cenzurii:] Sub această formă chestiunea Şerban Milcoveanu,
preşedintele Uniunei Studenţilor din România, şi agentul de
poliţie care - se spune -1-a insultat şi pălmuit.
Nu se va lăsa că se tinde la o presă generală a studenţilor,
că de altfel nici nu este exact.
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Mai jos, două precizări din „ Ţara Noastră" . Se lasă în toate ziarele
chiar dacă se reproduc numai anumite pasagii, cu alte titluri, dar să fie
aceeaşi idee.
Două precizări

În unele cercuri ziaristice franceze, care par a căuta cu orice preţ
dintre
răstălmăciri menite să creeze aspecte falşe ale raporturilor
Franţa şi România, s-a comentat o aluzie a d-lui profesor A.C. Cuza
· asupra posibilităţilor de aşezare a evreilor în Madagascar. Suntem în
drept să ne exprimăm în mod sincer mirarea noastră că s-a putut
vorbi pe această temă de o atingere a suveranităţii Franţei în coloniile
sale, când toată lumea ştie că este vorba de un vechi adagiu în materie
de colonizare evreiască, pus în discuţie în repetate rânduri în toate
părţile lumii, de toţi publiciştii care s-au ocupat de problema lui Israel,
fără să producă protestări şi o deosebită emoţie pe malurile Senei.
Prin urmare, de ce această specială sensibilitate tocmai acum şi cu
ce scop?

*
A doua precizare: România va căuta să lărgească în jurul său
cercul simpatiilor din afară, fără să ştirbească întru nimic prieteniile şi
7
alianţele actuale •
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- Cu începere de azi cenzura se va f ace cu cea mai mare severitate ,
(de parcă până atunci s-ar fi făcut altminteri - n.n. D.H.), raţională şi nu se
va mai lăsa nici o ştire alarmantă. Articol ele se vor cenzura în întregime, nu
se vor scoate numai pasagii atunci când nu pot fi paralizate scoaterea unor
rânduri.
Devastări după

întrunire la Moineşti
1 februarie

Duminică,

1 Carol li. Între datorie
şi pas iune. Î11se11111 ări zilnice, voi. I ( 1904-1939) . Ediţie îngrijită de M arcel
Du mitru Ciucă şi Narcis Dori n Ion. Editum Silex , Bu c ureşti, 199 5, p. 234 .
2
Era vo rba de Armand Călinescu, Virgil Po tf1rcă, V . Răd ul esc u Mehedinţi şi Dinu Simian .
3
Formaţiunea paramilitară a gogo-c u ziştilor.
4
Pa saj î ncen.:uit ş i bifat cu creion roşu .
5 Referi re la
interd icţia impu să evreilor de a angaja personal de se rviciu romfm.
6
Agenţi a oficial ă de ştiri.
7
Gogori ţa cu Ma dagascaru l în care să fie expedi aţi evrei i nu era, de altfe l, n ou ă. Încă î n şedinţa
Camerei D ep utaţil o r din I 2 decembri e 1935, A.C. Cuza ţinuse un fulminant discurs antisem it în care,
printre altele , sp usese: ,.Prin urm are, iată so lu ţia ş tiin ţifi că. Nu este altă so lu ţie a pro blemei ji d ăneş ti
decâ t res tabilir ea jidanilor în stăpânirea legii n aţi o n al i tăţii . Să ai b ă un pămfmt pe care să se aşeze, să -l
culti ve şi să fie un neam ca toa te neamurile. Cum ar sta acolo, treaba lor, nu ne in teresează. Dar în
ceea ce ne priveşte pe noi, pe p ământul nostru n-au ce căuta . Clar şi catego ric". Şi mai depa rte: ,,Dar
eu am altă propunere; eu zic, mai d egrabă , Madagasca rul. De cc ? Pent ru că Madagasearul este o
in s ulă şi eu am credinţa că dacă î i punem aco lo ş i îi î nconj urăm cu vase nu mai ies de acolo , rămân
aco lo, să stea cât vor, să- ş i facă culturn lor pro prie, să cultive pământul ... "
La I februari e 1938 , ,.ideea" lui A.C. Cu za a fos t re lu at ă de o mul de casă al lui St elian
Popesc u, Rom ulu s S eişanu , în „Universul" din I febru arie 1938 . Vizitâ nd ex p oz iţi a „Madagasca r"
deschisă atun ci la Paris , Sei şanu - cugetând adânc asu pra ce lor văzute - ajunsese şi el la co nclu zia lui
Cuza : ,.Iată că Madagasca rul întruneşte cond i ţiile ideale pentru o co lonizare în masă a evreilor din
Poloni a şi Romfmi a, atât din punctul de vedere demog rafic, cflt şi din punct de vedere eco nomic , d acă
ei sun t dispu ş i să munceasc ă spr e a pune în valoare ime nsele bogăţii natural e" .
Evident , pentru asta era suficie nt s ă fie î ntreb a ţ i doar A.C . Cuza şi Seişanu . Evreii, pop ula\ia
M adag asca rului sau Franţa, ca re stăpfmea atunci insula, nu aveau drep tul să aibă nici un cuvânt.
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30 ianuarie, s-a ţinut în comuna Comăneşti o întrunire
guvernamentală la care au luat parte şi d-nii Prelipceanu, subsecretar
de stat, şi Gh. Urziceanu, secretar general la Ministerul de Interne.
După terminarea întrunirei asistenţa s-a împrăştiat.
Locuitorii din comunele Lucăceşti, Poduri, Măgireşti, Ardeoani şi
Salonţ, care la înapoiere au trecut prin Moineşti, au spart geamurile Ia
mai toţi comercianţii şi locatarii din strada mare Regele Ferdinand,
fără să mai ţină seama că sunt creştini sau evrei; au fost sparte şi
geamurile de la clubul liberal.
Cum numărul sătenilor era mare, s-a produs o panică de
nedescris, care a ţinut până noaptea târziu.
Aceiaşi soartă a avut-o şi satul Gârlele care aparţine coin.
Lucăceşti şi este locuit în majoritate de evrei.

NOTE

CS

Din ziarul „Universul" de azi, 3 februarie 1938, trebuia cenzurat.
Ce spune ordinul meu de la raportul zilei de 2 februarie :
„La Adjud se spune că azi au avut loc nişte manifestaţiuni mai
violente. Se vor (sic) cenzura".
De ce deci nu s-a cenzurat? Pentru că se vorbeşte de Moineşti ? Se
poate acest lucru ? Când dau ordine preci se, ele trebuie executate cu cea mai
mare rigurozitate.
După

cum se vede, nu numai presa trebuia cenzurată şi , eventual
ci şi cenzorii ei, atunci când nu-şi îndeplineau îndatoririle, care
erau de fapt însăşi raţiunea lor de a fi.
san cţionată,
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Dar

Evreii în România anilor '44-'49 1 .
Hary KULLER

ne închipuim pentru moment, făcând un exerciţiu de istorie
contrafactuală (Djuvara), că stalinismul n-ar fi „prins" în România: oare, în
acest caz, diacronia evreo-română ar fi fost cea care a fost? Evreii ar fi
emigrat în masă, ori şi-ar fi reluat îndeletnicirile din interbelic?; ar fi
continuat o tradiţie iudaică de galut, central şi est-european, sau nu? In
istorie nu se operează însă cu eventualitatea „dacă" şi nici „poate", ci doar
cu faptele petrecute aievea, ,,wie es eigentlich gewesen war" (Ranke).
Or, în fapt, în perioada la care mă refer, dat fiind că „modelul
sovietic" nu s-a aplicat tale quale în primii patru-cinci ani de tranziţie când nu puţini lideri evrei, chiar şi dintre cei mai puţini naivi, mai credeau
că „vin americanii" (şi, ca atare, erau dispuşi să se cuprindă într-un
experiment contrafactual de „democraţ ie română interbelică") - au fost
reiterate aproape toate soluţiile „libere" la năbădăioasa problemă evreiască:
integraţionism şi asimilism; sionism şi emigraţionism; auton_omism
comunitar şi diferenţiere organizaţională, zonală, locală ş.a.m.d. Desigur că
toate aceste încercări nu erau „freischwebend" (liber plutitoare), ci adânc
conditionate de stihia social-economică şi de starea materială a diverselor
categ~rii de evrei din România acelor ani. Oferta comunitar organizaţională
şi civico-politică era, însă, de o asemenea diversitate, încât mulţi evrei
încercau un real sentiment de „liberă alegere". Plaja acestei oferte
cuprindea, chiar imediat după 23 august: de la partidele „istorice" până la
cele traditionale ale evreimii (U.E .R., P.N.E.), de la organisme noi ca C.G.E.
şi O.D.E.' până la partidele de stânga ale ţării (P.C.R., P.S.D. ş.a.). Ca să nu
le mai amintesc pe cele sioniste şi comunitare, ext rem de numeroase:
Organizaţia Sionistă în toată încrengătura sa - Mizrahi, Centristă,
Renaşterea, P.S. Ichud, O.S. Haoved, Statul Iudeu, Mişmar, Dor Hadas,
Hanoar Haţioni, Gordonia, Haşomer Haţair, B 'nei Akiva. Thora V' Avodah,
Dror Habonim, B'nei Avodah, Betar, tot grupul cu centrala Hehaluţ etc., etc.
Nu le-am înşirat pe toate, ca de pildă anumite reprezentanţe: C.M.E. Secţia România , Agenţia Evreiască, Agenţia de Emigrare Hicem, Comitetul
de asistentă Joint - Sectia România . Sau: Macabi şi alte organizaţii sportive;
institutii ~ulturale de· asistentă, femei etc. Şi, fireşte, înainte de toate,
organi~aţiile cultu;le în toată diversificarea lor zonală; de la biroul ortodox
din Transilvania la comunităţile ritului sefard şi last but not least, toate
formatiunile comunitare pendinte de U.C.E. şi F.U.C.E., apoi din 1948 de
F.C.E.R.
Din iunie 1945 tinde să copleşească viaţa evreiască organizaţia
C.D .E ., cu secţiuni pentru femei şi tineret.
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Se zice că evreii se simt uşor stingheriţi să evoce relaţia lor cu
comunismul.
Aici, la Tel Avtv, există distanţa necesară - ca spaţiu, timp, formă de
zidire socială, tip de democraţie ş.a. - pentru a scruta „fără complexe"
experienţă istorică evreo-comunistă din devenirea noastră românească, est-

să

europeană.

Căci,

CS

fiecare mare bulversare istorică - din antichitate şi până azi şi-a avut „coeficientul său de refractare" fn şi prin evreime . Astfel şi în
comunism .
Ne-am adunat aici pentru a dezbate nu doar o temă, ci un întreg
capitol de istorie evreo-română, acoperind o întreagă „eră" - comunistă şi
post comunistă. Şi sper că vom vorbi nu doar despre negativitatea regimului,
ci şi despre viaţa şi creativitatea evreo-română în societatea românească pe o
întindere de aproape 45 de ani (1945-1990): despre oameni, locuri, înfăptuiri
- cum şi urmează a fi intitulat un nou volum din seria Contribuţia evreilor
din România la cultură şi civilizaţie, în pregătire la Bucureşti.
Eu mă voi referi doar la anii de emergenţă a comunismului în
România, răstimp în care sovieticii şi-au impus modelul lor social nu
deodată, ca de pildă, în Basarabia - ocupată în 1940 sau apoi din 1944 - şi
nici în mod nemijlocit ci, prin interpuşi - actanţi, aparţinând majorităţii
române şi, nu în mică măsură, minorităţilor. ·
La întrebarea dacă toţi aceşti interpuşi ar fi putut acţiona şi în alt sens,
răspundem că dacă nu ei, atunci alţii - respectiv cei din „partide le istorice",
burgheze au încercat un atare demers, dar care, cum se ştie, nu a izbutit: unii
cred că din pricina celorlalţi actanţi (pecerişti etc.) cu care se confruntau şi
care-i înfruntau; alţii, mai realişti, dau · ,,factorului extern" cuvenita
importanţă, recunoscând că dacă sovieticii n-ar fi fost în ţară, nici
comunismul n-ar fi „prins" pe sol românesc.
Comunicare prezentată la Tel Aviv University cu prilejul Conferinţei internaţionale pe tema „Evreii
din România în era comunistă şi post-comunistă" (16-19.XII.2001).
1
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în toate aceste direcţii ar prilejui o
interesantă analiză a conştiinţei şi participării politico-civice, religioase,
cultual-culturale a etniei. Pentru acei ani nu trebuie uitat, în s ă, nici
absent eismul de la orice fel de viaţă colectivă de acest fel, respectiv apatia
unei bune părţi din populaţie . Din păcate, lacunele documentării, în materie ,
nu ne îngăduie decât să facem aprecieri statistice incomplete şi consideraţii
calitative, amendabile, în toate aceste chestiuni.
Militanţi în partidele istorice ale ţării în 1945 erau câteva sute de
evrei , aparţin ând marii burghezii; în partidele de stânga (P.S.D. - peste
douăzeci de mii: P.C.R. - la finele lui 1948 peste 10.000), în principal
populaţie activă - meseriaşi, intelectuali etc. În organizaţiile sioniste se
grupau circa 50 .000, în principal tine6, iar activul număra în jur de 1.000 de
persoane . Cifra de 100.000 sau 200.000 avansate de unele foruri sioniste
este exagerată.
Participanţii la viaţa cultuală erau încă, în 1949 - data unui
recensământ ad-hoc organizat de F.C.E.R. - într-un număr copleşitor: la o
populaţie de 350.000 de evrei, funcţionau 1.034 instituţii de cult cu 1.774
deservenţi şi peste 200.000 enoriaşi. Dăm aceste cifre nu pentru semnificaţia
lor „politică", ci doar etnică. Nu putem detalia aici cifrele de mai sus, pe
provincii şi localităţi, deşi aveam convingerea că ele conturează imaginea
statistică şi indică starea confesională a evreimii la începuturile instalării
dictaturii proletariatului în R.P.R .
Dar intenţia acestei comunicări, cu un titlu atât de neţărmurit - Evreii,
în România anilor 1944 (23 august) - 1949 - nu a fost însă descrierea cu
precădere a „palierului" politic-organizaţional şi cultual-cultural, ci analiza
„palierului" social-economic, respectiv a stării materiale şi sociale a
populaţiei evreieşti în toţi aceşti ani, demers pe care-l consider absolut
necesar pentru a înţelege şi a explica mai bine cine, când, cum şi de ce au
optat în acei ani pentru o soluţie de viaţă şi conştiinţă ori pentru alta, adică,
pentru „trend"-uri ca: integraţionism ori emigraţionism, pentru sionism
sau/şi comunism.
Mai pe larg spus, aceste „trenduri" pot fi sintetizate astfel:
- integraţionism, versus escapism şi imobilism (de tranziţie sau/şi

populaţiei evreieşti

Trendul integraţionist includea grupurile active din sectoarele private
şi de stat sau/şi din economia subterană producătoare;
Trendul speculaţionist-escapist includea grupurile de Luftmenschen
(intermitent active) din sectoarele neproductive şi de speculă, deci trăind din
expediente;
Trendul imobilist, cuprindea inactivi fără iniţiative, fie în aşteptarea
unor restituiri din ce au avut înainte, fie considerând că se vor deschide
curând po s ibilităţi de emigrare. Multă vreme acea s tă categorie de evrei trăia
din ajutoarele comunităţilor, Jointului, OSE-ului etc. Atunci când ultimele
două au fost desfiinţate iar sursa ajutoarelor a secat, această masă a luat
decizi a emigrării ca unică soluţie de salvare . Pentru că aceste mase nu erau
propriu-zi s proletare, ci doar sărăcite.
Trendul emigraţionist includea grupuri foarte diferite care, chiar dacă
în anii 1945-1947 nu se gândeau să emigreze, au ajuns la această s oluţie fie
datorită perspectivei sumbre a naţionalizării, fie îngustării posibilităţilor de
acţiune în economia subterană producătoare sau/şi în zonele speculative .
Refuzul restratificării pe potriva noului proces de producţie presupus de
economia ţării, mai ales în ramuril e industriei grele, mineritul ş .a .m.d. - căci
evreii din categoria amintită respingeau asemenea oferte de . .. recalificare nu mai lăsa altă cale de alegere. Astfel că dacă masa burgheziei evreieşti şi
categoriile satelite ei - în măsura în care au putut emigra legal nu s-au
orientat în primul rând spre Israel -, masei proletaroide cu o situaţie
materială deosebit de grea nu-i rămânea altă cale decât Israelul.
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Distribuirea

Contenciosul evreilor cu statul român
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- emigraţionism (cu sau fără sionism) versus comunism - ultimul fiind
proces desfăşurat pe palier social şi nu doar politic, în măsura în care
adeziunile indivizilor comportau o anume profesionaliz are ca activist
retribuit.

În prim planul vieţii evreieşti de după 23 august 1944 a stat problema
refacerii unei existenţe social materiale şi juridico -morale cât mai apropiate
de normalitate . Or, prin normalitate se înţelegea status quo-ul dinaintea
prigoanei care marginalizase întreaga populaţie evreiască şi nimicise o bună
parte a ei. Contenciosul distrugerii evreimii române era mult prea încărcat
pentru ca preocuparea grosului populaţiei evreieşti rămase în viaţă să fie alta
decât revenirea în locuinţele din care au fost izgoniţi, din slujbele din care
au fost alungaţi, din satele, târgurile, orăşelele şi oraşele pe care au trebuit să
le părăsească datorită evacuărilor, ghetoizărilor şi deportărilor. Este raţiunea
pentru care liderii evreimii şi-au îndreptat gândul în primul rând spre
refacerea unor organisme comunitare vechi , desfiinţate şi ele în anii
prigo anei , sau spre edificarea altora, apte să susţină acest contencios în faţa
noilor guvernanţi pentru care priorităţile nu vizau repararea acestor

expectaţie);

evreilor în timpul războiului. Căci, nici legea nr. 461 din
19 septembrie 1944, nici cea. din 19 decembrie care promulgă abrogarea
legislaţiei rasiale, nici cea din 27 septembrie sau 29 septembrie (care
reintegrează în învăţământ personalul didactic de origine evreiască) şi nici
altele, ca cea din 20 ianuarie 1945 sau 6 februarie acelaşi an (Decret-lege
privind statutul naţionalităţilor) - toate importante pentru statuarea libertăţii
civico-politice a evreimii - nu vizau şi repunerea evreilor în starea de
proprietate şi munc ă de dinainte. Or, doar libertatea politică şi civică pentru o populaţie sărăcită şi dislocată din rosturile ei, doritoare să-şi
recapete bunurile materiale etc. - însemna muţt şi totuşi puţin.
Situaţia nu s-a amelioraCriici după venirea guvernului 'Groza la cârma
ţării, deşi F.N.D .-ul, care se afla în spatele acestuia, făcuse numeroase
promisiuni în acest sens: mai ales în privinţa victimelor pogromului de la
Iaşi (1941), a deportaţilor (1941-1944) ş.a. Fie şi numai aceste câteva
promisiuni - menite să momească populaţia evreiască - au fost onorate nu la
6 martie 1945, ci mult mai târziu. Deocamdată, nici guvernul dr. Groza,
numit „de largă concentrare democratică", nu se arăta dispus să se atingă de
voluminosul contencios al evreilor cu statul român. Ba chiar, în anume
articole din presa F.N . D. -istă şi sub pana unor gazetari P.C.R.-işti, chiar şi
evrei, se insinua opinia că, pentru toate relele provocate evreilor în timpul
războiului , răspunderea nu o poartă actualul stat popular democrat, ci
vechiul regim care, fiind abolit, ar trebui trecute la pasiv şi toate cele .
pendinte de el.
După război nu s-a operat o restitutio in integrum. Ba, mai mult, au
rămas încă în vigoare până în 1948 o seamă de regulamente vechi de
aplicare a noilor legi, care-i defavorizau pe evrei. Apoi, chiar legi noi care
declarau nule şi neavenite legi şi ordonanţe administrative anterioare,
îndreptate împotriva evreilor, precum şi sentinţe judecătoreşti ce se bazau pe
ele , nu puteau fi aplicate, dat01ită lipsei unui ajutor concret în executarea
lor.
Oricâte circumstanţe să fi pledat în sensul neputinţei statului român de
a restitui populaţiei evreieşti valorile, sumele sau bunurile însuşite de
regim ul antonescian, nu este lesne de înţeles sustragerea guvernelor de după
23 august de la răspunderea lor, pentru ca şi evreii care au supravieţuit fizic
- dar se zbăteau în mari greutăţi materiale - să fie ajutaţi cât de cât. Or,
guvernele Sănătescu, Rădescu, cât şi cel venit la 6 martie 1945 s-au sustras
de la un ajutor substanţial în materie.
Uriaşele sarcini ale ajutorării materiale şi morale ale evreilor care au
supravieţuit şi care ar fi trebuit să fie despăgubiţi pentru deportare, _pentru

averile expropriate sau pierdute, pentru prejudicii şi pierderi de drepturi şi
nu în ultimul rând pentru pierderea membrilor de familie etc., în loc să fi
fost asumate de statul român , s-au rezolvat în ·principal prin solidaritate
comunitară internaţională (Joint etc .) şi, întrucâtva, internă (comunităţi,
societăţi filantropice etc.). Mai mult de jumătate din evreimea primilor ani
postbelici (circa 160.000 de oameni) erau afectaţi în nevoile lor elementare
- hrană, îmbrăcăminte, locuinţe ş.a.; 45.000 reîntorşi din taberele de muncă
forţată; 40.000 de foşti evacuaţi şi deplasaţi; 70.000 reîntorşi din
Transnistria - plus cei reveniti în Ardealul de Nord din Guvernământul
general. În acei ani se mai afla~ în trecere prin România câteva zeci de mii
de evrei refugiaţi din Polonia, Ungaria, Slovacia ş.a. cu o situaţie materială
deosebit de precară. La sfârşitul lui '47, peste o treime din evreii din
România - mai ales cei din Moldova , Ardeal şi Bucureşti - erau în situaţia
de a primi ajutoare de la Joint. Deşi aceste ajutoare nu acopereau decât o
parte din necesarul de trai, ele au totalizat , între '45-' 48, zeci de milioane de
dolari în care intrau şi ajutoare pentru unele categorii de :români. Tot din
aceste fonduri erau subvenţionate şi unele instituţii evreieşti (şcoli, spitale,
comunităţi) pentru care contribuţia statului nu era suficientă. Cum infim s-a
dovedit , de pildă, şi ajutorul financiar al statului, în valoare de 300 milioane
doar, acordat în toamna lui '45 pentru refugiaţii evrei reîntorşi în Ardealul
de Nord, şi 80 milioane pentru primirea repatriaţilor din U.R.S.S. Ajutorul
Joint pentru fiecare lună depăşea această cifră. Întrucât Jointul trimitea în
principal acest ajutor în valută - iar convertirea se făcea în lei prin Banca
Naţională - comisionul şi diferenţa de curs rezultate pentru stat au întrecut
ajutorul dat de stat evreilor.
Cu toate acestea, la 18 februarie 1949, Secretariatul C.C . al P.C.R. a
hotărât dizolvarea tuturor structurilor Joint din România , pentru ca în aprilie
să preia toate bunurile şi valorile acesteia, ele trecând mai întâi la
comunităţi, apoi au fost naţionalizate. Încetarea ajutorului Joint a fost
hotărâtoare pentru decizia multor categorii de evrei săraci să depună actele
şi ulterior să facă Alia. Dar pentru unii, să se şi integreze temporar sau
pentru o durată mai mare în unele ramuri economice, mizând pe o mobilitate
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ascendentă.

Structura social-economică a populaţiei evreo-române
În preajma lui 23 august 1944, ' în Vechiul Regat şi în sudul
Transilvaniei, la o populaţie de circa 275.000 persoane, doar 60.000 erau
active, iar 215.000 pasive , din care: profesionişti fără ocupaţie (48.000);
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(167 .000). Distribuiţi pe categorii de profesiuni:
meseriaşi şi muncitori 25.000 care aveau ocupaţii, iar 15.000 nu; funcţionari
(de birou, comercial): 14.000 aveau, 17.000 nu; patroni comerciali şi
industriaşi: 10.000 aveau şi 11.000 nu; liber-profesionişti titraţi: 3.500
aveau, 2.000 nu; corp didactic şi cler: 2.800 aveau şi 600 nu; ocupaţii
independente, diverse: 7.400 aveau, 3.000 nu.
A vând în vedere că la numărul de joburi pierdute prin restricţiile
prevăzute de legile antievreieşti din anii războiului se mai adăugau şi cele
cauzate de involuţia economică şi sărăcia de după eliberare, problema
ocupaţiei se punea cu stringenţă, în 1945, pentru mai mult de 60.000 de
profesionişti care nu-şi găseau de lucru , ca şi pentru câteva zeci de mii de
tineri care abia urmau să intre în muncă, ca şi pentru tot atâţia repatriaţi (2030.000) din est, nord şi vest. Căutarea unui loc de muncă devenise stringentă
şi pentru o treime din fosta populaţie inactivă, mai ales femei necalificate
care, din pricina sărăciei, urmau să aducă şi ele un oarecare venit în casă.
După o scurtă perioadă cu oarecari posibilităţi de muncă oferite de
economia paralelă, de activităţile la negru ş.a. în care se exersau şi câteva
mii de evrei, limitarea activităţilor „pe picior", după 1946, a îngroşat şi mai
mult rândul celor neocupaţi. Astfel că la începutul lui 1947 (situaţie
rezultată şi din eşantionul de formulare C.M.E. - România, cercetat de noi
pentru comparaţie\ doar o treime din totalul populaţiei în stare de a munci
era pe parcursul anilor 1946-1947 activă, din care: 35% meşteşugari; 20%
bugetari; 25% în comerţ şi industrie; 8% liber-profesionişti; 12% alte
categorii - luftmenschen.
De unde şi disperarea cu care liderii comunitari evrei promovau
restratificarea ca soluţie majoră. Menţionez două inedite documente,
esenţiale în acest sens: unul datorat lui F . Şaraga2, secretar F.C.E.R., şi altul
avocatului Schwefelberg. Spicuiesc din cel secund intitulat Memoriu asupra
situaţiei sociale şi economice a evreilor din România. Pe fundalul evocării
unor aspecte ale „crizei politice şi sociale, a tendinţelor revoluţionare, a
programelor de naţionalizare (Banca de emisiune, iar în perspectivă marile
întreprinderi), împărţirea pământurilor etc., etc." se apreciază că dintre
evreii existenţi în România anului 1945 şi concentraţi aproape exclusiv în
zone urbane se stratificau defectuos: la un pol, o populaţie inactivă de 78%,
„la altul o populaţie activă de 22%, inclusiv profesioniştii şomeri". Deci un
neprofesionişti

evreu avea în sarcina sa alte patru persoane, unul din cinci evrei mai putea
câştiga câte ceva. ,,Repartiţia pe profesiuni a celor virtual activi era de:
36,50% meseriaşi şi lucrători; 29,10% funcţionari comerciali şi industriaşi;
19,40% patroni de comerţ şi industrie; 5% liber-profesionişti; 3,20% corp
didactic şi cler mozaic; 6,8% diverse ocupaţii independente . Respectiva
structură socio-economică evidenţiază: mica proporţie (14,5%) de meseriaşi
şi lucrători la o populaţie virtual activă de 39,5% (din care, însă, 17,5% sunt
şomeri). Dintre toate calamităţile rezultate din legile rasiale şi starea de
război, şomajul se află pe primele locuri. Efectele românizării forţei de
muncă face aproape imposibilă reintrarea funcţionarilor evrei în vechile lor
posturi. Agricultura, în care se află cuprinsă 80% din populaţia romfmească
a ţării, nu reprezintă, din varii motive, un debuşeu pentru munca evreiască".
În situaţia dată, perspectiva unei restructurări colectivist-centralizate a ţării
va găsi „de o parte, evrei burghezi exercitând profesiuni mai mult sau mai
puţin inutile în noua organizare a economiei (de exemplu: comercianţi,
agenţi, o seamă de liber-profesionişti), de altă parte, o proporţie enormă de
persoane care, fără a fi burgheze, nu ar găsi ocupaţii şi, în sfârşit, o proporţie
uriaşă de indivizi fără profesiune, între care contingentele de tineri care încă
din 1938 au fost împiedicate de a învăţa meserii. Exproprierile sociale ce se
urmăresc, vor majora încă numărul paupe1ilor şi al celor fără profesiune.
Evacuaţii din târguri şi sate, în capitalele de judeţ, nu mai au unde se
întoarce. Iar la oraş, populaţia evreiască este rău stratificată: meseriaşi
manuali de abia peste o treime; patroni, o cincime; funcţionari comerciali şi
industriali, o treime. Deşi s-ar părea că este vorba de o elită profesională,
aici este, de fapt, cheia mizeriei unei piramide socio-ocupaţionale răsturnate
care , în vremuri de criză, nu duce decât la agravarea situaţiei unei evreimi
ruinate".
În situaţia dată pentru evreimea astfel (de) structurată socio-economic
autorul nu întrevede decât două soluţii: ,,a. Emigrarea, mai ales dacă regimul
Palestinei ar permite o emigrare masivă, în condiţii acceptabile, şi b.
Restratificarea profesională şi socială, valabilă atât pentru caz de emigrare
tot aşa de bine ca şi pentru cel de adaptare pe loc la noile condiţii de
existenţă şi de pregătire pentru o nouă ordine socială".
Restratificarea va deveni astfel dezideratul principal, menţionat în
toate programele organizaţiilor şi partidelor evreieşti, ale C.D.E., în primul
rând.
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• În Arhiva CSIER se află peste I O.OOOasemenea formulare de stare social-materială.
Lascăr Şaraga, Proiect de program pentru reorganizarea internă a vieţii obşteşti, evreieşti din
România. ·
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reintegrare ale

salariaţilor încă

nu sunt toate tranşate. O parte din ei au fost
sunt încă şi astăzi şomeri. Dar chiar meseriaşii
independenţi nu şi-au mai putut găsi locurile de muncă din care au fost
dislocaţi. Meseriile lor legate exclusiv de viaţa de oraş cer ateliere şi
instrumente cât de modeste, şi mai cer o anume mişcare a pieţei economice.
În oraşele în parte distruse şi în stadiul actual al economiei, aceşti declasaţi
nu reuşesc să se reîncadreze . De aceea asistăm la o migraţiune internă, nu
numai spre centrele mari, dar şi din acestea către Ardeal sau alte părţi.
Şomajul evreiesc postbelic se înfăţişează tot atât de îngrijorător, ba
însă şimai dureros, pentru refugiaţii din deportare. Nu mă voi extinde aici
asupra gradului de mizerie şi de promiscuitate în care aceste victime
evreieşti ale tuturor formelor de fascism se află; presa periodică a scris mult,
dar tot nu destul despre aceasta. Şi aici este vorba de zeci de mii de oameni .
În toamna anului 1944, instituţiile de asistenţă evaluau la 150.000 de
persoane pe evreii avizaţi la ajutorare, din lipsa unei profesiuni sau a
posibilităţii de a practica vreuna. [ ... ]
Cifra de 150.000 din octombrie 1944 a scăzut desigur cu cei ce, în
interval, au putut fi reintegraţi în locurile lor de muncă, dar s-a complectat,
poate chiar a sporit, cu cei care, din cauza imposibilităţii de activare în
multe ramuri, stau inactivi, cum şi cu repatriaţii.
Toţi aceştia cer ajutoare de echipare
şi întreţinere. Datorită
generozităţii fraţilor din Apus şi cu concursul tehnic binevoitor al Crucii
Roşii Internaţionale, s-au distribuit ajutoare de miliarde. Situaţia nu este
însă ameliorată, ci mai curând dimpotrivă. Sărăcia se agravează cu durata
şomajului. Problema nu este numai una evreiască, ci devine tot mai mult o
problemă socială" [ ... ]
Modalităţile restratificării. Schimbarea unei meserii nu este lucru
uşor, mai ales pentru cei de o anumită vârstă şi cu un anumit grad de cultură,
dar şomerul poate fi obligat să înveţe o meserie, dându-i-se şi familiei sale
un ajutor lunar, condiţionat de obligaţia de a începe şi urma cu regularitate şi
succes o şcoală practică de meserii. Asistenţa temporarâ condiţionată de
restratificare obligatorie, acesta este sigurul mijloc de a transforma zecile
de mii de şomeri în meseriaşi şi lucrători utili care ar putea fi angajaţi la
lucrări publice, evitându-se astfel deznădejdea acestei mase de oameni
înfometaţi şi revoltaţi, care uneori aproape că nu mai au puterea de a raţiona,
după suferinţele lor de trei ani şi jumătate la munca silnică gratuită şi în
deportare.
Am spus asistenţă temporară, adică numai pentru durata instruirii
practice într-o meserie; căci asistenţa nu poate şi nu trebuie să aibă o durată
reintegraţi;

ceilalţi
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Dezideratele C.D.E., în materie, sunt pregnante în acest sens. Citez:
„In îndeplinirea tuturor celorlalte sarcini ale noastre trebuie să tinem seama
de productivizarea şi restratificarea maselor evreieşti3. Şi mai de.parte:
„Trebuie însă să ne punem ca sarcină importantă de a lămuri factorii
hotărâtori ai ţării că problema restratificării populaţiei evreieşti constituie
0
problemă ce depăşeşte cadrul restrâns de problemă a evreilor, că este
0
pro~lemă a ~emo~ra~iei _româneşti, o problemă de Stat, şi de a cere sprijinul
masiv, preţios ŞI md1spensa_bil al Statului pentru rezolvarea acestei
probleme" (]bid.)
În mod paradoxal, restratificarea - ca idee şi practică - devine un
pun~t de con_vergenţă pentru sionişti, JOINT şi ... comunişti (CDE-işti).
Logica acestei „convergenţe" a fost întrevăzută de liderul comunitar apolitic
Am~ld _Sc~wefelberg, încă din 1945, când întreprindea într-un amplu studiu
a~ sau, mt1tulat Restratificarea profesională a evreilor (Bucureşti, 1945) şi
dm _c~e v~m _repr~duce argumentaţia sa pertinentă, pe care o vom regăsi
apoi ŞI la s10mşt1, ş1 la CDE-işti şi în noua politică de asistentă (din 1948) a
JOINT-ului.
,
Cităm: ,, ... O consecinţă recentă a relei noastre stratificări este
pauperizarea şi şomajul, cauzate de anii de prigoană şi care nu dispar nici
după aproape un an de la eliberare, din contra, par că se accentuează. Dintre
toate cal_~it~ţile ~are pentru evreii din România sunt consecinţa legilor de
persecuţn rasiale ŞI a războiului, aceasta este cea mai gravă.
Evreii au fost excluşi de la serviciul militar din anul 1940 fiind
obligaţi a presta în schimb «munca obligatorie» (ca terasieri, săpători etc.).
Au fost trimişi toţi evreii - bărbaţii între 18-54 ani şi în mică măsură chiar
f~te şi femei tinere (fără a mai vorbi de munca copiilor) - a căror ocupaţie
dm punct de vedere economic nu era socotită ca interesantă. Or în virtutea
legii din 1940 „pentru românizarea personalului" au fost concediafi zeci de
m~i de salariaţi. Dar au fost trimişi la muncă - fiindcă nu put~au plăti
u_na~~letaxe p~nt~u _,,carnete de scutire de muncă obligatorie" - chiar şi mii
şi mn de mesenaş1 ş1 muncitori.
La î~to~rc~rea lor de la munca gratuită ce o prestau, aceşti evrei, în
zdrenţe, flamanzi, bolnavi, declasaţi, nu au mai găsit vechile lor locuri de
muncă, care între timp au fost ocupate de români, căci în aceasta consta
„românizarea". Legea pe·ntru abrogarea măsurilor rasiale, venită abia la 19
decembrie 1944, a început a fi aplicată în februarie 1945, şi procesele de
Vezi FUCE. Prima conferin(ă de lucru pe
Buc., 17.18.02.1948.

ţară a preşedintilor şi
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lungă, aşa cum convalescenţa nu trebuie să fie prelungită peste stricta
n~~esitat~. _A_lt!els-ar impune colectivităţii evreieşti o sarcină insuportabilă,
ŞI madm1s1blla, deoarece un om neutilizat prea mult timp devine un om
inutilizabil, degradat şi decăzut moral şi intelectual [ ... ]
Este evident că dacă s-ar reclama pentru aceşti evrei, în loc de poziţiile
lor economice anterioare, zise de „elită", locuri modeste de lucru ca
meseriaşi, lucrători şi agricultori, este probabil că nu s-ar primi refuzuri, nici
aici, nici în Palestina. Această restratificare ar fi de altfel singurul mijloc de
a asana fizic, şi chiar moral, populaţia din aglomeraţiile evreieşti". (op . cit.
p. 5-9) .

c_u _ridicata şi amănuntul, cooperativizarea silită a micilor mese1'.iaşi ,
hch1darea sectorului privat în servicii (farmacii, cabinete medicale etc.),

exproprieri abuzive de imobile, deposedarea com\_\nităţilor de unele bunuri
mobile şi imobile etc. - au lovit în interesele materiale ale unor largi
categorii de evrei. Structura social-economică a evreimii române - câtă şi
cum s-a refăcut în primii ani postbelici - releva o populaţie activă alcătuită
preponderent din comercianţi, meseriaşi, industriaşi, liber profesionişti ş.a.
Straturile strict „muncitoreşti", eventual interesate în ţelurile noului regim,
erau destul de subţiri în cazul evreimii locale. Exista, ce-i drept, o sărăcime,
un lumpen-proletariat, dar într-un procent redus: până şi aceştia - beneficiari
ai unor ajutoare comunitare sau ale Joint-ului (suspendat în 1949) - au avut
de suferit în urma reducerii sau interzicerii instituţiilor de asistenţă socială.
Într-un atare „nou context", motivaţia deciziei de a emigra - invocată de noi
pentru a explica „ valul 1944-194 7" - este nu doar amplificată, ci radical
reaşezată, după 1948, pe interesul stringent de a căuta un nou loc de viaţă şi
muncă. Statul Israel, abia creat, polariza astfel ţeluri spirituale sioniste,
conjugate cu puternice interese de ordin material-economic . Perspectiva
unei munci „colective" şi comandate birocratic-centralizat nu se arăta a fi
defel pe „gustul" unei populaţii ce-şi exersase în timp spiritul intrepid,
competivitatea, simţul proprietăţii ş.a.m.d. Idealul reconstruirii unui stat
propriu nu se afla nici el pe ultimul loc, deşi glasul de sirenă al
comunismului căuta, fără efect de masă, să convingă că doar într-o
orânduire egalitariană va fi pe deplin rezolvată şi problema evreiască.
Eşaloane crescânde ale evreimii române au răspuns la această propagandă
printr-o voinţă neabătută de emigrare în masă, oricâte piedici să fi fost de
învins în realizarea ei. Iar piedicile n-au lipsit, unele izvorâte chiar „din cele
mai bune intenţii": se declanşează o campanie furibundă împotriva
sionismului iar, în paralel, o aşa-zisă acţiune de lămurire a evreilor să se
integreze în noile realităţi socialiste ale României. În acest sens, se
încurajează chiar dezvoltarea unor rudimente de cultură idiş „naţională în
formă, socialistă în conţinut".
O nouă Constituţie comunistă (1948) suspendă orice discriminare
etnică şi conferă formal depline drepturi cetăţeneşti tuturor... oamenilor
muncii" . Un număr de câteva mii de evrei, unii foşti ,comunişti din
„ilegalitate", devin chiar beneficiari ai noului regim în calitate de „cadre" cu
status-uri şi roluri importante în economie, cultură, ideologie, administraţie
şi partid. O parte din acestea activează nemijlocit în cadrul organizaţiei
C.D .E., menită a opera atragerea masei evreieşti în angrenajul noii
orânduiri.
Pentru „valurile" din 1950-1952 şi 1959-1961 toate cele amintite nu
stăvilesc voinţa de emigrare. În 1952, la curmarea primei etape a emigrării
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În răspărul unei asemenea anticipări - cu privire la însănătoşirea
piramidei socio-ocupaţionale evreieşti „clasice" şi adaptarea ei la noile
condiţii economice ce se prefigurau în România acelor ani, realitatea a
dovedit că evreii au optat în principal pentru soluţia emigrării care a
presupus, fatalmente, o restratificare. Cei rămaşi aici au recurs însă la o
conversiune profesională sui generis.

B. Emigrarea
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Etapa imediat postbelică, respectiv cea cuprinsă între anii 1945-194 7,
este marcată şi de emigrările ilegale. Cauzalitatea lor a fost complexă:
traumele produse evreilor de război şi Holocaust; dificultăţile reintegrării şi
ale refacerii status-urilor şi rolurilor sociale din interbelic; neîncrederea
evreilor în viitorul lor şi al copiilor lor pe aceste meleaguri; idealul sionist puternic revigorat prin acţiunea a zeci de partide, organizaţii de tineret ş.a.,
apărute sau reapărute în anii 1945-1948 şi militând pentru emigrarea în
Palestina . Drept consecinţă, valul emigrărilor din această etapă a cuprin s
deopotrivă tineret sionist - educat în spiritul idealului regenerării poporului
evreu - cât şi adulţi, decişi să înceapă o viaţă nouă, oameni reîntorşi din
lagăre ş.a.m.d.

Începând din anii '48, situaţia din România - în care Partidul
Muncitoresc (comunist), devine factorul politic dominant, iar Moscova se
amestecă tot mai brutal în afacerile interne şi externe ale tării - se schimbă
radical: economic, politic ş.a. m. d. Dacă până atunci o pa;te a evreimii mai
credea în reluarea firului social-economic, întrerupt în perioada
antonesciană şi reînnodat imediat după război , noile · transformări curmau

această speranţă.

Transformările social-economice produse în România după 1948 naţionalizarea bastimentelor industriale mari şi mici, a băncilor, comertului

În 1953, Gheorghiu-Dej îşi răspundea la o întrebare pe care singur şi-o
punea, evident retoric: ,,Ce anume a determinat această goană spre Israel?" .
La care răspundea: ,,faptul că lucrurile au început să se ascută pe măsura
înaintării noastre spre preluarea puterii. Sigur că tot ce era cu mentalitatea
şi
concepţia capitalistă burgheză, nu atât din patriotism pentru Statul Israel, cât
pentru a găsi un alt loc unde să poată să-şi continue activitatea, era cuprins
de această goană" 4 .
Desigur, nu-i putem cere lui Dej să fi văzut întreaga cauzalitate a
respectivei „goane" şi nici să recunoască eşecul tipului de integraţionism
evreo-român pentru care ostenise atât de tnult P.C.R.-ul sau C.D.E.-ul respectiv imposibilitatea unei restratificări care să-i aducă pe evrei în
muncile penibile din industria grea, minieră ş.a.
Evreii, câţi au optat pentru integraţionism, l-au potrivit pe măsura
vechii lor compoziţii socio-ocupaţionale afluind, spre funcţiile din birocraţia
economică sau cele intelectuale şi tehnico-intelectuale. Acest trend s-a
dovedit stihinic - şi mai presus de dorinţa politică expresă a P.C.R. sau a
dictaturii proletariatului. Socotim că dacă ar fi existat, însă, voinţa politică
totalitară şi s-ar fi recurs la mijloacele dictaturii, această evoluţie a lucrurilor
ar fi putut fi stopată şi atunci am fi fost confruntaţi cu efectele unei lupte de
clasă şi ostracizări colorată antisemit. Apreciez, însă, că evreimea rămasă în
ţară - cu excepţia unora dintre cei care între depunerea actelor şi Alya
trebuiau să aştepte mulţi ani - nu a suportat o astfel de ostracizare. Iar lupta
antisionistă şi, oarecum, cea anti-emigraţionistă, au fost duse mai curând din
raţiuni politice decât social-etnice.
lată de ce conclud că, în cazul evreilor, politica P.C.R. trebuie
judecată nu numai după cele ce s-au plănuit în şedinţele Biroului Politic în
legătură cu ei, ci şi după ceea ce s-a întâmplat aievea în procesul reaşezării
în comunism a grupărilor sociale, în acest caz a grupului etnic evreiesc luat
ca un tot.
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în masă, mai aveau depuse cereri de plecare peste 60.000 de familii.
Întrerupându-se plecările, aceşti solicitanţi 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 însă
seama de cele anterioare), se înscriu 130.000 de evrei. O nouă sistare a
plecărilor, intervenită la sfârşitul lui 1959, a dus 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 ,
a
constituit valurile de emigranţi de p ână în 1975, când, după obţinerea de
către România a „Clauzei Naţi unii celei mai favorizate", restricţiil
e
paşaportare se reduseseră considerabil.
În general, în valurile de după 1975 s-au cuprins evrei integraţi
economic, unii chiar şi politic; populaţie şcolară de toate gradele. Mai ales
generaţiile de absolvenţi, în mare parte de învăţământ superior, sau chiar
specialişti cu mici stagii în munca activă, nesati sfăcuţi de mobilitatea socială
realizată, obstrucţionată uneori de criterii socio-etnice, s-au decis în deceniul
8 să emigreze . Pentru aceste categorii emigrarea fusese până atunci limitată.
Insatisfacţia faţă de realităţile sociale, în general faţă de regimul
comunist, şi-o exprimă până şi unele cadre, integrate în partid, dar mai ales
generaţia de tineri cu asemenea ascendenţă comunistă în familie.

Câteva concluzii
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Exceptând specificitatea opţiunii pentru Alya (dinainte, dar mai ales
de după ivirea Statului Israel), toate celelalte trend-uri cai·e au cuprins
populaţia evreiască din România indică o integrare în care - aşa cum rezultă
şi din comparaţia cu alte ţări socialiste - orânduire a colectivist-etatistă n-a
izbutit să facă din evrei o masă proletară, ci doar o mică burghezie de tip
nou, cu altă înfăţişare, adică: această consecinţă nu a rezultat din politica
programatică a P.C.R. faţă de evrei - îndreptată cum se ştie spre
restratificarea acesteia - cât din eşecul unei atari abordări „programatice
abstra cte". De unde poate şi îngăduinţa, de atâtea ori întreruptă însă, faţă de
hotărârea acestei mase de evrei de a emigra.
Ideologic, partidul nu s-a putut consola nicicând altfel dec ât văzând în
opţiunea evreilor pentru emigrare o manifestare „a apartenenţei lor la marea
burghezie şi la reacţiunea politică ce o susţine".
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Vezi Arhivele Naţionale, stenograma şedinţei B.P. al C.C. al P.M.R. din 14.01.1953, dosar nr.
2/195, fond C.C. -Cancelarie.
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determinată

de originea sa etnică şi de apartenenţa sa la religia mozaică, în
de sângele evreiesc. Suntem în prezenţa unui complex de
imagini pe care s-a construit o întreagă politică de demonizare şi
culpabilizare a etniei evreieşti cu obiectivul clar de a o elimina din
societatea românească. Dacă în secolele anterioare imaginile distorsionate
despre etnia evreiască acţionau la nivelul prejudecăţilor individuale sau
colective, generând acte de violenţă spontană, în anii regimului antonescian,
ca de fapt în întregul sistem de state aflate în sfera de influenţă nazistă,
asistăm la fuziunea între stereotipurile instalate printr-o aşa-zisă tradiţie şi
obiectivele politicii de stat.
Iată câteva dintre complexele de imagini bazate pe culpabilizarea
evreilor ca etnie, şi încorporate în textele oficiale ale Conducătorului statului
român, în general, ale demnitarilor politici ai timpului şi transmise
subalternilor prin ordine circulare , rezoluţii, declaraţii oficiale, interviuri,
intervenţii în şedinţele Consiliului de Miniştri ş.a.
ultimă instanţă

Imaginea evreului în discursul politic antonescian
LYA BENJAMIN
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Istoriografia postcomunistă ca şi aceea din perioada comunistă nu au
acordat atenţie analizei de conţinut a textelor politice antonesciene şi nici
concepţiilor lui Antonescu despre istoria României şi edificarea societătii
româneşti aşa cum ar fi dorit el să o înfăptuiască conform programului său
naţionalist-etnicist. Iar studierea antisemitismului profesat de Ion Antonescu
şi marcat de acest tip de naţionalism nici pe atât nu a intrat şi nu intră în
ori;zontul de preocupări al istoriografiei actuale. Dacă se fac referiri la
antisemitismul antonescian ele sunt, cu mici excepţii, schematice şi de
serviciu.
În opinia noastră, tratarea formală a antisemitismului antonescian
echivalează cu distorsionarea adevărului istoric despre însăşi esenta
regimului. Căci mareşalul ca şi ceilalţi protagonişti ai regimului său, şi-~u
făcut un titlu de onoare din recunoaşterea faptului că sunt antisemiti.
Antisemitismul era pentru ei expresia patriotismului, a iubirii de neam. I~n
Antonescu a declarat nu o dată că ignorarea „problemei evreieşti" (aici
avem în vedere sensul antisemit al sintagmei), ar însemna o trădare a
1
românismului însuşi • O lectură atentă a textelor sale şi ale celorlalti
protagonişti ai regimului, ne permite să conchidem că abundă în declaraţii şi
teze antisemite, în invective şi culpabilizări la adresa „jidanilor", cum apar
menţionaţi evreii de multe ori în texte oficiale de Stat. Acestea se cer
analizate în lumina politicii şi a măsurilor practice antievreieşti promovate
de regimul aici avut în vedere.
În studiul de faţă ne propunem să zăbovim asupra analizei imaginii
evreului în textele antonesciene, asupra modului în care aceste imagini au
influenţat politica de stat faţă de evrei. Căci chiar dacă clişeele antisemite pe
care se bazează aceste imagini sunt arhetipale şi se regăsesc într-un anume
inconştient colectiv, ele poartă amprenta gândirii politice a lui Ion
Antonescu, fiind structurate pe conceptele naţionalismului integral şi ale
antisemitismului rasist. În lumina respectivelor concepte s-a creat imaginea
evreului care personifică răul absolut, vinovat de toate neîmplinirile
societăţii româneşti; cu o esenţă demonică, ereditară şi imuabilă,
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Evreul invadator
Despre pericolul „invaziei" evreieşti şi a evreului „invadator" nu se
vorbeşte pentru prima oară în textele antonesciene. Această himeră nu a fost
o invenţie a antisemitismului românesc, dar este prezentă şi în literatura
antisemită din România încă din secolul al XIX-lea. Expresia de „invaziune
necontrolată a populaţiei israelite" îi aparţine lui B.P. Hasdeu 2 . Eminescu
vorbeşte despre „invazia evreiască [...] în Transilvania, căci şi în această ţară
au început a se îmbulzi în oraşe şi sate cetele internaţionale iudaice, poporul
menit de Biblie de a domni pe pământul întreg" 3 . În ce-l priveşte pe Ion
Antonescu, el tratează presupusa invazie de parcă ar fi fost o acţiune militară
gândită strategic. Evreul este perceput în chip de invadator care a pornit cu
premeditare la cucerirea teritoriilor româneşti. După propria-i mărturisire,
Antonescu „a studiat această problemă a invaziei", ajungând la concluzia că
„la 1700, linia pe care avansaseră jidanii în Moldova era linia Iaşi. De la
1700-1850 au ajuns pe linia Focşani şi de atunci au trecut Oltul". În optica
sa, ,,invazia aceasta nu este decât o cedare a rezistentei neamului
4
românesc" . Teza invaziei şi chipul invadatorului evreu su~t readuse de
Conducătorul statului în mai multe discuţii în cadrul şedinţelor Consiliului
de Miniştri. De fapt, necesitatea „românizării" a fost pusă în strânsă legătură
cu consecinţele grave provocate, chipurile, economiei româneşti de
invadatorii evrei. Astfel, la o consfătuire organizată la Consiliul de Miniştri
cu reprezentanţii marilor industrii, conducătorul statului a reluat problema
invaziei evreieşti, demonstrând de data aceasta cum „de la anul 1800 [...]
37

finale" elaborat de hitlerişti în „problema evreiască", retorica sa a fost totuşi
marcată de conceptele rasiste vehiculate în textele dictatorului nazist.
Imaginea evreului „parazit" a fost evocată şi de alţi protagonişti ai
regimului antonescian. Pentru Mihai Antonescu, de pildă, ,,acţiunea de a
face totul pentru a scutura românii de toate urmele pătrunderii vâscului
evreiesc" ... a fost „expresia setei lui de curat" 13. În cuvântarea oficială ţinută
cu ocazia aniversării a doi ani de guvernare a Mareşalului, Mihai Antonescu
a subliniat, printre înfăptuirile importante, scuturarea proprietăţii româneşti
- · ,,14 .
d e „vascu l stram
Clişeul evreului parazit a intrat în limbajul politico-administrativ,
fiind oficializat ca argument în acţiunea de jefuire a bunurilor evreieşti, de
înlăturare a evreilor din viaţa societăţii şi de deportarea lor în Transnistria.
Astfel, într-un material de sinteză despre cauzele unor deportări se pot citi
următoarele precizări: ,,Această măsură ca şi altele ordonate de domnul
mareşal cu privire la trimiterea evreilor pe Bug - evreii comunişti, evreii
trecuţi la altă religie, evreii care se sustrag de la munca obligatorie - au avut
ca scop combaterea nerespectării legilor şi degajarea centrelor aglomerate
de elementele iudaice parazitare, care trăiesc din înfrângerea legilor de
economie şi ordine internă" 15 .
A
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plecând de la regiunea Bucovinei, valul ovreiesc s-a întins spre restul ţării.
Pe .Ia 1800 linia pe care înaintaseră jidanii aceştia din Galiţia era pe linia
Iaşi; pe la 1850-1870 era pe Ia Focşani şi după războiul mondial a ajuns în
Oltenia". Vedeţi, conchidea mareşalul, cum valul acesta de invazie care
cotropeşte neamul românesc cucereşte teren şi ne dislocă" 5 . Dar trebuie să
recunoaştem că mareşalul şi-a propus alungarea „cotropitorilor" nu prin
asasi~area lor ci prin „î?tărire~ c_~pacităţii ?e rezis;enţă_ \Poporului român şi
orgamzarea pe baze sohde a v1eţn economice romaneşti" .
Clişeul invaziei evreieşti contrazice susţinerile istoriografice cum că
Antonescu ar fi culpabilizat doar evreimea din Basarabia şi Bucovina,
,,veneticii de ultimă oră" sau evreii comunişti. Conform acestui clişeu,
existenţa poporului român era ameninţată de evrei începând din secolele al
XVIII-iea şi al XIX-iea, deci de aşa-zişii evrei băştinaşi stabiliti în Vechiul
Regat înainte de 1913. În consecinţă, nici această categorie e~reiască nu a
fost scutită de prigoană şi persecuţii.

Evreul parazit este un alt clişeu arhetipal. În textele antonesciene el
personifică exploatatorul exclusiv al neamului românesc, care „a supt, a
sărăcit, a speculat şi a oprit dezvoltarea neamului câteva secole" 7 . În unele
texte oficiale de stat evreul este asemuit plantelor răufăcătoare precum
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„neghina" sau „vâscu1"8, fiind considerat o „plagă a românismului" 9 de care
„neamul trebuie scăpat neapărat" 10 • Ce-i drept, mareşalul a fost conştient că
atunci când a „hotărât să deparaziteze viata neamului românesc de toti
evreii" (deci nu numai de evreii comunişti ' cum susţin unii - n.n.) se ;a
produce „o mare criză economică". Dar concepând respectiva
,,deparazitare" ,,ca un război" [...] a luat în calcul şi „pagubele pentru naţie".
[...] ,,Trecem printr-o criză, pentru că scoatem pe evrei, conchidea el, dar
neamul românesc trebuie să se pregătească să suporte această criză pentru ca
să scape de parazitul acesta. Dacă scăpăm momentul acesta istoric de acum,
l-am scăpat pentru totdeauna . Şi dacă câştigă evreii războiul, noi nu mai
existăm. Suntem complet condamnaţi pieirii. Am datoria ca să apăr această
naţie cu ultima energie" 11.
Ideea războiului cu evreii a fost formulată iniţial de Hitler. El folosea
frecvent procedeul retoric de antiteze perechi: sau victoria arienilor [şi
exterminarea evreilor] sau exterminarea arienilor şi victoria evreilor" 12•
Aceste „perechi de antiteze" pot fi întâlnite şi în retorica conducătorului
român. Era şi el obsedat de ideea că dacă „nu termină el cu evreii, vor
termina evreii cu el". Deşi Antonescu s-a delimitat de planul „soluţiei
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Evreul duşman, trădător de neam şi de ţară
Dar clişeul care l-a obsed at cel mai mult pe Ion Antonescu în legătură
cu evreii a fost cel al evreului duşman, care, în optica sa, în funcţie de
contextul politic dat personifica fie iudeo-comunismul sau iudeobolşevismul, fie iudeocraţia aflată în slujba puterilor democratice, a lui
Roosevelt şi Churchill. Ca şi în lumea mentală a lui Hitler şi în gândirea
politică antonesciană existau în esenţă două imagini total diferite şi
contradictorii despre evrei, opuse una alteia. Una era imaginea evreului
„parazit" care, deşi periculos, putea fi strivit cu uşurinţă. Cealaltă era
„imaginea evreului superadversar omnipotent" împotriva căruia trebuia
purtat un război de cea mai largă anvergură" 16 .
Complexul de imagini privind evreul duşman din textele antonesciene
a căpătat implicaţii politice cu consecinţe extrem de grave pentru destinul
evreilor, o dată cu intrarea României în războiul antisovietic alături de
Germania hitleristă. S-a şters demarcaţia dintre duşmanii interni şi cei
externi, duşmanul intern fiind evreul, asociat duşmanului extern, respectiv
Uniunii Sovietice . În mod paradoxal, evreul este considerat chiar mai
periculos decât duşmanul extern. Un document relevant în acest sens este o
scrisoare a lui Ion Antonescu adresată de pe front lui Mihai Antonescu la 3
39

alarmat de consecintele politice pe care le-ar putea avea respectiva
scrisoare 24 .
'
Evreul iudeo-comunist
În strânsă legătură cu învinuirea evreului român pentru faptele
„fioroase" ale comisarilor sovietici care, în viziunea lui Antonescu, nu
puteau fi decât de etnie evreiască, în retorică revine clişeul iudeocomunistului sau iudeo-bolşevismului ca ipostaze definitorii şi pentru evreul
de pe meleagurile româneşti; clişeu esenţial pentru a sintetiza în Imagine şi
Idee o viziune antibolşevică şi antisemită asupra evreului. Legarea
comunismului de iudaism şi a iudaismului de comunism a fost o cale uşoară,
pe de o parte, pentru demonizarea comunismului, iar pe de altă parte pentru
perpetuarea demonizării iudaismului şi aşa discreditat de o veche tradiţie
creştină. Ce-i drept, identificarea evreului cu bolşevismul nu a fost o
invenţie a lui Antonescu. Ea a fost colportată în Germania de emigraţia albă
rusească şi insuflată lui Hitler încă în anii '20 de Alfred Rosenberg. Iar
Hitler, la rândul său, nu a văzut în bolşevismul rusesc decât o încercare a
evreilor de a domina Rusia şi poate chiar lumea întreagă. Această viziune
halucinantă şi-a găsit un propovăduitor pe măsură şi în România, este
adevărat, nu în persoana lui Antonescu ci a lui Zelea Codreanu, pentru care
25
comunismul era „cea mai murdară tiranie, tirania talmudicăjidănească" .
Antonescu a generalizat imaginea evreului comunist, a oficializat-o,
26
„fapt ce a condus la moartea multor oameni nevinovaţi" . Sub semnul
acestor acuzaţii, s-a dezlănţuit o înfricoşătoare campanie antievreiască, care
a culminat cu masacrul de la Iaşi, cu pogromurile din Basarabia şi Bucovina
şi cu deportările în Transnistria.
Imaginea evreului vândut bolşevismului şi aflat în slujba URSS a fost
transpusă în epocă în nenumărate caricaturi dezgustătoare. Graficianul
Anestin, de pildă, a reprezentat-o în chipul evreului îmbrăcat în caftan roşu,
cu perciuni, tichie, barbă, într-o mână ţinând secera şi într-alta ciocanul, sub
27
pulpana cu trei soldaţi sovietici. Titlul: ,,Cine sunt stăpânii bolşevismului" •
Astfel de caricaturi au fost lipite pe zidurile Capitalei, chiar de sergenţi de
poliţie, imediat după trecerea Prutului de către trupele române. Împotriva
afişării unor caricaturi atât de instigatoare la adresa evreilor, conducerea
Comunităţii evreieşti a înaintat următorul memoriu: ,,Avem onoarea a vă
aduce la cunoştinţă că pe zidurile Capitalei s-au lipit afişe cu ilustraţii şi
explicaţii care constituie o directă aţâţare la pogrom. Pe un afiş se arată un
· evreu, pe altele doi evrei, cu explicaţia că evreii ar fi susţinătorii şi chiar
stăpânii bolşevismului. Nu numai că explicaţia este fundamental falsă, căci
bolşevicii se recrutează din anumite clase ale tuturor popoarelor, dar
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septembrie 1941: ,,Trebuie să se înţeleagă de toţi, scria Mareşalul, că nu este
luptă cu slavii, ci cu evreii. Este o luptă pe viaţă şi pe moarte. Ori învingem
noi şi lumea se va purifica, ori înving ei şi devenim sclavii lor [...] Deci
menajarea lor în interior ar fi o slăbiciune, care ne va putea compromite
victoria [...] Şi războiul în general şi luptele de la Odessa în special au făcut
cu prisosinţă dovada că Satana este evreul. El şi numai el duce pe slavi ca pe
17
o turmă de boi şi îi face să moară trăgând ultimul glonţ" .
Imaginea evreului satanizat datează din vechime. Conform unor surse
ulterioare, ea a fost reiterată de biserica creştină în secolul al Xi-lea, când
evreii au fost acuzaţi de încercarea de a distruge biserica cu scopul
restaurării regatului Satanei 18. Imaginea evreului „Satana" mai aminteşte şi
de teoria lui Alfred Rosenberg despre evreul vampir19• Mareşalul a laicizat
şi a dat dimensiune politică acestui clişeu arhetipal folosindu-l cu scopul de
a demonstra că evreul merită şi trebuie să fie ostracizat şi eliminat. El cere
ca toţi evreii să fie aduşi în lagăre, ,,preferabil în cele din Basarabia, fiindcă
de acolo îi voi împinge în Transnistria, imedi at ce mă voi degaja de
actualele griji" 20 .
Unul dintre actele cele mai acuzatoare la adresa etniei evreieşti, care
reflectă imaginea devastatoare a lui Ion Antonescu asupra acestei etnii a fost
scrisoarea lui către dr. W. Filderman din 19 octombrie 1941 şi publicată în
mai toate ziarele de mare tiraj la 26 octombrie 1941. Era un răspuns la
câteva proteste consecutive ale dr. Filderman împotriva deportării evreilor
din Basarabia şi Bucovina în Transnistria. În răspunsul său, Ion Antonescu a
discreditat, de această dată în public, etnia evreiască în totalitatea ei, i-a
acuzat pe evreii din România că au aplaudat frenetic suferinţele şi loviturile
primite de români din partea ruşilor; pe evreii din Basarabia şi Bucovina i-a
acuzat de „tică.loşie" şi de „ingratitudine de fiară sălbatică". După ce a
descris suferinţele provocate chipurile de comisarii evrei din Armata Roşie
prizonierilor români, Antonescu conchidea: ,,Ura lor este a tuturor, este ura
Dvs." 21.
Publicarea scris01ii a fost un act politic. Scrisorile lui Filderman nu au
fost publicate spre a nu diminua efectul celor scrise de Antonescu . Presa
germană a acordat o atenţie deosebită textului antonescian, considerându-l
extrem de important în campania propagandistică antisemită. În jurnalul lui
Goebbels nota că publicarea scrisorii către Filderman a prilejuit revigorarea
campaniei antisemite şi în Germania 22 . La antipod, J. Truelle, ministrul
Franţei în România, evidenţia efectul nociv al scrisorii datorită conţinutului
ei de un antisemitism exacerbat 23 . Nici oamenii politici români nu au
aplaudat gestul Mareşalului. Iuliu Maniu de exemplu a fost de-a dreptul

În contextul înaintării trupelor sov1et1ce spre graniţa României,
suspiciunea lui Ion Antonescu cu privire la rolul evreilor ca agenţi sovietici
devenea tot mai obsedantă. Din participarea unor evrei în rezistenţa
antifascistă, el a tras concluzia că „nu este organizaţie teroristă sau
comunistă din care să nu facă parte şi evrei sau adesea numai evrei. Aceasta
este trasedia rasei evreieşti de a nu fi recunoscătoare ţării în care trăieşte şi
profită" 4 . Puncte de vedere similare au fost exprimate de Antonescu şi în
Consiliul de Miniştri din 22 aprilie 1944. Spre exemplificare, reproducem
următorul extras: ,,La Roman şi la Bacău forfotesc [evreii] în toate părţile.
Am observat evrei cu ochelari pe nas, care fac pe indiferenţii pe stradă şi
care, desigur, îşi notează în minte tot ce văd şi apoi notează pe hârtie. Şi
sigur că printre aceştia sunt mulţi în serviciul inamicului şi au aparatele de
transmisiune cu care informează pe englezi şi ruşi. De altfel, arăta
mareşalul, la Dorohoi şi Botoşani şi mai peste tot în localităţile în care au
intrat ruşi , primarii sunt numai evrei. Ca să vedeţi ce rasă păcătoasă şi cum
se omoară singură această rasă. Ne-am purtat cum ne-am purtat cu ei, le-am
salvat viaţa. Am tras în români ca să-i salvez de la moarte când erau
legionarii (sic!) şi, vedeţi cu ce monedă ne plătesc. Se omoară singuri, n-am
ce să le fac! " 35 .
Desigur, Antonescu avea dreptate când constata colaborarea unor
evrei cu sovieticii intraţi în localităţile din Moldova. Numai că interpretările
date purtau marca concepţiilor sale antisemit-rasiale. Un fapt de natură
politică a devenit pentru el un fapt de natură rasială. În optica sa, adeziunea
unor evrei la armata sovietică avea motivaţii rasiale şi nu politice.
Prin demersul nostru am intenţionat să evidenţiem conţinutul antisemit
de factură rasială a complexului de imagini asupra evreului: relaţia directă
dintre imaginea evreului în gândirea şi textele antonesciene şi practica
politică antievreiască promovată de regimul său politic. La prima vedere ar
putea să pară că întreaga această imagistică a fost construită cu scopuri
diversioniste pentru intoxicarea şi manipularea opiniei publice într-un
moment critic pentru situaţia internă şi statutul internaţional al României. În
optica noastră, imaginile respective reflectă concepţiile şi convingerile
antisemite ale lui Ion Antonescu, ura lui endemică împotriva evreilor şi
aspiraţia lui de a realiza purificarea etnică şi omogenizarea rasială a naţiunii
române. Antisemitismul lui avea o bază doctrinară, dar şi emoţional
sentimentală. A recunoscut singur că a fost crescut în spiritul urii împotriva
duşmanilor, adică a turcilor, ungurilor şi jidanilor 36 . Această educaţie şi-a
pus, desigur, amprenta pe formarea mentalităţii sale antisemit-xenofobe.
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burghezia şi clerul mozaic au avut tot atât de suferit în Rusia ca şi burghezia
şi clerul tuturor celorlalte popoare care alcătuiesc URSS" 28.
Sub semnul fantasmei ptivind „pericolului iudeo-comunist" s-a
declanşat în ziua de 29 iunie 1941 masacrul de la Iaşi.
La 30 iunie, un comunicat oficial al Consiliului de Miniştri înştiinţa
opinia publică că la Iaşi au fost executaţi 500 de iudeo-comunişti care
trăseseră focuri de armă din case asupra soldaţilor germani şi români. În
comunicat se vorbeşte chiar despre contactele stabilite de spioni şi agenţi
sovietici cu „populaţia iudeo-comunistă, pentru a organiza împreună acte de
agresiune" 29 . Comunicatul a provocat nedumerire în cercurile diplomatice,
spaimă şi derută în cadrul populaţiei evreieşti şi neevreieşti. În ţară s-a
amplificat teroarea antievreiască. În mai toate localităţile, în special din
Moldova, s-au operat sute de arestări fără nici o dovadă a vinovăţiei.
Conducerea Comunităţii nu a întârziat să dea în vileag natura abuzivă
a acestor măsuri de teroare, adresând autorităţilor noi memorii de protest.
„Este profund dureros, se arăta într-un astfel de memoriu, că de unde
guvernul i-a considerat pe evrei iudeo-capitalişti, peste noapte ei să fie
alungaţi de la extrema dreaptă la extrema stângă şi calificaţi iudeocomunişti"30. În realitate nu a dispărut nici obsesia imaginii evreuluicapitalist sau a evreului exponent al ţărilor democratice . Democraţia, în
. concepţia lui fon Antonescu, personifica iudeocraţia31 . În imaginaţia lui,
evreii s-au aflat „în spatele tuturor conferinţelor şi congreselor de pace" 32, în
consecinţă erau o forţă şi un factor de decizie mondială. Probabil că din
aceste considerente şi-a schimbat el tactica în politica antievreiască. În
momentul când nu mai era sigur de victoria Axei a stopat deportările în
Transnistria şi nu a dat curs insistenţelor Germaniei de a-i deporta pe evreii
români în lagărele naziste de exterminare.
Dar analiza documentelor demonstrează că schimbarea în orientarea
politică faţă de populaţia evreiască nu a însemnat şi o schimbare de
mentalitate sau schimbarea imagoului despre etnia evreiască. Concludent în
acest sens este interviul acordat de Antonescu scriitorului Brătescu-Voineşti
în martie 1943. Cu acea ocazie, vorbind despre ajutorul dat de nemţi
Rom : niei, Antonescu a arătat că germanii au ajutat România să
recucerească Basarabia şi Bucovina şi să înceapă acţiunea de „deparazitare a
ţării de duşmanii interni, evreii, duşmani pe care îi socotea mai vătămători
decât pe cei externi, pentru că de la duşmanii din afară putea veni ciuntirea
trupului ţării, dar de la cei dinăuntru otrăvirea şi ticăloşirea sufletului
neamului". De aceea el considera vitală ducerea luptei până la „completa
zdrobire şi nimicire a iudeo-bolşevismului" 33 .
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Literatura istorică actuală, în loc să analizeze originea, conţinutul şi
funcţiile întregului complex de imagini din retorica antisemită a lui Ion
Antonescu, de multe ori le perpetuează uneori şi Ie foloseşte chiar pentru
justificarea politicii rasist-antisemite a regimului antonescian.
Cum am mai afirmat şi cu alte prilejuri, istoriografia actuală pe
această temă se confruntă nu atât cu absenţa izvoarelor, cât cu lipsa unei
metodologii moderne în interpretarea evenimentelor şi a documentelor. Sau,
cum ar spune C. Rădulescu-Motru, ,,nu este destul ca faptele să fie bine
observate, ci se mai cere ca şi explicarea faptelor să fie la înălţimea ştiinţei
timpului şi de altă parte nu este de nici un folos o bună logică în explicarea
dată dacă faptele nu au fost exact observate" 37.
Chiar dacă, aşa cum se susţine în unele lucrări, evenimentele de atunci
nu pot fi judecate exclusiv cu normele noastre de astăzi şi trebuie să
înţelegem că regimul antonescian a promovat antisemitismul într-un anumit
context istoric, totuşi , credem că întreaga politică antonesciană se cere a fi
analizată în spiritul unui Weltanschaung europenist, cu detaşarea cuvenită
faţă de principiile unui naţionalism anacronic pentru epoca modernă, când
chiar şi în cadrul statelor naţional-unitare pluralismul etnic a devenit o
realitate istorică inevitabilă. Istoricul de astăzi trebuie să descifreze
calamităţile provocate în istorie de politica întemeiată pe naţionalism,
etnocentrism, xenofobie şi antisemitism rasial. Căci istoria a demonstrat că
nu trebuie să fii neapărat Hitler pentru ca o atare politică să atingă cotele
genocidului.
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În Arhiva G.T. Kirileanu

Imagini ale vieţii

evreieşti

în anii 1921-1923
Dumitru HÎNCU

A

CS

IE
R

G.T . Kirileanu (13 martie 1872 - 13 noiembrie 1960) a fost, se ştie, un
neobosit cercetător al folclorului românesc, colaborând cu studii apreciate la
numeroase publicaţii, precum şi autorul unor revelatoare studii etnosociologice 1•
Şi-a început cariera ca secretar al Inspectoratului Şcolar Iaşi, după care
a fost custode al Bibliotecii Universitare din acelaşi oraş, iar scurtă vreme şi
magistrat. În 1909 s-a stabilit Ia Bucureşti, unde a devenit bibliotecar,
secretar al Fundaţiei „Ferdinand" şi bibliotecarul Palatului Regal. A fost mai
întâi membru de onoare şi, apoi, membru titular al Academiei Române.
De pe urma lui G.T . Kirileanu a rămas o vastă arhivă personală ce
poate descoperi cercetătorilor laturi mai puţin cunoscute din existenţa
familiei regale, dar şi a vieţii social-politice din perioada imediat următoare
primului război mondial. O epocă foarte frământată, de căutări, de aşezare a
temeliilor României Mari, de dezbateri aprinse în jurul Constituţiei aflată
încă în pregătire, dar - ca o consecinţă a acestor stări de lucruri - şi de
manifestări iresponsabile, extremiste, nu de puţine ori violente. O epocă în
care întrunirile şi manifestaţiile de tot felul se ţineau lanţ: de la acelea ale
partidelor politice la cele sindicale ale muncitorilor, proprietarilor urbani,
chiriaşilor sau debitanţilor de tutun,
institutorilor şi învăţătorilor,
funcţionarilor publici şi comerciali, studenţilor funcţionari, birjarilor,
chelnerilor etc., etc. Toate acestea consemnate grijuliu şi raportate Palatului
Regal de prefectul Poliţiei Capitalei, general Eracle Nicoleanu.
Printre aceste rapoarte pot fi aflate, însă, şi crâmpeie din viaţa evreilor
bucureşteni : de la adună1i ale organizaţiilor sioniste, la relatări ale unor
spectacole date de artişti evrei şi tulburate de studenţi manipulaţi, de crime,
incendii sau atacuri cărora le-au căzut victime evrei (printre care şi directorul
de atunci al ziarului „Adevărul" şi „Dimineaţa"), de acţiuni de incitare la ură
rasială puse la cale de formaţiuni xenofobe mai vechi sau mai noi2.
Pe scurt, un tablou, e adevărat fragmentar, dar nu mai puţin interesant
şi evocator pentru epoca respectivă.
P.S. Am păstrat întocmai stilul şi ortografia prefectului.

În ziua de 6 noiembrie, ora 10 dimineaţa, în sala Dacia a avut loc o
întrunire publică convocată de Federaţia Sioniştilor din România. Au luat
parte cam 800 persoane.
. .
_ _
D-l Adolf Bernard, preşedintele Federaţ1e1, arata ca scopul mtrumm
este să se serbeze aniversarea zilei de 6 noiembrie când premierul englez,
1ordul Balfour, a trimis pe adresa provizorie a lordului Rotschild acel mesaj
către poporul evreu, prin care se recunoaşte legitimitatea istorică şi morală a
aspiraţiunilor sale către o Palestină evreiască.
Au mai vorbit domnii: Dr. Niemirower, Dr. Tache Grunberg, Noel
B1ing, Gutman rabin, Haschil din Ucraina, M. W~issman avocat, ~e~venisti
din partea tineretului evreiesc şi dr. Stern, despre 1mport~nţa acestei ~Ile.
La sfârşit, s-au citit telegramele adresate şefulm guvernulm englez
Lloyd George, lordului Balfour, prin care li se trimit expresiunea u~ui întreg
sentiment de recunoştinţă, şi o a treia telegramă adresată d-lm Herbert
Samuel, guvernatorul Palestinei , prin care i se spune să înfrunte cu bărbăţie
judaică toate piedicile ce i se vor pune .
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25 decembrie 1921

În ziua de 22 decembrie, pe strada Traian, în dreptul casei cu numărul
100, Silberrnan Şloim, muncitor, israelit, supus Ucrainean , domiciliat în str.
Vultur nr. 18, voind să suie din mers în tramvaiul electric nr. 14, linia 16, a
alunecat şi căzând între şine a fost călcat de remorca aceluiaşi vagon,
rănindu-l grav. Victima fiind transportat spre spital, în drum a încetat din
viaţă. Se fac cercetări pentru stabilirea responsabilităţii.

19 februarie 1922
În ziua de 17 februarie, un incendiu s-a declarat la imobilul din strada
Bi1jarii Vechi nr. 43, proprietatea d-lui Moise Leibovici, distrugând
acoperişul de la 9 camere şi antreuri, o . ~agazie de ~ân, ?e~eriorâ~d ~i
imobilul. Se fac cercetări pentru stab1hrea provemenţe1 mcendmlm.
Pagubele se evaluează la 300.000 lei.
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2 aprilie 1922
În ziua de 12 martie a.c ., ora 10 dimineaţa, în localul Sinagogii Mari
din strada Sinagoga, a avut loc o întrunire sionistă convocată de Organizaţia
Sionistă din Bucureşti. Au participat cam 400 persoane . Au ţinut cuvântări
domnii: Zelig Weitzman, directorul Oficiului economic al executivei
sioniste din Ierusalim, şi Moris Mayer, directorul ziarului „The Jewish
Times" din Londra, tratând despre Palestina.

violenţă.

În aceeaşi zi la ora 6 p.m., în Sinagoga Mare din strada Sinagoga a
avut loc o întrunire a populaţiei israelite, la care a participat cam 2.000
persoane. A prezidat d-l Noel Bring, comerciant, şi au ţinut cuvântări
domnii: Horia Carp, tipograf, stude.ntul Benvenisti şi rabinul dr. Alperin. Au
arătat că se face o campanie sistematică antisemită prin ziare şi broşuri, au
protestat contra acestei campanii şi în special contra guvernului, acuzându-l
că asistă impasibil la acest spectacol. Au cerut populaţiei evreieşti să afirme
cu energie solidaritatea ei, să arate că nu pot primi regimul care li se prepară
şi că trebuie începută o acţiune spre a se arăta celor care lovesc în evrei că
aceştia nu sunt laşi.
La sfârşitul întrunirii s-a citit o moţiune, prin care cetăţenii evrei,
luând cunoştinţă de cele întâmplate la Universitate, înfierează cu ultima
vehemenţă actele reprobabile de care o parte din studenţi s-au făcut vinovati.
În semn de doliu şi protestare, cetăţenii evrei hotărăsc să închidă prăvăliile
şi să înceteze temporar orice fel de activitate. Această stare trebuie să o
menţină până când oficialitatea va înţelege să ia măsuri energice de
represiune în contra celor vinovaţi. Populaţia evreiască constatând, cu
regret, că fiilor ei nu li se apără nici viaţa, nici dreptul de a învăţa, va străjui
ca ancheta să nu se muşamalizeze şi va proceda pe toate căile demne şi
necesare ca dreptatea să se facă.
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În ziua de 24 martie , în locuinţa lor din strada Carol nr. 7, au fost
găsiţi intoxicaţi de gaz aerian Sigmund Weintraub în vârstă de 83 ani şi
soţia sa Sabina în etate de 73 ani. Gazul emanase de la o maşină de gătit al
cărui robinet aceştia îl uitase deschis . Victimele fiind internate în spital, a
doua zi Sigmund Weintraub a sucombat.

Grupuri de studenţi români, după acest incident, s-au dus la Institutul
de Chimie Industrială, la Şcoala Politehnică, la Şcoala de Arhitectură şi la
Fundaţia Carol, unde, fără a provoca vreun incident mai grav, au forţat pe
studenţii evrei să părăsească cursurile. La toate aceste localuri se găseau
jandarmi pedeştri şi ofiţeri de poliţie care i-au împiedicat a face acte de

4 iunie 1922
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În ziua de 7 mai a.c., ora 11 dimineaţa, Mihail Hina, în vârstă de 33
ani, originar din comuna Tighina, Basarabia, domiciliat la hotel Palace din
B-dul Elisabeta nr. 16, atrăgând în camera sa de la hotel pe comerciantul
Adolf Leiba, din strada Banu Mărăcineanu nr. 4, sub pretextul de a-i arăta
nişte mostre de mărfuri, a sărit asupra acestuia încercând să-l omoare,
tăindu-i gâtul cu briciul. Victima grav rănită a fost internată în spital.
Criminalul a fost arestat şi dat judecăţii.

11 februarie 1923

În ziua de 30 ianuarie ora 930 dimineaţa, în sălile de sµs ale
Universităţii din B-dul Academiei, între studenţii creştini · şi evrei, adunaţi
aici pentru a intra la cursuri, pe tema părăsirii Universităţii de către evrei
s-a dat naştere la discuţii violente care au degenerat în bătaie, în urma căreia
au fost răniţi uşor la obraz şi cap 2 studenţi creştini şi 1 student evreu.
Studenţii evrei fiind daţi afară cu forţa de către creştini, aceştia în
număr cam de 120 au mers în grupuri pe străzile Academiei,
Karagheorghevici, Lipscani şi Carol şi intrând prin magazine au îndemnat
pe comercianţii evrei să închidă magazinele în semn de protest contra celor
ce li s-a întâmplat, ceea ce comercianţii evrei au şi făcut.

În ziua de 15 februarie, ora 10 dimineaţa în sala Teatrului Carol cel
Mare (Eforie) a avut loc o întrunire publică convocată de d-1 Profesor AC.
Cuza . Au participat cam 3.000 persoane.
A prezidat d-l profesor dr. Paulescu, spunând că suntem invadaţi de ·o
naţiune duşmană, parazitară şi pătimaşă, care prin fraudă ne-a cotropit
negoţul, industria şi ameninţă să ne ia şi agricultura . În aceste momente
supreme , Partidul Naţional-Creştin a crezut de cuviinţă să invite la o
consfătuire pe toţi bunii români, pentru a se hotărî ce e de făcut, ca să
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18 februarie 1923

Uniunei Evreilor Pământeni, propunând schimbarea numelui Uniunei în
Uniunea Evreilor Români.
D-l dr. Filderman , vice preşedintele al Uniunii, a citit o telegramă
adresată Majestăţii Sale Regelui .
Au urmat apoi discuţiuni asupra următoarelor cestiuni: activitatea
l 916-1920-1919-1923; legile de
representanţei în Moldova din anii
încetăţenire din 1917-1919; cestiunea financiară, raportul cenzorilor;
organizarea Uniunii Evreilor Pământeni ca organizaţie a evreilor din
România; convocarea unui congres general; proiectul de statut pentru
organizarea evreilor din România şi alegerea reprezentanţei .
În ziua a doua a congresului , s-a dat citire unei moţiuni prin care
delegaţii evreilor din vechiul regat întruniţi în congres, auzind expunerile
representanţei U.E.P. asupra situaţiei care caută să se creeze prin articolului
133 din anteproiectul de Constituţie, care în Ioc de a garanta drepturile
dobândite prin decrete-legi şi a asigura cetăţenia celor care nu le-au putut
dobândi, primejduieşte încă drepturile câştigate şi face 'cu neputinţă
obţinerea lor în viitor.
În urma dezbaterilor, conştienţi că acele drepturi nu pot şi nu trebuie
să fie sub nici un cuvânt şi sub nici o formă ştirbite, hotărâţi să le apere cu
toată rezistenţa deznădejdii , dau mandat U.E.P . să se prezinte Majestăţii
Sale Regelui, Guvernului şi Parlamentului, cărora să le arate nedreptatea ce
este pe cale să se comită şi să ceară cu toată hotărârea să nu se treacă peste
făgăduieli şi angajamente solemne şi în consecinţă să se modifice art. 133
din anteproiectul de Constituţie în sensul ca să se asigure şi să se garanteze
tuturor folosinţa drepturilor civile şi politice, alături şi la fel cu ceilalţi
cetăţeni ai ţării.
La sfârşitul congresului, d-l dr. Ştern a expus comercianţilor rezultatul
audienţei avute la Majestatea Sa Regele şi s-a citit o a doua moţiune prin
care s-a dat mandat representanţei să ducă lupta mai departe, cheamă pe toţi
evreii din vechiul regat în jurul organizaţiei U.E.P. şi invită representanţa să
se pună în contact cu organizaţiile evreieşti din România, pentru ca în
comun să elaboreze un anteproiect de program pentru convocarea
congresului general.
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scăpăm ţara de pieire. Suveranul Universului a ales dintre oameni pe marele
nostru rege Ferdinand I şi i-a dat putere de a întruni naţia românească
într-un singur mănunchi , pe care l-a aşezat într-un adevărat paradis ce e
România Mare. A citit apoi e telegramă adresată Majestăţii Sale Regelui.
Au mai vorbit domnii: A. C. Cuza, profesor universitar, Vasile Lupiş,
ţăran din Bacău, Viforeanu student, Zelea Codreanu fiul, Vlădescu profesor,
I. Zelea Codreanu profesor şi I. Sachelarie.
La sfârşitul întrunirii s-a citit o moţiune prin care Partidul Naţional
Creştin, chemând la o întrunire pe cetăţenii Capitalei pentru a se consfătui
asupra proiectului de lege al Constituţiei care se află acum în studiul
Adunării Naţionale Constituante, considerând că dacă s-ar înscrie în textul
Constituţiei dispoziţiile impuse nouă, ale clauzei minorităţilor, ar însemna
că România, ea însăşi, prin votul solemn al Adunării Naţionale a renunţat la
autonomia şi suveranitatea naţiei româneşti, pentru care a luptat atâtea
generaţii şi au murit în ultimul război 800.000 de români şi, între altele, cer
să se dea satisfacţie următoarelor dorinţe ale întregului popor românesc:
Votarea imediată a Constituţiei; introducerea în Constituţie a
principiului că statul românesc este stat naţional - creştin; înlăturarea din
din tratatul de la Sainta oricărei urme a clauzei minoritătilor
Con stitutie
'
,
Germain, privitoare la jidani, tratat impus şi de jidani, incompatibil cu
suveranitatea şi demnitatea României; reintroducerea în Constituţie a
principiului ait. 7 de la 1866, prin care se prevede că nu se admit la
încetăţenire decât străinii de rituri creştine, combinându-se acest articol cu
dispoziţiile relative la încetăţenire ale art. 7 de la 1879; expulzarea imediată
a tuturor jidanilor veniţi în ţară şi în provinciile alipite după 1914; Numerus
Clausus pentru jidani în universităţi, şcoli , barouri, profesiuni libere etc. şi
scoaterea jidanilor din armată prin Constituţie.

25 februarie 1923

În zilele de 18, 19 şi 20 februarie a.c., în localul şcolii „Cultura" din
strada Sborului nr. 11, a avut loc Congresul convocat de. Uniunea Evreilor
Pământeni, la care au participat cam 100 persoane, dintre care şi delegaţi din
vechiul regat. A prezidat d-l dr. Adolf Ştern deputat, arătând că Uniunea s-a
constituit în 1909 în scopul de a lupta pentru acordarea drepturilor
cetăţeneşti evreilor. Azi ne aflăm în faţa mişcărilor antisemite pe care
guvernul le osândeşte, dar contra cărora nu a luat măsuri suficiente.
Răspunde apoi unor acuzaţiuni aduse de d-l Nicolae Iorga în Parlament
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12 mai 1923
În dimineaţa zilei de 12 martie, în locuinţa sa din Calea Moşilor nr.
246, s-a găsit împuşcat în partea stângă a pieptului doctorul A. Carniol, în
51

de 33 ani. După câteva ore victima a încetat din viaţă. Se fac
pentru dovedirea criminalului şi stabilirea mobilului crimei.
vârstă

cercetări

cercetările.

7 octombrie 1923
În seara de 5 iulie, pe Calea Rahovei, în dreptul Cinematografului
în urma unei certe, d-ra Fani Iliescu, în vârstă de 20 ani
domiciliată în str. Florilor nr. 26, a tras un foc de revolver asupra
concubinului său Max Schwartz, în vârstă de 28 ani, director al
Cinematografului Luceafărul, rănindu-l grav la maxilarul inferior. Victima a
fost internată în spital, iar agresoarea a fost arestată şi dată judecăţii.
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În seara de 23 martie, ora 9, un grup de vreo 100 studenţi s-au adunat
în faţa sălii Teatrului Carol cel Mare (Eforie), unde trupa de operetă
evreiască „Calich şi Maly Pichon" juca piesa „Das stisse Mădel" cu intenţia
de a opri reprezentaţia, iar un alt grup de vreo 10 studenţi cu bilete plătite
intrase în sala teatrului de cu vreme şi la începerea reprezentaţiei au fluierat
şi strigat „Jos jidanii", provocând încetarea spectacolului. Prin măsurile
luate din vreme, cei care provocase incidentul înăuntru au fost scoşi din sală,
iar cei adunaţi afară în stradă au fost împiedicaţi a intra. Manifestanţii
staţionând în faţa sălii, reprezentaţia n-a mai continuat, iar spectatorii au
plecat prin ieşirea din dos a teatrului. La ora 11 manifestanţii s-au
împrăştiat, însă grupuri mici au intrat în localurile Terasa Oteteleşanu, Elise,
Brasserie de la Paix, invitând pe evrei să părăsească localul. Cu patrule de
jandarmi, aceştia au fost împrăştiaţi.

În seara de 10 octombrie, ora 9, la intrarea Hotelului Bulevard
avocatul Alezandru Bacaloglu, membru marcant al Organizaţiei Fasciei
Naţionale Române, a lovit cu un baston în cap pe d-l I. Rosenthal, directorul
ziarelor „Dimineaţa" şi „Adevărul", rănindu-l grav. Victima se află internată
în Sanatoriu, iar agresorul a fost arestat şi înaintat Parchetului, care continuă
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În ziua de 24 martie, ora 9, un grup de 200 studenţi s-au adunat din
nou în faţa sălii Teatrului Carol cel Mare cu intenţia de a provoca dezordine
şi a opri reprezentaţia trupei de operetă evreiască „Calich şi Maly Pichon".
De către autorităţi au fost somaţi să se împrăştie, însă nevoind, cu jandarmi
pedeştri au fost împrăştiaţi. O parte din manifestanţi au staţionat pe B-dul
Elisabeta în dreptul străzii Brezoianu, manifestând ostil şi strigând „Jos
jidanii". De aici au încercat la ziarele „Adevărul" şi „Dimineaţa", însă au
fost opriţi, iar în urmă s-au împrăştiat. Un alt grup mai mic a manifestat pe
Calea Victoriei până la Terasa Oteteleşanu pentru provocarea dezordinilor .

În ziua de 19 aprilie, ora 4 p.m. în sala Şcolii Politehnice din Calea
a avut loc întruni rea studenţilor de la această şcoală la care a
participat şi o parte din domnii profesori, având drept scop de a se vedea
dacă studenţii sunt sau nu pentru reînceperea cursurilor. Au particip at cam
300 persoane . Au vorbit câţiva domni profesori, îndemnând pe studenţi să
reia cursurile, explicând-le că cestiunea evreiască nu poate fi rezolvată decât
printr-o luptă de zeci de ani şi că mişcarea de acum nu le va fi de folos. Au
mai vorbit câţiva studenţi, unii sfătuind pe colegii lor de a relua cursurile, iar
alţii de a se continua mişcarea. La sfârşit cestiunea punându-se la vot secret,
au votat 280 studenţi, dintre care 102 pentru reintrarea la cursuri împreună
cu studenţii evrei, iar 178 contra reintrării la cursuri şi pentru continuarea
Griviţei

Luceafărul ,

În noaptea de 1 iulie, ora
mărunţişuri al d-lor Friedman
Văcăreşti nr. 4, proprietatea
mărfurile aflate în magazin şi
cifrează la 3 milioane lei. Se
incendiului.

11 un incendiu s-a declarat în magazinul de
şi Iscovici, situat în imobilul din Calea
doamnei Teodora Stamatiade, distrugând
deteriorând parte din imobil. Pagubele se
fac cercetări pentru stabilirea provenienţei

În ziua de 29 iulie a.c. ora 10 dimineaţa, în sala localului Ieger, fosta
Sala Zamwel, din strada Crucea de Piatră nr. 3, a avut loc întrunirea Ligei
Chiriaşilor, din Culoarea de Negru. Au participat cam 40 persoane .
A prezidat domnul I. Goldengerg.
Au vorbit domnii: I. Goldenberg, d-l doctor Simionescu, d-l Florea
Pârvu, d-l Anghel Mihăilescu şi d-1 Schwartz.
În dezvoltarea cuvântărilor oratorii au atins următoarele chestiuni:
1. Organizarea chiriaşilor Capitalei pe cartiere.
2. Începerea ·luptei şi desfăşurarea ei pentru susţinerea cererilor
chiriaşilor care sunt expuşi a rămâne fără adăpost.
3. Apel la solidaritatea tuturor chiriaşilor.
4. Începerea campaniei pentru zădărnicirea intenţiunilor Guvernului
de a legifera libera tranzacţiune pe care o cer proprietarii din spirit de
spoliaţiune.

5. Cererea de a se legifera o lege

mişcării.
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dreaptă

53

pentru

chiriaşi.

discutat viitoarea atitudine a studenţimii, au făcut apel în special la
solidaritate, iar la sfârşit studentul Alexandru Const antinescu, preşedintele
întrunirii, a citit hotărârile delegaţiilor studenţeşti, pentru atitudinea
studenţimii în viitor şi anume: intrarea la cursuri, la lucrările practice în
laboratoare să se facă a doua zi dimineaţă, însă fără evrei: dacă lucrările se
ţin cu forţa armată spre a participa evreii, studenţii români vor părăsi sălile;
se vor sfătui studentii români să renunte la examene, iar dacă nu vor voi, vor
'
'
fi împiedicaţi şi se va mulţumi presei
naţionaliste pentru concursul dat
mişcării studenţeşti.
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6. Cer legi pentru încurajarea noilor constructii.
7. Îndeamnă pe chiriaşi să facă o vie propag;ndă în Capitală, pentru ca
la întrunirile ce se anunţă să participe în număr cât mai mare, întrucât numai
astfel vor putea duce cu succes lupta de toamnă contra proprietarilor şi
Guvernului care îi protejează.
8. Aduce, ca exemplu, Franţa care a făcut o lege prin care se
prelungesc contractele de locuinţă pe timp de 15 ani, cele pentru prăv ălii pe
timp de 10 ani.
9. Se aduc acuzaţiuni tuturor chiriaşilor care nu au luat parte la
întrunirile Ligei şi din această cauză legea din trecut a fost în favoarea
proprietarilor.
Întrunirea s-a terminat la ora 12 şi 30, când participanţii s-au retras în
linişte.

NOTE

În ziua de 6 august a.c., la imobilul din strada Buzeşti nr. 4,
proprietatea d-lui Em. Fein, s-a declarat un incendiu care a distrus complet
acoperişul clădirii. Focul a fost stins de posturile de pompieri la ora 2 şi 30
noaptea .
Se fac cercetări pentru stabilirea responsabilităţilor.
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În ziua de 11 august a.c., ora 3 şi 3 p.m. , în Şoseaua Gura Oborului nr.
9, unde se construieşte o fabrică de produse chimice a d-lui Emil Wum,
muncitorul N. Constantin, în vârstă de 45 ani, domiciliat în Cartierul Tei,
lucrând la forarea unui puţ chimic, s-a asfixiat şi căzând de pe macara în
interiorul puţului, a fost scos mort de către postul de pompieri.
Cadavrul a fost trimis Institutului Medico-Legal. Cazul se cerceţează.
În noaptea de 30 august ora 3, un incendiu s-a declarat la imobilul din
strada Anton Pann nr. 48, proprietatea d-lui Focşăneanu, distrugând şase
camere, două antreuri şi două magazii şi o cantitate de vinuri aflată în una
din magazii, proprietatea d-lui Lupescu şi Segal. Pagubele se evaluează la
un milion lei. Se fac cercetări pentru stabilirea provenienţei incendiului.

J. O bibliog rafie foart e sel ectiv ă, departe deci de a fi complectă, poate, totuşi , media câte ceva din
fertila activitate a lui G .T. Kiril eanu :
Kirileanu G.T ., Proc,1 Gh. , Cerceiări asupra hranei ţăranului (Raport) , Bucureşti , Imprimeria
Statului, 1907
Kirileanu G.T., Poveşti pop orale cu cuprins moral , Fălticeni, 1909
Kirileanu G.T ., Mitropolit ul Dositei Fili/li şi aşezământul său cultural, Bucureşti, 1927
Kirileanu G.T., Ştiri de acum o sută de ani despr e monnânt ul lui Constantin Vodă
Brâncovea nu , Bucureşti , 1934
Kirileanu G.T ., Hotărnicia răzeşilo r dorneni. / 800-/ 801, Piatr a Neamţ, Tip . ,,Gh. Asachi" ,
1941
Kiril ea nu G .T. , Răzăşii din Gârleşti în luptă cu Logofătul Costache Conachi , Iaşi, 1941
Kirile anu G.T ., ,,Dăsluşirea ". O scriere inedită a lui Zilot Românul , Bucureşti, 1943
Kirileanu G.T. , Două scrisori ale lui Vodă Mihai Sturza din 1848-/ 849 , Bucureşti, 1944
Un mare num ăr de ediţii din opera lui Ion Crean gă .
Iar des pre personalit atea învăţatului a se vedea :
Kiril eanu G.T ., Corespondenţă, ediţie îngrijită, studiu introducti v, bibliografie şi indici de
Mircea Handoca, Bucureşti, Edit. ,,Minerva" , 1971
Kirilean u G. T. sau viaţa ca o carte. Mă rturii inedite. Ediţie îngrijită şi cuvfmt înainte de
Const. Bostan. Ed. ,,Eminescu" , 1985
Kirile anu G.T. , Scrieri. Ediţi e îngr ijită , studiu introdu ctiv, note şi indici de Const. Bostan .
Voi. I. Buc. Ed . ,,Minerva" , 1989
2. Arhiva G . Kiril eanu , rapoarte ale prefectului Poli ţiei, Bibli oteca Acad e miei Român e, Fond
XXXIV , Vari a 4.

În ziua de 4 martie, ora 10 dimineata, în sala cantinei studentilor
'
'
medicinişti din strada Imprimeriei, a avut loc întrunirea studenţilor de la
toate facultăţile. Au participat cam 300 studenţi. Au ţinut cuvântări
studenţii: Napoleon
Creţu, Râpeanu,
Simionescu, Moţa din Cluj,
Lupăşteanu din Cernăuţi, Lupaşcu din Timişoara şi Rovenţa preşedintele
studenţilor în teologie. Au făcut un istoric al evenimentelor studenţeşti, au
54

55

Integrare internaţională şi instrumentalizare politică:
1967 în istoria populaţiei evreieşti din România
Evantia BOZGAN, Ovidiu BOZGAN

Regimul comunist a decretat, din primii săi ani, că este singura
de organizare politică şi socială care poate rezolva just şi definitiv
problema minorităţilor. În centrul discursului său minoritar se afla motivul
egalităţii între toate grupurile etno-lingvistice şi religioase , care deveneau
solidare în faţa obiectivelor pe care le desemna puterea şi care ar fi asigurat
fericirea absolută întregii societăţi. Dincolo de propaganda regimului în ·
problema minoritară, autorităţile au dus adevărate campanii în vederea
distrugerii dispozitivelor comunitare ale minorităţilor naţionale, inventând
succedanee, încadrate cu persoane obediente ideologic şi politic, simple
instrumente ale puterii.
Eşecul politicii
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formulă

partizanilor liderului istoric al evreilor din România, Wilhelm Filderman şi
ai rabinului şef Alexandru Şafran. În noiembrie 1947, o adunare convocată
prin manevrele CDE, la Bucureşti, a solicitat schimbarea conducerii
Federaţiei Uniunilor Comunităţilor Evreieşti, fapt care s-a realizat în
decembrie, iar la 29 ianuarie 1948 noua conducere a fost instalată oficial de
Ministerul Cultelor. Acest comitet provizoriu de conducere în cursul unei
reuniuni organizată la 16 iunie 1948, la care au participat 42 de
reprezentanţi din 36 de comunităţi (în 1949 existau 325 de comunităţi), 1-a.
demis pe Alexandru Şafran, care fusese ţinta unui torent de invective şi l-a
ales ca şef pe Moses Rosen.
Spolierea patrimonială debutează în 1948 în urma câtorva decrete care
afectează toate minorităţile şi pe un plan mai larg sectorul privat. Prin
decretul 176 din 3 august 1948, aşa-zisa reformă a învăţământului, toate
şcolile private, inclusiv cele confesionale şi minoritare, sunt naţionalizate.
Până în acel moment, minoritatea evreiască dispunea de 19 grădiniţe, 67 de
şcoli primare şi 22 de şcoli secundare cu aproximativ 13.000 de elevi şi
1.000 de cadre didactice şi auxiliare. Prin legea din 2 noiembrie 1948, care
etatiza instituţiile private de asistenţă sanitară, comunitatea evreiască
pierdea 18 spitale şi 3 maternităţi, cu 1.782 de paturi, 24 de dispensare şi 3
ambulatorii dentare. Dezintegrarea instituţiilor sociale ale minorităţii
evreieşti nu s-a oprit aici. În aprilie 1949, la solicitarea Federaţiei Uniunilor
Comunităţilor Evreieşti condusă de agenţi ai puterii, au fost preluate de
Ministerul Muncii şi Prevederilor Sociale 71 de cantine care asistau 20.189
persoane , 27 cămine de copii unde erau 1.340 de ocrotiţi şi 27 de aziluri
unde erau găzduiţi 1.120 de vârstnici. La cererea aceleiaşi FUCE, în ianuarie
1950 Ministerul Sănătăţii preia 6 dispensare, 1 policlinică şcolară, 7 centre
medico-sociale şi alte 3 ambulatorii dentare . Interpretarea cinică dată de
autorităţi acestei spolieri ar fi trebuit să determine efluviile de recunoştinţă
ale evreilor pentru aceste acte, deoarece „instituţiile sociale aflate în sarcina
comunităţilor constituiau rămăşiţe ale trecutului de izolare a populaţiei
evreieşti la care au contribuit atât burghezia românească prin politica ei
şovin-antisemită, cât şi burghezia evreiască prin politica ei naţional

regimului de la Bucureşti faţă de minoritatea

evreiască
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La câteva zile după lovitura de stat din 23 august 1944, evreii care
supravieţuiseră Holocaustului au asistat la anularea legislaţiei antisemite şi
s-a putut trece la refacerea cadrelor comunitare şi politice distruse de anii de
dictatură şi război. La 13 octombrie -1944 s-a putut organiza o primă
reuniune a comunităţilor evreieşti din România şi în luna următoare s-a
constituit secţia română a Congresului Mondial Evreiesc (CME).
Dacă iniţial autorităţile au manifestat indulgenţă faţă de reconstituirea
organizaţiilor evreieşti, tolerând renaşterea impetuoasă a mişcării sioniste şi
permiţând activitatea organizaţiilor evreieşti internaţionale, în particular
American Jewish Joint Distribution Committee, pe teritoriul României
obiectivele reale ale acestora faţă de evrei ar fi putut fi descifrate în filigran
în constituirea în iunie 1945 a Comitetului Democratic Evreiesc (CDE),
organizaţie satelit al PCR, căruia îi era atribuită misiunea de a-şi extinde
autoritatea asupra celorlalte organizaţii evreieşti şi care în ultimă instanţă
trebuia să devină unica expresie politică a acestei minorităţi. Distrugerea
autonomiei comunităţilor evreieşti şi spolierea sa patrimonială au loc în anii
1947-1951. Prima etapă a constituit-o instaurarea controlului asupra
Federaţiei Uniunilor Comunităţilor Evreieşti (FUCE) prin înlăturarea
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şovină"1.

Concomitent cu acest proces de spoliere, care face parte din imensul
rapt prin care regimul încerca să-şi onoreze promisiunile demagogice, în
lipsa oricărei competenţe manageriale, se derulează campania de eliminare a
sionismului şi a activităţii organizaţiilor evreieşti internaţionale pe teritoriul
României. În primii ani postbelici mişcarea sionistă s-a putut manifesta legal
şi a cunoscut o popularitate fără precedent. Conform unor evaluări, mişcarea
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evreilor din Rom.ânia, ale căror sentimente anti-comuniste nu constituiau un
secret pentru nimeni .
Potrivit decretului 177 din 3 august 1948, cunoscut ca Legea pentru
regimul general al cultelor religioase, fiecare cult urma ca în termen de 3
luni de la promulgarea zisei legi să-şi elaboreze statutul, evident în funcţie
de normele conţinute în acest act, care în fond era o lege-cadru . În perioada
imediat următoare, autorităţile au exercitat numeroase presiuni asupra
cultelor şi diver selor asociaţii religioase, pentru a fuziona conform unor
afinităţi arbitrar definite de logica simplificatoare a regimului , pentru ca
diversitatea religioasă a României să se restrângă spre a fi mai facil
controlată. Asemenea presiuni s-au exercitat şi asupra mişcărilor neoprotestante, asupra stiliştilor, cărora li s-a sugerat să fuzioneze cu creştini de
rit vechi (lipovenii), dar şi asupra evreilor. Acestora din urmă li s-a
comunicat că va fi admisă o singură organizaţie religioasă la nivel naţional
şi o singură comunit ate, indiferent de rit, la nivel local. Statutul prin care se
înfiinţa Federaţia Comunităţilor Evreieşti (Mozaice) din România a fost
promulgat prin decret al Prezidiului Marii Adunări Naţionale la 1 iunie
1949 . Dacă se admitea respectarea tradiţiei conform căreia conducerea
revenea în principal elementului laic, aceasta se făcea cu atât mai mult cu
cât funcţiile de conducere erau atribuite persoanelor agreate de CDE şi, ca
atare, de regim. În fond, statutul nu a fost respectat, preferându-se
provizoratul conducerilor numite de Ministerul Cultelor. Aceasta a instalat
în februarie 1951 o nouă conducere a FUCE avându-l ca preşedinte pe Israel
Bacal, sprijinit de CDE. S-a creat, astfel, o situaţie· perversă în care
conducerea unei organizaţii esenţialmente religioasă era deţinută de
persoane care nu-şi ascundeau aversiunea faţă de religie şi care au neglijat
deliberat problemele pendinte cultului . Ostilitatea anti-religioasă a liderilor
FUCE nu explică totuşi toate problemele grave cu care s-a confruntat viaţa
religioasă a evreilor din România. Emigrările masive din aceşti ani au pus în
pericol desfăşurarea normală a serviciilor religioase, în condiţiile în care
iudaismul era principalul element de identificare şi conservare naţională. Se
evaluează că în anii 1949-19 51, circa 80% dintre rabini şi daianimi şi 50%
dintre hahami şi circumcizatori au emigrat. Acest fapt a afectat profund
viaţa comunitară şi religioasă, prin dispariţia liderilor naturali ai minorităţii
evreieşti 4 . Dramatismul situaţiei era accentuat şi de faptul că posibilităţile de
formare a clerului erau aproape inexistente. În momentul promulgării
statutului , funcţionau în România 5 ieşivot, la Arad, Timişoara, M~rghita,
Carei şi Oradea, cu aproximativ 300 de elevi. În 1950, din cauza lipsei de
finanţare din partea FUCE, ultimele patru au încetat să mai funcţioneze, iar

58

59

CS

IE
R

sionistă avea în această perioadă 108.000 membri , aproximativ o treime din
totalul evreilor din România . Cu ajutoare provenite de la diverse organizaţii
evreieşti, au fost create 11 ahşarot în care activau circa 4 .000 de haluţimi.
Joint şi organizaţiile sale specializate ORT şi OSE drenau sume şi ajutoare
importante, iar emigrarea evreilor era asistată financiar de numeroase
organizaţii internaţionale . Autorităţile de la Bucureşti au permis chiar
participarea unei delegaţii a evreilor din România, din care făcea parte şi
Moses Rosen, la adunarea generală a Congresului Mondial Evreiesc de la
Montreux din iunie-iulie 1948, iar această delegaţie a subscris unei rezoluţii
care sprijinea statul Israei2. Atitudinea autorităţilor faţă de sionism se
schimbă radical către sfârşitul anului 1948, schimbare care corespunde noii
orientări anti-sioniste şi de fapt anti-evreieşti a Uniunii Sovietice, iritată de
opţiunile politice ale statului Israel. În octombrie au loc grave incidente între
membrii CDE şi militanţi sionişti. Drept consecinţă, în decembrie 1948,
Biroul Politic al PMR va dezbate problema naţională în România,
trecându-se în revistă situatia
tuturor minoritătilo
r din România. Dacă
,
'
minorităţile slave reprezintă un model de comportament minoritar , perfect
adaptat noilor exigenţe politice şi ideologice, dacă minoritatea maghiară,
graţie controlului exercitat de regim p1in intermediul unei Uniuni Populare
Maghiare epurată de elementele anti-comuniste, pare să se integreze fără
rezerve, minoritatea germană provoacă însă insatisfacţii autorităţilor, care
consideră că este urgentă crearea unui Comitet antifascist german care să
contracareze influenţele nefaste ale trecutului . De fapt, Biroul Politic trebuia
să analizeze situaţia minorităţilor evreieşti şi să condamne sioni smul,
„ideologie propagată de burghezia reacţionară evreiască, pusă în slujba
imperialismului anglo-american", conform versiunii comuniştilor de la
Bucureşti. Într-adevăr, rezoluţia adoptată şi publicată în oficiosul partidului
la 13 decembrie 1948 condamna formal sionismul şi trasa CDE sarcina de a
se debarasa de influenţele acestuia. Primul rezultat al acestei poziţii oficiale
în problema sionistă a fost saborda rea Comitetului Central al organizaţiilor
sioniste la 20 decembrie. În fine, prin decretul 197 din 4 martie 1949
activitatea Joint-ului şi a organizaţiilor sale specializate erau interzise 3 . Din
acest m oment, nu mai exista nici o organizaţie evreiască autonomă în raport
cu regimul comunist.
În anii următori, principala miză a fost reorganizarea FUCE într-o
formulă care să permită autorităţilor o influenţă deplină asupra întregii
minorităţi evreieşti, având în vedere faptul că CDE, simplă invenţie
conjuncturală a partidului , era lipsit de legitimitate pentru majoritatea

1919-1923 şi a urmat studiile liceale la liceul „Nicolae Gane" din Fălticeni
(1923-1927), la liceul „Laurian" din Botoşani (1928) şi, din nou, la Fălticeni
(1928-1930). Optează iniţial pentru o carieră juridică şi urmează cursurile
Facultăţii de drept a Universităţii Bucureşti în anii 1931-1935 . După
absolvire a practicat avocatura la Bucureşti în anii 1935-1937. Specializarea
în studii teologice la Viena, între 1937-1938, îi va schimba decisiv destinul.
Întors în România, va deveni rabin la Fălticeni între 1938-1940 şi din 1940
va activa ca rabin la mai multe sinagogi din Bucureşti (din 1945 la Sinagoga
Mare) şi va preda religia şi ebraica la diverse şcoli evreieşti. Pentru
reconstituirea biografiei sale politice există puţine elemente. În 1934 s-a
manifestat ca militant sionist într-o organizaţie studenţească sionistă din
Fălticeni. Mai important pentru opţiunile sale ulterioare sunt episoade care
l-au pus în conflict cu regimurile pre-comuniste: condamnările la câte o lună
în 1927 şi 1928 şi detenţia sa în lagărul de la Caracal în anii regimului
Antonescu. Aceste episoade au motivat psihologic şi ideologic adeziunea sa
la stânga politică, fiind după propriile mărturisiri membru al PSD până la
unificarea cu PCR din februarie 1948. Excepţionalul său fler politic,
evitarea situaţiilor
sale militante,
„angajamentelor"
ambiguitatea
compromiţătoare şi amenajarea unei imagini publice care-l făcea acceptat ca
interlocutor şi intermediar indispensabil în stări conflictuale, au făcut din
şef-rabinul Moses Rosen o personalitate politică complexă a regimului
comunist. Angajamentele sale publice au fost întotdeauna subordonate
strategiei care trebuia să-l impună în ochii autorităţilor drept reprezentantul
legitim al minorităţii evreieşti din România . A trebuit să elogieze regimul şi
„libertatea religioasă" din România la adunarea plenară a Congresului
Mondial Evreiesc de la Montreux, după cum a participat la campaniile
pacifiste orchestrate de regim după ce devine membru în Comitetul Naţional
pentru Apărarea Păcii din RPR în 1949. O adevărată mostră de abilitate o
constituie atitudinea sa faţă de sionism, când este pus într-o situaţie aproape
imposibilă. Începând cu august 1951 sunt arestaţi principalii lideri ai
mişcării sioniste şi ai organizaţiilor evreieş ti care fuseseră deja inter zise în
România. Proce sele intentate acestor lideri debutează în 1953 şi au culminat
cu cele din primăvara anului 1954, când sunt judecaţi liderii istorici ai
mişcării sioniste din România, A. L. Zis su şi Mişu Benvenisti. Procesele, în
care inculpaţii erau acuzaţi de activităţi care la vremea lor erau legale, au
declanşat o vie campanie de proteste intern aţionale, în care au intervenit
autorităţile israeliene, organi zaţiile evreieşti internaţionale, iar la 10 iunie
1954 însuşi preşedintele american Eisenhower. Potrivit ritualului
experimentat de mai mulţi ani de regimul comunist, a fost organizată o
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5
seminarul de la Arad şi-a stopat activitatea în ianuarie 1951 . Între 16
octombrie - 9 noiembrie 1950 a fost organizat „un curs de îndrumare", după
modelul inaugurat de Biserica Ortodoxă Română, la care au participat 131
de rabini şi hahami, unde au fost discutate, evident direcţionat, salvarea
populaţiei evreieşti de către URSS, lupta pentru pace în care tocmai se
angajaseră isteric toate democraţiile populare urmând consemnele sovietice,
combaterea sionismului etc.
Confiscarea patrimoniului comunităţii evreieşti , care făcea imposibilă
exercitarea funcţiilor de asi s tenţă socială pe baze comunitare şi deci
autonome în raport cu puterea, a fost acompaniată de măsuri care
contraziceau logica izolării organizaţiilor religioase de problemele sociale,
logică urmărită cu consecvenţă în cazul celorlalte culte. Astfel, prin decretul
113 din 30 iunie 1948, printre alte prevederi , erau acordate FUCE bunurile
imobile ale evreilor care pieriseră în deportare, ceea ce însemna
6
reconstituirea parţială a patrimoniului comunităţii evreieşti . Mai mult, prin
decretul din 4 martie 1949, comunitatea FUCE devenea lichidatoarea
patrimoniului Joint-ului şi al organizaţiilor conexe, constituit din mari
cantităţi de echipament medical, medicamente , alimente şi alte bunuri. Iar în
februarie 1951, cu ocazia instalării noii conduceri a FUCE, Ministerul
Cultelor a autorizat, se pare, derularea unor activităţi de asistenţă socială
chiar dacă ele nu erau stipulate în statut. Aceste inconsecvenţe, dar şi
propulsarea la conducerea FUCE a unor lideri anti-religioşi, au făcut ca
politica regimului faţă de minoritatea evreiască să eşueze pe termen mediu.
Populaţia evreiască, ulcerată de conducerea atee a liderilor impuşi, s-a
orientat tot mai mult spre conducătorii spirituali, şi ataşamentul ei faţă de
sionism şi statul evreu s-a menţinut constant la cote ridicate.

Emergenţa

unei pe rsonalităţi politico-religioase

Pe fundalul acestei politici contradictorii era normal ca CDE şi
conducerea politizată a FUCE să eşueze în tentativele de combatere a
tendinţelor emigraţioniste şi a sionismului, în încerca rea de integrare politică
şi socială a minorităţii evreieşti în noua ordine din România comunistă.
Completa instrumentalizare de către regim a CDE şi FUCE nu făcea altceva
decât s ă accentueze izolarea acestora faţă de populaţia evreiască pentru care
recursul era reprezentat de liderii religioşi. În aceste circumstanţe s-a impus
şef rabinul Moses Rosen.
Moses David Rosen, fiu de rabin, s-a născut la 23 iulie 1912 la
Moineşti. Şi-a început studiile la şcoala româno-israelită din Fălticeni în anii
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din partea unor personaje care, în concepţia autorităţilor, aveau o
mini1:1ă cr~dibi~itate pentru Occident. Mihail Sadoveanu, preşedintele
Com1tetulm Naţ10nal pentru Apărarea Păcii adresează un protest împotriva
campaniei de critici întreţinută contra României. Şef-rabinul Moses Rosen
preşedintele Sfatului Rabinic, este obligat să adreseze un protest similar'.
însoţit de asigurări, despre libertatea religioasă din RPR. Această atitudine
publică nu l-a împiedicat pe Moses Rosen să intervină mai târziu în favoarea
eliberării liderilor sionişti, şi a întreprins demersuri pentru a li se permite,
odat~ eli_beraţi (total în 1956), să emigreze în Israel ( 1958). Deşi
confidenţiale, aceste demersuri erau totuşi cunoscute de coreligionarii săi.
Alegerea sa ca deputat în Marea Adunare Naţională în 1957 (iar mai
târziu, în 1974, membru în Consiliul Naţional al Frontului Unitătii
Socialiste) l-a transformat în partener politic egal pentrn regimul de ia
Bucureşti şi_i-~ consolidat poziţia în faţa acestuia. Dar consolidarea poziţiei
sale_nu s-a hm1tat la acumularea de demnităţi pe plan intern. Cel puţin la fel
de importantă a fost însăşi recunoaşterea sa în plan internaţional ca
r~prezen~ant legitim al evreilor din România de către organizaţiile evreieşti
dm Occident şi Statele Unite. Componenta externă a activităţii sale l-a
valorizat decisiv în faţa autorităţilor de la Bucureşti .
Conflictul cu CDE şi cu liderii FUCE datează în mod deschis din
1951. reproşurile adresate de Moses Rosen conducerii FUCE, sprijinită de
C~E, su~t num~roase şi merg de la constatarea ilegalităţii conducerii şi
ex1stenţe1
unm
personal
administrativ
pletoric,
la
denunţarea
com~~~~°:entul~i anti-religios al acestor lideri, a marginalizării clernlui şi
neghJam lacaşunlor de cult. Carenţele voite ale conducerii sunt corectate, în
pofida obstrucţiilor, de şef-rabinul Moses Rosen, care încearcă să
re~r~anizeze v~aţa cultuală evreiască. Acordă o atenţie particula~ă educaţiei
rehg1_o~se ~ _tmeretului prin şcolile de . Talmud-Thora, deşi întâmpină
opoziţia M1msterului (din 1957 Departamentului
Cultelor). Rezultat al
insistenţelor sale, în 1956 este autorizată publicarea „Revistei Cultului
Mozaic", cu un tiraj iniţial de 5.000 de exemplare, care va fi un vector
important în popularizarea acţiunilor sale, putându-se chiar vorbi de
întreţinerea unui „cult al personalităţii" şefului rabin în paginile sale. Tot în
1956, şef-rabinul Moses Rosen reuşeşte să deschidă seminarul rabinic din
Ar~d. cu 71 Adeelevi, dar existenţa lui a fost efemeră, instituţia încetându-şi
act1v1tatea m 1964, deoarece majoritatea elevilor şi cadrelor didactice
e~igraseră. ~enţinerea vieţii religioase a evreilor, posibilă doar prin
existenţa unm personal de cult calificat, a reprezentat pentru Moses Rosen
un obiectiv definitoriu pentru mandatul său. De aici opoziţia sa faţă de

emig:a:ea ~abi~ilor şi hahamilor, care a provocat animozităţi printre
corehg10nan ş1 unele conflicte cu Ministerul Cultelor care favoriza
emigrarea acestora în speranţa dezorganizării vieţii religioase 7 .
La 9 ianuarie 1961 decedează preşedintele FUCE, Israel Bacal (care se
născuse în 1902 la Botoşani), moment ce deschide criza succesiunii acestuia
şi determină discutarea situaţiei cultului mozaic. În locul său este desemnată
o comisie interimară formată din I. Friedman, L. Streisfeld şi L. Meister.
Referatul redactat de aceştia, la 16 mai 1961, recunoaşte criza în care se află
FUCE şi încearcă să propună soluţii. În fond, din acest document se
degajează 2 soluţii diametral opuse: fie continuarea activitătii în formula
actuală şi promovarea ca preşedinte a lui Bercu Feldman, militant al fostului
CDE, auto-dizolvat în 1953, fie reorganizarea FUCE ca o organizatie
ex~lusi_v r~ligioas~, situaţie care ar fi antrenat modificarea statutului. D~ja
cei trei ştiau de mtenţia lui Moses Rosen de a deveni preşedinte FUCE.
Pentru moment, autorităţile nu au optat pentru nici una dintre solutiile
propuse, iar un document elaborat de Departamentul Cultelor din' 12
decembrie 1961 avansează o soluţie hibridă. Era propusă constituirea unei
comisii interimare formată din 3-5 persoane cu participarea lui Rosen,
limitarea activităţilor FUCE doar la cult, reorganizarea comunităţilor şi
aleg~r~a u_nor c_omitete statutare, revizuirea schemelor de personal
adm1mstrat1v (existau la FUCE 94 de salariaţi şi la comunităti 693),
discutarea situaţiei seminarului de la Arad , problema lăcaşurilor d~ cult în
perspectiva sistematizărilor, retragerea treptată a membrilor de partid din
conducerea centrală şi locală, control financiar din partea Departamentului
Cultelor, redactarea unui nou statut etc. În mod evident, enumerarea acestor
măsuri, haotice, trăda lipsa de inspiraţie a Departamentului Cultelor în
problema viitorului FUCE . Departamentul Cultelor recunoştea că din
conflictul dintre liderii FUCE şi Moses Rosen, ultimul ieşise învingător,
deşi uneori autorităţile favorizaseră conducerea anti-religioasă a Federatiei
şi încercaseră să tempereze zelul religios a] şefului rabin. La 15 febru~rie
1%3, secretam] general al Departamentului Cultelor, Dumitrn Dogaru,
constata că FUCE continuă să aibă o conducere provizorie formată din
membrii de partid propuşi de defunctul CDE. Paradoxul acestei situatii a
fost semnalat de şef-rabinul Moses Rosen într-o discuţie cu Dogaru, în ~are
a remarcat justificat următoarele: ,,Clerul ortodox a fost infectat de
naţio~alism, şovinism, legionarism, aşa cum rabini au putut fi sionişti, şi
t~tu~1 ~ultu~ ortodox nu e condus de laici ne-religioşi". Dogaru reia o parte
dm 1~e1ledm 1961, propunând examinarea fiecărei comunităţi şi alegerea de
c01mtete statutare, alegerea conducerii centrale, reducerea schemelor de
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ripostă

condiţiile

în care Moses Rosen oferea garanţii · că nu se vor produce
„derapaje", regimul de la Bucureşti a acceptat integrarea internaţională a
minorităţii evreieşti şi emanciparea sa financiară.

Revenirea comunităţii evreieşti din România
fn cadrul Congresului Mondial Evreiesc
Congresul Mondial Evreiesc s-a constituit la 8 august 1936 ca o
reacţie la nazism şi, în general, la recrudescenţa antisemitismului în
Europa.
Iniţiatorii săi au fost Stephen Wise şi Nahum Goldm an. Evreii din
România
au participat de la început la activitatea CME , iar după cel de-al doilea
război mondial o delegaţie a participat la adunarea plenară de la
Montreux
din vara anului 1948 . Dar după această dată, evreii din România au trebuit
s ă întrerupă relaţiile cu CME, conformându-se dispoziţiilor regimulu
i care
căuta pe un plan mai larg să izoleze toate cultele din România
de
organizaţiile religio ase internaţionale. În particular, autorităţile erau iritate
de orient area CME de după război, care îşi propuse se ca activitate central ă
sprijinirea statului Israel, dar şi asistenţa evreilor din URSS şi din blocul
sovietic. Optica autorităţilor s-a modificat într-o oarecare măsură în perioada
primei destinderi şi, ca atare, comunitatea evreiască din România a putut
stabili, timid, unele contacte cu liderii CME . În 1956, CME a lansat evreilor
din România invitaţia de a participa la o reuniune la Stockholm, invitaţie
neonorată. În aprilie 1958, vicepreşedintele CME, Arie Tartakover, care
conducea o delegaţie ce participa la Varşovia la marcarea a 15 ani de la
revolta gheto-ului din capitala poloneză, lansează o nouă invitaţie FUCE de
a participa la reuniunea comitetului executiv ce urma să se desfăşoare la
Geneva la 23-27 iulie 1958, cu statut de observ ator. Insistenţele CME de a
relua contactele cu evreii din Rom ânia, dar şi exemplul evreilor din Ungaria
care reintegraseră CME în 1957, i-au obligat pe liderii minorităţii evreieşti
din Români a să reacţioneze. Într-o notă din 13 iunie 1958, Israel Bacal,
preşedintele FUCE, afirma că evreii din România nu trebuie să
revină în
CME, dar ar putea să participe la unele acţiuni care s-ar fi înscris în
camp ania pacifistă . Contacte mai importate a stabilit Moses Rosen cu liderii
CME , în special cu Nahum Goldman, în cursul vizitelor sale în Occident. La
23 ianuarie 1963, Moses Rosen înaintează Departamentului Cultelor o
informare în care îl prezintă pe Goldman într-o lumină cât mai acceptabilă
pentru regim, favorabil colaborării cu statele comuniste din Europa de Est şi
partizan al reconcilierii dintre Israel şi statele arabe. Moses Rosen repertoria
astfel următoarele avantaje pe care le-ar putea avea o vizită a lui Goldman în
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personal, examinarea seminarului de la Arad care agoniza şi problema
ajutoarelor sociale oferite de Federaţie. Criza conducerii FUCE s:a
solutionat în circumstante nu tocmai clare în stadiul actual al cercetărilor. In
ianu~rie 1964 Moses Rdsen, şef-rabinul cultului mozaic, devine preşedinte}e
FUCE, situaţie fără precedent în istoria minorităţii evreieşti din România. I~
orice caz, evenimentul demonstrează completa integrare a şef-rabinului
Moses Rosen în viaţa publică din România, p~omovare, previzibilă, ce se
datorează în primul rând acţiunii sale externe. In noiembrie 1961 - aprilie
1962, Moses Rosen întreprinde un lung turneu în Statele Unite, la invitaţia
Yeshiva University, urmat de prima sa vizită în Israel. Din dispoziţia
guvernului de la Bucureşti, în cursul întrevederilor sale cu Robert Kenn~_dy,
ministrul justiţiei şi cu Philip Klutznik , ambasadorul SUA la ONU, v11tor
preşedinte al Congresului Mondial Evreies~, abo:deaz_ă pro~le~a
episcopului Valerian Trifa, fost lider al studenţilor leg1onan, refugiat m
Statele Unite în 1950, considerat de şeful rabin drept „un Eichman al
evreilor din România". Mai mult, îl determină pe deputatul de New York,
Seymour Halpern, să interpeleze iuvernul american la 1 martie 196~ î~
legătură cu trecutul episcopului . In aprilie 1962, Moses Rosen contmua
declaratiile sale împottiva lui Trifa şi colectează mărturii care să probeze
implic;rea acestuia în pogromurile din zilele rebeliunii 1:gio~are 8 .
Autoritătile de la Bucureşti declanşaseră, de altfel, în această epoca acţmnea
de anihiiare a episcopiei ortodoxe române conduse de Trifa, care grupa mai
multi credincioşi români decât rivala sa, Episcopia Misionară Ortodoxă
Ro~ână care se afla sub juri sdicţi a canonică a Patriarhiei de la Bucureşti.
Înlăturarea lui Trifa , care se bucura de popularit ate printre romanu
americani şi care nu-şi ascundea atitudinile sale anti-comuniste, ar fi trebuit,
sconta regimul de la Bucureşti, să antreneze dezorganizarea episcopiei sale
şi înglobarea tuturor românilor din America sub autoritatea Bisericii
Ortodoxe Române . În anii următori, guvernul de la Bucureşti a făcut din nou
apel la Moses Rosen în sprijinirea obiectivelor sale externe cu ocazia
numeroaselor vizite întreprinse în Europa Occidentală şi în Statele Unite,
multe dintre interventiile sale fiind eficace 9 . Permisiunea autorităţilor
acordată lui Moses Ro~en, ca de altfel şi altor lideri religioşi din România,
de a desfăşura o intensă activitate internaţională, făcea parte din opţiunea
riscurilor asumate în politica religioasă a regimului comunist din România
în perioada destinderii. Conştient de faptul că unele consecinţe ale acestor
contacte . internaţionale ar fi putut scăpa de sub control, regimul a încercat să
instrumentalizeze la maximum prezenţa cultelor în viaţa internaţională, fiind
dispus în schimb la unele concesii. În cazul comunităţii evreieşti, în
'
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comunică lui Goldman că, din cauza previzibilei reacţii a statelor arabe,
vi~it~ sa în Rom!nia era pe moment considerată neoportună 11 . Cu acelaşi
pnleJ, Goldman 11 propune lui Rosen să participe la al V-lea Congres al
CM~ de la Bruxelles, unde şef-rabinul va primi loc în prezidiu şi va putea să
susţmă un referat. Evoluţia era de talie, pentru că la Strasbourg şef-rabinul
avusAesedo~r statutul de observator. Moses Rosen nu putea răspunde pe loc,
urmand sa se consulte cu autorităţile de la Bucureşti. Optica
Departamentului Cultelor este exprimată de o notă redactată de Dumitru
. Dogaru la 8 aprilie 1966, care interpretează favorabil invitaţia: ,,Dr. Nahum
Goldman a subliniat că prezenţa activă a şef-rabinului dr. Moses Rosen în
lu~rările congresului şi ale comitetului executiv ar fi foarte utilă pentru
onentarea acestui for mondial evreiesc în atitudinea pe care de multe ori
tr_eb~iesă ?i~ faţă de ţările socialiste în general şi faţă de unele aspecte ale
v1eţn evre1eşt1 dm aceste ţări. Ei ar avea în şef rabinul Moscs Rosen un
consilier util, subliniindu-se că s-ar putea, cu ajutorului lui, evita unele
greşeli faţă de ţările socialiste. Şef-rabinul nu a dat un răspuns. Roagă, însă,
să se aprobe în timp util, pentru a putea da răspunsul ce i se cere ... Precizăm
că în ultimii ani şef-rabinului dr. Moses Rosen i s-a permis să asiste ca
observator la unele şedinţe ale comitetului executiv al Congresului Mondial
Ev~eiesc_.Această participare s-a soldat pozitiv, în sensul că declaraţiile şef
rabmulm, favorabile despre situaţia ţării noastre, au fost reproduse în presa
e~reiască mondială ... Ţinând seama de acestea, de perspectivele cu privire la
vntorul personal al şef-rabinului dr. Moses Rosen, precum şi de faptul că
populaţia evreiască religioasă din ţara noastră este în prezent redusă la
câteva zeci de mii de oameni, socotim că toate aspectele negative care s-ar
putea naşte de pe urma participării active a FUCE din România în CME ar
avea o importanţă redusă. Întrucât totul s-ar reduce la persoana şefului rabin,
fără antrenarea comunităţilor evreieşti pe linia CME, propunem să se
12
examineze" . Convinse, autorităţile de la Bucureşti au acceptat prezenţa lui
Rosen la congresul de la Bruxelles.
Al V-lea congres al CME s-a desfăşurat între 31 iulie şi 19 august
1966. Au fost dezbătute subiecte sensibile şi discuţiile au fost vii.
Preşedintele Goldman a prezentat referatul principal „Poporul evreu în
secolul XX", în care a apreciat că diaspora evreiască este confruntată cu
peric?lul asimilării pe fundalul prosperităţii economice, propunând ca
soluţie consolidarea vieţii religioase. La acelaşi congres a fost abordată
problema raporturilor dintreAevrei şi germani, dezbatere care, pe alocuri, s-a
transformat în polemică. In fine, congresul a adoptat o moţiune care
condamnă războiul din Vietnam, a evocat problema neofascismului şi s-a
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România: ,, 1. Constată.rile pe care domnia sa le-ar face despre viaţa noastră
religioasă, şi care ar confirma declaraţiile mele din străinătate, ar fi date
publicităţii şi, dat fiind marea autoritate de care se bucură dl. Goldman, toate
calomniile debitate în această privinţă ar fi definitiv spulberate. 2. Curentele
de opinie evreiască din SUA, Europa şi Israel care pledează în favoarea unei
apropieri de lagărul socialist ar căpăta un sprijin serios. 3. S-ar dezminţi
asertiunea făcută de unele cercuri evreieşti că orice încercare de apropiere
de l~gărul socialist din partea forurilor evreieşti internaţionale nu găseşte
nici un ecou. 4 . S-ar crea mari posibilităţi pentru ca, în viitor, să obţinem
sprijiri în diverse domenii din partea acestor foruri" to. Acţiunea lui Rosen de
persuadare a autorităţilor româneşti în vederea acceptării unei vizite a lui
Goldman continuă şi în anul următor. În mai 1964, Goldman participă la
inaugurarea monumentului de la Treblinka, ocazie cu care se întâlneşte cu
Moses Rosen (la festivitate au participat şi liderii evrei din blocul sovietic).
Goldman insistă pentru o vizită în România şi Rosen se oferă, deşi fără a
avea autorizaţia regimului de la Bucureşti, să-i adreseze o invitaţie. Mai
mult, Goldman îl invită pe Rosen la reuniunea comitetului executiv al CME
care va urma să aibă loc la Ierusalim în iulie acelaşi an, ca observator sau
participant activ. În nota sa din 27 mai 1964, Rosen atenţionează
Departamentul Cultelor asupra faptului că Goldman l-a sprijinit în timpul
vizitei sale din SUA din 1961-1962 şi consideră că „participarea la şedinţele
congresului ar determina o mai accentuată orientare a sa spre cauza păcii şi
progresului". Autorităţile au preferat să se menţină în expectativă şi nu i-au
permis lui Rosen să participe la reuniunea de la Ierusalim, unde comunitatea
evreiască din Iugoslavia este primită ca membră a CME. Dar dispoziţiile
regimului de la Bucureşti se schimbă în 1965, când Moses Rosen poate
participa la lucrările executivei de la Strasbourg din iulie. Intervenţia lui
Rosen în cadrul reuniunii a fost rapid remarcată de opinia publică
occidentală. Şef-rabinul din România adresează un spectaculos apel pentru
eliminarea cortinei de fier dintre evreii din Occident şi cei din Europa de Est
şi are femeritatea de a solicita asistenţă religioasă pentru evreii din România
care la acea dată nu mai dispuneau decât de 3 rabini şi 20 de hahami. Cu
acelaşi prilej, Goldman apreciază elogios poziţia României faţă de
minoritatea sa evreiască. Prestaţia lui Rosen la Strasbourg şi declaraţiile
preşedintelui CME nu puteau decât să satisfacă autorităţile de la Bucureşti,
care îl percepeau tot mai mult pe Goldman ca un dezirabil partener de
dialog. Totuşi, regimul mai reflecta asupra implicaţiilor internaţionale ale
vizitei lui Goldman în România şi, prudent, amâna luarea unei decizii. La 26
februarie 1966, în cursul unei întâlniri la Geneva, şef-rabinul Moses Rosen

pronunţat pentru dezarmare. Intervenţia lui Moses Rosen a fost precaută,
limitându-se la descrierea situaţiei minorităţii evreieşti din România şi la
problema cedării unui mare număr de suluri sfinte statului Israel, fapt care
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i-a atras consideraţia unanimă a participanţilor 13 . Cu toate acestea, datorită
unor declaraţii făcute în timpul congresului, autorităţile de la Bucureşti erau
evazive în atitudinea pe care urmau să o adopte faţă de o vizită a lui
Goldman în România 14. Soluţia a venit de la orientarea tot mai accentuată a
României spre Occident şi de la ameliorarea substanţială a raporturilor cu
statul Israel. În 1967, pe lângă stabilirea relaţiilor diplomatice cu RFG, dar
şi cu Spania franchistă, s-au semnat importante acorduri economice şi
5
comerciale româno-israeliene la 16 aptilie 196?1 . Ca atare, regimul de la
Bucureşti a acceptat primirea lui Goldman în România . Vizita preşedintelui
CME a fost stabilită pentru aprilie · 1967 şi făcea parte dintr-un turneu al
acestuia în Europa de Est (Cehoslovacia, Ungaria, Iugoslavia, Polonia),
vizită care trebuia să consacre revenirea evreilor din România în cadrul
CME, recunoscută în 1966 16. La 1 aprilie 1967, Moses Rosen dorea detalii
cu privire la modul cum trebuia organizată vizita lui Goldman, care ar fi
dorit să fie primit de liderii regimului. Cum această vizită avea implicaţii
internaţionale, Departamentul Cultelor se consultă cu Ministerul de Externe
care îşi dă acordul ca Goldman să fie primit de secretarul general Dogaru, să
nu se autorizeze o conferinţă de presă, iar în legătură cu primirea sa de către
înalţi responsabili politici de la Bucureşti să se aprecieze în funcţie de
problemele abordate în audienţa de la Departamentul Cultelor şi de nivelul
17
la care preşedintele CME a fost primit în celelalte state socialiste .
Vizita lui Goldman însoţit de Gerhard Moritz Riegner , secretar
general al CME , de Armand Kaplan, secretarul secţiei franceze a CME
(ultimul născut la Budapesta în 1920) şi de Itzhak Kom, preşedintele
Asociatiei Evreilor Români din Israel (care număra 360.000 de persoane),
născut în Basarabia şi stabilit în 1937 în Palestina, a avut loc între 11-16
aprilie 1967. Momentul cel mai important al vizitei a fost audienţa de la
Departamentul Cultelor din 12 aprilie. Goldman elogiază situaţia evreilor
din România, dar regretă că nu are legături cu evreii din URSS şi subliniază
aportul şef-rabinului Moses Rosen în temperarea criticilor la adresa
guvernului sovietic (,,zâmbind, relatează într-o notă interlocutorul său
Dumitru Dogaru, a lăsat să se înţeleagă că au şi ei reacţionarii lor").
Goldman evocă, de asemenea, problema despăgubirilor plătite de RFG
victimelor nazismului şi îşi oferă bunele sale oficii pentru sprijinirea
cererilor formulate din România, fie de evrei, fie de români. În fine,
Goldman sugerează ca România să se opună prescrierii crimelor de război,

RFG căutând să introducă termenul de prescriere de 25 de ani. Cu alte ocazii
ale vizitei, Goldman îşi multiplică declaraţiile favorabile României . La 14
aprilie el declara că o comunitate evreiască îşi poate cultiva tradiţiile în
condiţiile României socialiste şi că „acesta este mesajul pe care îl voi duce
cu mine marilor comunităţi evreieşti din apusul Europei, din America de
Nord şi de Sud" . O zi mai târziu , Goldman îşi exprima în faţa asistenţei
convingerea sa după contactele nemijlocite cu viaţa evreiască din România,
că „nu există nici o contradicţie între orânduirea în care trăiţi şi existenţa
naţională a evreilor" 18. Dincolo de integrarea comunităţii evreieşti din
România în CME, existau numeroase interese care au dus la declaraţiile
favorabile ale lui Goldman despre regimul comunist din România şi
atitudinea pozitivă a acestuia din urmă faţă de libert atea religioasă.
Preşedintele CME considera că România, prin poziţia sa specială în cadrul
vieţii internaţionale, mai ales după ce guvernul de la Bucureşti a refuzat să
se alinieze blocului sovietic care rupsese relaţiile diplomatice cu statul Israel
după războiul de 6 zile, putea să-şi ofere bunele oficii în medierea
conflictului din Orientul Mijlociu, eventual conform ideilor sale, nu
întotdeauna agreate de guvernul israelian. Evident, prestigiul internaţional al
României nu avea decât de câştigat prin intervenţia în so luţionarea
conflictului. La rândul său, partea română dorea să beneficieze de bunele
dispoziţii ale unei personalităţi mondiale ca Nahum Goldman în sprijinirea
propriilor acţiuni de politică externă 19 • Vizita lui Goldman în România a
atras şi atenţia diplomaţilor occidentali aflaţi la post în Bucureşti.
Însărcinatul cu afaceri al ambasadei Franţei, Philippe Richer comenta,
într-un context mai larg, această vizită, la 8 mai 1967: ,, Le Grand Rabbinat
de Roumani e a pu regulierement etre represente aux Assemblees plenieres
du Congres Juif Mondial. En 1966 le Grand Rabbin a meme ete elu membre
de l 'executif du Congres. La situation des juifs de Roum anie est
relativement privilegiee par rapport a leurs coreligîonnaires des autres
pay s socialiste et notamment de !'URSS a divers points de vue: exercice du
culte (18 synagogues a Bucar est), ecole talmudique, journal, theâtre. Les
Roumains ont reserve au mois d'avril un accueil discret mais deferent au
Docteur Goldman ... qui a ete ret;u par M. Dogaru ... M. Goldman a pu
prendre la parole a la Grande Synagogue de Bucarest devant 1800 fideles.
IZ a obtenu des autorites roumaines qu 'elles autorisent les communautes
americaines a envoyer des fonds · en dollars au profit de la communaute
roumaine ... Bien sur, il subsiste encore des ombres au tableau. Le probleme
de l 'emigration des Juifs roumains vers Israel reste tres epineux. Un
antisemitisme latent sevit en Roumaine dans les milieux Les plus divers" 20 .
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Desigur Goldman, aşa cum remarca diplomatul francez, a putut
sprijini reluarea activităţii Joint-ului în România, dar tratativele au fost în
general distincte de contactele cu CME. După interzicerea Joint-ului şi
organismelor sale specializate în 1949, autorităţile de la Bucureşti au fost
ostile ideii ca evreii din România să primească ajutoare de la organizaţiile
internaţionale. Aceeaşi politică se aplica, de altfel, tuturor cultelor. Astfel
încât s-a putut demara negocierrîntre reprezentanţii Joint-ului, în special cu
directorul general al acestuia Charles Jordan şi şef-rabinul Moses Rosen,
care era obligat să ia în considerare condiţiile puse de autorităţi. În principal,
regimul dorea să evite funcţionarea legală a Joint-ului în Româna sau
vizibilitatea sa şi propunea o anumită rată de schimb a dolarului . Joint-ul
considera că această rată era mai dezavantajoasă decât în alte democraţii
populare (Ungaria, Polonia) şi ar fi dorit, chiar dacă admitea să nu activeze
legal în România, să aibă un drept de control asupra utilizării fondurilor
alocate. Intransigenţa guvernului l-a făcut pe Jordan să comunice lui Rosen
la 2 martie 1966 eşecul tratativelor; era totuşi dispus să vină în ţară ca
persoană particulară pentru a continua negocierea 22 . În cele din urmă, graţie
insistenţelor şi imaginaţiei rabinului şef a fost semnat la Geneva, la
1 februarie 1967, de către Jordan şi Rosen, un aide-memoire. Acesta stabilea
un schimb preferenţial pentru suma de 600.000 de dolari pe care Joint-ul o
acorda anual; suma urma să servească exclusiv activităţii sociale desfăşurată
de FUCE şi era deschis la Banca Naţională un cont special prin care urmau
să se deruleze toate activităţile cu caracter financiar2 . Cu fondurile puse la
dispoziţie cu generozitate de Joint, care în 1969 au depăşit 1 milion de
dolari (Moses Rosen aprecia că evreii din România beneficiază de cele mai
mari ajutoare la nivelul Diasporei), s-a putut crea la 1 aprilie 1967, legal,
secţia de asistenţă socială a FUCE. Cei care beneficiau de asistenţă erau
evreii de peste 60 de ani, cei bolnavi sau inapţi de muncă. Ajutorul nu se
limita doar la numerar - 1.200 lei lunar pentru cei fără venituri sau
completarea până la concurenţa acestei sume dacă aveau venituri mici - dar
se acordau alimente, îmbrăcăminte şi medicamente. În 1982, din totalul de
29.830 de evrei erau asistaţi 5.200 . Cu finanţarea Joint-ului în proporţie de
80%, s-au putut crea şi întreţine restaurante rituale, centre medicale şi
cămine de bătrâni2 4 . Revenirea Joint-ului în România, chiar dacă foarte
discretă, era remarcată de ambasadorul Franţei la Bucureşti, care aprecia că
organizaţia evreilor ame1icani oferea 150.000 de dolari lunar: ,,Il acquiert,

au prix d'exportation, des denrees de consommation courante, payables en
dollars (cafe, suc re, lait) qui sont distribuees par le so ins de la communaute
gratuitement aux necessiteux et moyennant un obole aux autres. Le Joint
espere accroître prochainement son effort. Un de ses delegues se deplace
chaque mois de Geneve aBucarest" 25 . Oficializarea reluării activităţii Jointului în România a fost consacrată de vizita directorului său general, Charles
Jordan, la sfârşitul lunii aprilie 1967. La 25 aprilie Jordan este primit la
Departamentul Cultelor unde îşi exprimă convingerea că libertatea
religioasă în România este o realitate indi s cutabilă şi caută s ă-l convingă pe
secretarul general Dumitru Dogaru că organizaţia pe care o reprezintă nu are
obiective politice, ci doar sociale 26 .
Revenirea Joint-ului în România a fost un succes care a aparţinut în
totalitate şef-rabinului Moses Rosen. Regimul a acceptat acest lucru din
considerentele deja evocate, Joint-ul putând să devină încă o organizaţie
care să sprijine pe plan internaţional politica statului român. Este util de
remarcat că revenirea Joint-ului în România era în contratimp cu ceea ce se
întâmpla în celelalte state socialiste din Europa de Est, care după războiul de
6 zile au int erzis activitatea acestuia. De exemplu, la 10 august 1967
guvernul polonez a pus în vedere Joint-ului să-şi lichideze activitatea în
Polonia până la 31 decembrie acelaşi an. Probabil că a contat mult şi
posibilitatea ce se oferea regimului comunist de la Bucureşti de a pro~ura
sume deloc neglijabile în valută, o adevărată obsesie a autorităţilor. Intradevăr, în perioada 1967-1988 se estimează că Joint-ul a drenat în România
suma de peste 65 de milioane de dolari.
Revenirea comunităţii evreieşti în CME şi emanciparea sa financiară
în raport cu puterea sunt succese care fac indiscutabil parte din biografja
politică a lui Moses Rosen, principalul protagonist al acestor reuşite. In
acelaşi timp, aceste lucruri trebuie explicate prin funcţionarea modelului
tranzacţional care a prezidat relaţiile Stat-Culte şi care a dus la acordarea de
concesii cultelor şi minorităţilor. Beneficiile unei astfel de politici, în
perioada când România îşi autonomiza politica internaţională faţă de blocul
sovietic, au fost importante. În cazul minorităţii evreieşti, concesiile
acordate au produs o reabilitare radicală a imaginii regimului comunist din
România, iar personalităţile evreieşti şi organizaţiile pe care le conduceau au
acţionat ca factori de influenţă ai Bucureştilor. Avantajele financiare, deşi
exista multă discreţie în jurul acestui subiect, erau extrem de însemnate
pentru regim. În ceea· ce-l priveşte pe şef-rabinul Moses Rosen, model
exemplar de gestionare a intereselor comunităţii pe care o reprezenta, acesta
se afirmă ca un lider incontestabil al Diasporei, dar totuşi, paradoxal,
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Reluarea activităţii lui American Jewish Joint
Distribution Committee în România

Note
1 Arhivele

Secr etariatului de Stat pentru Culte (în continuare ASSC), dosar 92/1952, voi. 5, f. 28.
Guvernul de la Bucureşti recunoscuse statul Israel la 11 iunie 1948, iar în iulie acelaşi an a fost
încheiat un acord comercial între România şi statul evreu.
3 Pentru
atitudinea regimului comunist faţă de mişcarea sio ni stă vezi Jaffa Cuperman, The ambivalent
attitude toward Zionism of the Communist Regime Îl! Romania, 1944-1949, în voi. Jews in
Romanian History, Buchare st, 1996.
4
ASSC, dosar 92/1960, voi. 1.
5 Prin Decizi
a Ministerulu i Cultelor din 22 noiembrie 1948 se admitea înfiinţarea a 5 şcoli pentru
formarea personalului religios: 2 seminarii rabinice, 2 şcoli pentru daianimi şi una pentru
hahami. La 22 august 1949, pe baza unui examen, a fost confer it titlul de rabin unui număr de
30 de candidaţi la rabinat.
6 În
1952 comunitatea evreiască, evaluată la 186.592 de credincioşi, dispunea de 461 de temple şi
sinagogi, 65 de case de rugăciuni , 151 de case parohiale şi de 365 de imobile.
7
Într-o scriso are către Emil Bodnăraş din l octombrie 1964, Moses Rosen a atras atenţia asupra
pericolului dezorganizării vieţii religioase evreieşti în urma emigrării clericilor. Rosen aprecia
că după terminar ea emigrărilor, vor mai rămâne în România 50-60 .000 de evrei
cărora va
trebui să le asigure asistenţa religioasă. ASSC, dosar Moses Rosen , voi. 1, f. 282. La 20
octombrie, Moses Rosen revine, lăsând să se înţeleagă că emigrarea clericilor ar fi încurajată
de autorităţi. Ibidem, f. 283-284. Despre acest principiu în politica religioasă a lui Moses
Rosen aminteşte şi Gheorghe Nenciu , vicepreşedintele Departamentului Cultelor într -o notă
din 3 iulie 1975: ,,Menţionăm că şef-rabinul a făcut dese intervenţii pe lângă autorităţile de
stat competente, pentru a nu se acorda vize de emigrare person alului de cult, rabini şi hahami ,
al căror număr este mult diminuat. Şef-rabinul m-a informat de asemenea, despre acţiunile
premeditate ale unor cercuri reacţionare iudaice din Occident şi statul Israel, de a paraliza prin
plec ările rabinilor şi hahamilor viaţa religioasă intern ă a cultului mozaic din România
, creând
fenomene de criză, pe care să le exploateze prin denigrări atât la adresa statului român, cât şi a
conducerii cultului respectiv". lbid em, dosar 1975, f. 233-234.
8
Moses Rosen, Primejdii, încercări, p ericole, Bucureşti, 1991, p. 222-223; 225.
9 Este
remarcabilă abilitatea lui Moses Rosen de preîntâmpinare a unor solicitări exorbitante
din
partea autorităţilor, prin oferirea, în ajunul unei vizite pe care urma să o întreprindă în SUA şi
Canada, bunelor sale oficii, care puteau fi negoci ate. De exemplu , la 7 noiembrie 1966, Rosen
se adresa Departamentului Cultelor, cerând să i se comunice „dacă şi în ce mod aş putea fi
folositor ţării cu ocazia acestei călătorii , în care voi întâlni mai multe perso nalităţi cu influenţă
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în viaţa politică; care sunt îndrumările sau sugestiile pentru ~ventualele declaraţii publice?",
ASSC, Dosar Moses Rosen, voi. 1, f. 40/v.
10
La 23 ianuarie 1963, Moses Rosen înaintează Departamentului Cultelor un adevărat pachet de
revendicări specifice minorităţii evreieşti din România . Se solicită ca Joint-ul
să-şi reia
activitatea de asistenţă socială, cu atât mai mult cu cât după 1961 FUCE a redus tot mai mult
prevederile bugetare în această direcţie . Atrage atenţia asupra evreilor care, depunând cereri
de emigrare, au fost retrogradaţi din „posturi de răspundere" şi au o situaţie dificilă. Rosen
semnalează şi situaţia studenţilor evrei care au depus cereri de emigrare şi propune
ca cei care
persistă în opţiunea lor să plece, iar cei care au renunţat la emigrare să fie
reînmatriculaţi.
Ibidem, file nenumerotate.
11
Ibidem , f. 127-128.
12
Ibidem, f. 80-81. Într-o notă din 1 iunie 1966 sunt consemnate considerentele expuse de Moses
Rosen pentru care ar trebui permisă prezenţa sa la Bruxelle s: ,, Po pula ţ ia evre iască din ţ ara
noastră a scăzut mult şi deci şi posibilitate a unei eventuale influenţe negative
a CME va fi
redus ă ca importanţ ă; de altfel, susţine şeful rabin, nu se va exercita nici
un fel de acţiune
negativă, întrucât CME respectă particularită ţile fiecărei comunităţi evreieşti;
el însuşi va fi o
garanţie împotriva unor eventual e acţiuni negative , în sensul că de la conduce
rea Federaţiei nu
le va da curs şi le va combate; în plus, spune el, toată activitatea sa desfăşurată până acum
peste hotare ... ar constitui o garanţie că şi în viitor va continua să desfăşoare o activitate
pozitivă şi va înfrunta orice acţiuni negative care s-ar produce împotriva
ţării noastre",
Ibidem, Dosar 1/1966, f. 191-192. Aluzia lui Dogaru privind „viitorul personal" al lui Rosen,
credem că se referă la proiecte ca acesta să activeze ca rabin în străinătate. Într-adevăr, la 24
decembrie 1965, Armand Kaplan, lider al CME, îi propusese să devină şef-rabin al
comunităţii din Argentina , unde trăiau 450 .000 de evrei. Tot în aceşti ani exista
şi proiectul ca
Moses Ro sen să devină prim-rabin al comunităţii din Ztirich. Se vehiculează chiar informaţia
că Moses Rosen ar vrea să ajungă, cu ajutorul lui Goldman, vice-preşe dinte şi
chiar preşedinte
al CME. Ibidem, Dosar Moses Rosen, voi. 1, f. 110-111.
13
Problema acordării sulurilor sfinte statului Israel constituie o altă acţiune spectaculoasă imaginată
de Moses Rosen pentru a-şi consolida statura sa internaţională. În condiţiile emigrării şi
desfiinţării unor comunităţi evreieşti din România, a fost luată decizia ca
surplusul de Sefer
Thora să fie cedat gratuit lăcaşurilor de cult din Israel. Pentru distribuirea acestora s-a
constituit o comisie formată din Charles Jordan , director general al Joint -ului, organizaţie care
asigura transpo:tul, Minist erul Cultelor din statul evreu, şef-rabinul statului Israel şi, desigur,
Moses Ro sen. In septembrie 1966, circa 3.200 de suluri sfinte ajung în Israel, dar Rosen va
participa abia în ianuarie 1968 la festivitatea înmânării acestorn. La I noiembrie 1966, Moses
Rosen îi scria lui Emil Bodnăraş, cel care din partea Consiliului de Miniştri superviza
activitatea cultelor din România, în legătură cu această chestiune : ,,Vă rog să- mi permiteţi ca
şi pe această cale să vă exprim atât în nume personal, cât şi într-acel al cultului
ce-l reprezint ,
întreaga noastră recunoştinţă pentru soluţia înţeleaptă ce aţi dat-o problemei trimiterii
prisosului de suluri sfinte, spre a sluji destina!iei lor rituale. Vă mulţumesc , de asemenea,
pentru îndrumarea ce mi-aţi dat prin dl. secretar general Dogaru în ceea ce priveşte
participar ea mea la lucrările comisiei pentru distribuirea acestor obiecte de cult. Spre a putea,
însă, să fiti în deplină cunoştinţă a unor aspecte deosebite ale acestei probleme
, precum şi
pentru a-mi da posibilitatea să vă expun şi alte probleme legate de activit atea noastră de cult şi
asisten ţă, vă rog să-mi acordaţi şi de această dată bunăvoinţa dvs. de a mă primi
în audienţă.
Aceasta cu atât mai mult cu cât mă aflu în preajma unei călătorii în SUA ş i Canada şi sfaturile
domniei voastre îmi sunt deosebit de necesare". Ibidem , Dosar Moses Rosen, voi. 1, file
nenumerot ate. Pentru problema sulurilor sfinte şi atitudinii lui Bodn ăraş, care se pare că a fost
fluctuantă, vezi Moses Rosen, op. cit., p. 307-308.
,
14
Într-o notă din 21 septembrie 1966, un funcţionar al Departamentului Cultelor aprecia congresul de
la Bruxelles într-o man ieră care amintea cea mai sinistră perioadă a războiului rece :
„Trăsăturile caracteristice ale lucrărilor plenarei a V-a a CME, ce denotă încercarea
orientării
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reputaţia sa internaţională creşte şi asocierea sa la politica extremă a
regimului de la Bucureşti se accentuează în paralel cu anemierea minorităţii
evreieşti din cauza emigrărilor. În fine, problema cea mai sensibilă este
evaluarea contribuţiei pe care şi-au adus-o toţi aceşti protagonişti la
fabricarea credibilităţii externe a regimului de la Bucureşti, în condiţiile în
care chiar şi în anii 1960, aceste concesii nu reflectau schimbarea naturii
politice şi ideologice a puterii din România.

73

Amintiri despre I. L. Caragiale
B. Brănişteanu

B. (Beno) Brănişteanu (1874-1947) a fost, neîndoios, unul din cei mai fecunzi
şi mai stimaţi publicişti de la sfâ rşitul secolului XIX şi din prima jumătate a
secolului trecut.
A văz ut lumina zilei la Roman, unde a urmat şi gimnaziul. Cur surile liceale
le-a făcut la Berlin , unde apoi a studi at sociologia şi economia politică . De altfel, la
începuturile carierei sale în ţară a şi fost corespondent al import an tului cotidian
german „Frankfurter Zeitung ".
În presa noastră a deb utat la „Adevărul ilustrat" (1895-1897) cu „Cronica
săptă mânii ", rubrică pe care a deţinut-o în anii următori ş i la „Adevărul de joi",
Supliment literar şi artistic al ziarului „Adevărul" (1898-1899).
Admirator şi bun prieten cu „Nenea Iancu", a iniţiat ed itar ea numărului festiv
d in Caragiale. În amintirea jubileului său p entru douăzeci şi cinci de ani de
activitate literară, apărut la 23 februarie 1901. După alte trei dec enii a publicat şi
n i şte Amintiri despre Caragiale în „Azi", Revi stă română de literatură, critică şi artă
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iudaismului mondial pe făgaşul ofensivei dezl ănţuite de forţele reacţionar~ al~
imperialismului pe plan ideologic, în scopul me nţin_e rii poziţi_ilo~ lor eco~om1ce, soc1~l~ ş1
politice, impun atenţiei noastre studierea ecourilor ş1 repercus1umlor practJce ale hotăranlor
acestui for".
15
La 13 mai 1967, ministrul român în Israel, Valeriu Georgescu, relata di sc uţi a sa cu ministrul de
externe Abba Eban care aprecia că acordurile recent semnate cu România au şi valoare
politică. Vezi Româ nia-Isra el, 50 de an i de relaţii diplomatice, voi. 1, 1948-1969 , Bucureşt i,
,
,
2000, p. 277, doc . nr. 128.
16
Recuperarea comunităţii evreieşti din România de către CME era un succes avand m v~de:e
importanţa sa numerică, ap reciată în 1967 la I 00.000 de persoane_.Pentru c~mparaţ1e, '.n
Ungaria erau 60-80.000 de evrei, în Polonia 20 .000, în Cehoslovacia 15.000_,rn Iugoslavia
6.500, în Bulgaria 6000. În URSS se aproxima că exist<J.uîntre 2.750.000 ş1 3.250.000 de
evrei.
17
ASSC, Dosar 1/1967, Vasile Gliga, adjunct al ministrului, către Dumitru Dogaru, 11 aprilie 1967.
18
·
Ibid em, notă din 27 aprilie 1967.
19
Moses Rosen sesiza acest aspect la 4 aprilie 1967, atunci când sublinia că Goldman „se bucură de o
influ e nţ ă considerabilă în cercurile diriguitoare americane şi vest-europene şi ar putea să ne
.
.
acorde şi în viitor un însemnat concurs în multe împrejurări".
20
Archives du Ministere des Affaires Etrangeres, serie Z. Europe 1966-1970, sous-sene Roumame,
carton 2537.
21
Moses Rosen, op. cit., p. 238-243.
22
ASSC Dosar Moses Rosen, voi. I , f. 125-126.
23
lbide~ 1, dosar Consiliul de Miniştri, voi. 1/1967, f. 337 . Prin acest document se interzicea utilizarea
, .
. . •
.
banilor pentru alte activi t ă \i decât cele cu caracter social. .
24
Pentru detalii, vezi Federaţia Comunităţilor Evre ieşti (M) d111Republtca Socialista Romania,
.
.
.
Bucureşti , 1982.
25
Arc/1ives du Ministere des A.ffaires Etrangeres, serie Z. Europe 1966-1970 , sous-sene Roumame
2537 Jean Louis Ponce către ministru, Bucureşti, 9 iulie 1968.
26
ASSC, Do~ar MAE, voi. III, f. 90-92 . Charles Jordan mai face o vizită particulară în România în
august 1967, după care pl eacă în Cehoslovacia unde este asasinat de serviciile secrete
egiptene, la 20 august.
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(1932-1938 şi 1939-1940).

Între cele două războaie mondiale a fost unul dintre cei mai prestigioşi
colaboratori ai cotidianelor de mare tiraj „Adevărul" şi „Dimineaţa", publicând
totoda tă numeroase articole de fond în „Adevărul literar şi artistic", dar colaborând
şi la „Facla" lui Ion Vinea .
De la înscăunarea guvernului Goga - Cuza, care a interzis ce le două cotidiane
mai sus amintite, pentru B. Brănişteanu a început o îndelungă ş i dureroasă absenţă
din presă care a durat până după ce l de -al doilea război mondial. Când, deşi puternic
marcat de vârstă şi boală, a mai scr is, totuşi, sporadic la „Lumea" lui G Călinescu, la
„Presa noas tră", revi stă lunară a Un iunii Ziariştilor din Rom ânia, sau la unicul
număr al Almanahului ziarului „Jurnalul de dimineaţă" , cotidian condus de Tudor
Teodorescu-Branişte, de care-l lega o veche şi strânsă amiciţie.
A se vedea şi: B . Brănişteanu, N. Titu/eseu. Amintiri. Note. Reflexii,
Bucureşti, 1945; M . Carp, Sărmaş, una din cele mai oribile crime fa sciste. Cu o
prefaţă de B. Brănişteanu. Bucureşti, 1945; Nora Al., Un om uitat : Const. Miile .
Episoade pitoreşti ş i inedite din viaţa inimosului director al zia rului „Adevărul"
şi„Dimineaţa" . Cu o pre faţă de 8 . Bră nişteanu , Bucureşti , 1945.
Din mai 1943 a început să lucreze la un Jurnal intim , încă inedit, care
însumează mai multe sute de pagini şi din care, în acest număr al „Buletinului",
reproducem, în „A nul Carag iale ", o parte din ampl a- i evocare pe care a consacrat-o
priet enulu i său .

Spre a media, însă, o şi mai sugestivă idee asupra personalităţii celui care a
fost B. Brănişteanu, reproducem fie şi o parte din necrologul pe care i l-a consacrat
Tudor Arghezi ( vezi „Adevărul literar" din 7 XII 1999):
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vrea să le spui cititorilor altceva, că Brănişteanu a fost un excelent
camarad şi un om neasemuit de bun. Dacă el ar fi putut urî ceva, iubind pe fiecare, el
a urât nedreptatea, asuprirea, modalitatea vulgară, meschinăria. Aş fi auzit că ar fi
fost orgolios : în patruzeci de ani n-am băgat de seamă . Dar meritele lui erau prea
mari şi prea multe ca să nu minimalizeze o anodină pecadilă . Complex, rafinat, fin,
subtil şi spirit elegant de nuanţe, convorbirile cu acest confrate erudit, într-un peisaj
intelectual de nuanţe proaspete, de pastel, erau întotdeauna o plăcere, o plăcere cu
atât mai delicată cu cât el era unul din oamenii cei mai cumpăniţi cu sine, din câţi
am cunoscut.
Scepticismul îi era parfumat, ca benedictina, sorbită mărunţel dintr-un
degetar de cristal cu picior, laolaltă cu o havană. Păcat că poate pieri un om atât de
înzestrat pentru înşirarea pe un fir de mătase a zilelor reduse la boabe de mărgăritar .
Firul lui de mătase a ţinut o jumătak de veac.
Se zice la moarte că dispariţia e o pierdere, că Iasă un gol. De obicei, e vorba
mai mult de o vorbă goală, de presă şi de oratorii, două purtătoare de urcioare goale,
şi de o pierdere recuperată instantaneu . Plecarea lui Brănişteanu lasă cu adevărat un
gol, un mare gol şi constituie o pierdere netă şi adevărată. Înainte de el şi după el e o
pauză: într-o parte brumă, într-o parte noapte: ca în cimitirul lui de acum.
Individualităţile nu se rep e tă."
Dumitru Hîncu

I

publică în ziarul „Informaţia" de azi
şi Vlahuţă.
Caragiale
scurte amintiri despre Macedonschi,
Pe Vlahuţă nu l-am cunoscut, cu Macedonschi, acest parnasian
romantic, imperturbabil boem cu chip de muşchetar şi necontestat talent
poetic şi stilistic, m-am întâlnit de multe ori, fără să fi făcut parte din clanul
lui. Dar cu Caragiale am stat de multe ori la vorbă în doi şi în mai mulţi, la
Bucureşti, la Ploieşti şi la Berlin, unde şi-a petrecut, cu puţine întreruperi,
ultimii ani ai vieţii sale şi unde a şi murit la 22 iunie 1912.
În momentul când a sosit la „Adevărul" telegrama anunţând moartea
lui Caragiale, am scris pentru „Dimineaţa" următorul articol, despre care
atunci Gherea avea să-mi spună că a fost cel mai bun din câte au apărut în
presă cu ocazia tristului eveniment.
Sub impresia ce a produs asupra mea vestea că s-a isprăvit cu
scânteietorul, cu plinul de viaţă Caragiale, am scris :
,,Cea mai strălucită inteligenţă a literaturii române s-a stins".
La Berlin, în mijlocul zgomotului marelui oraş, departe de ţară, într-un
mediu atât de cu desăvârşire deosebit de-al nostru, moartea năprasnică l-a
secerat.
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Cum trebuia să se prezinte la Caragiale oricine, aşa s-a prezentat la el
şi moartea. Fără anunţare, fără multe preambuluri şi dacă ar fi avut vreme so salute, Caragiale desigur că i-ar fi adresat o ironie.
Şi cu toate acestea, iată un caz în care şi cel mai stoic filozof e
îndreptăţit să se revolte împot1iva nedreptăţii firii, împotriva cruzimii morţii.
Atâţia nătângi trăiesc spre cea mai mare pagubă a naţiunii şi omenirii, atâtea
minţi seci continuă să plictisească şi, uneori, să rănească lumea cu inepţiile
şi banalităţile lor - o minte strălucită, însă, ca a lui Caragiale e condamnată
să nu mai gândească, e condamnată să-şi oprească gândirea în mijlocul
muncii sale neobosite, când ne făgăduise şi speram să ne dea opera cea mai
coaptă a cestei gândiri.
Numai câteva săptămâni sânt de când ne-a fost dat să-l vedem pentru
ultima oară în redacţia noastră. Era, pe cât împrejurările vârstei o permiteau,
în deplină vigoare fizică şi în bătaia de joc a stării fizice, într-o putere
intelectuală neschimbată, acelaşi atlet al gândirii, cu aceeaşi intuiţie genială,
cu acelaşi dar incomparabil de causeur, cu aceeaşi vervă satirică, scânteind,
timp de aproape trei ore, de umor, gândire şi simţire.
Ţara întreagă îl cunoaşte pe Caragiale. Comediile lui, nuvelele,
povestirile, articolele lui umoristice, au intrat în patrimoniul naţiunii. Fraze
întregi de ale lui, scânteieri de spirit satiric, au intrat în uzul popular
asemenea unor proverbe ai căror autori se pierd în negura timpurilor, aşa că
ele sunt atribuite poporului însuşi, a cărui înţelepciune, a cărui gândire, a
cărui simţire le oglindesc.
Dar n-a cunoscut îndeajuns pe Caragiale cine nu l-a cunoscut decât din
scrierile lui. Rareori autorul este atât de interesant cât opera lui. Caragiale a
făcut, însă, şi de la această regulă o excepţie. El a fost mai interesant chiar
decât opera lui. Pe cât era de econom la împărtăşitul scrisului său, pe atât era
de darnic în vorbirea sa. Era sfătos în cea mai frumoasă accepţie a acestui
cuvânt. De dezvolta un paradox sau de susţinea un adevăr cu întreaga vervă
a hazului său, de vorbea de filozofia lui Spinoza sau de o simfonie a lui
Beethoven; de discuta chestia ţărănească sau nenorocita politică de la noi Caragiale era totdeauna interesant, scânteietor, şi, cine era inteligent, îl lăsa
să vorbească şi-l asculta, având satisfacţia de a auzi, recitată de un om mare,
o operă cu care alţii şi-ar fi câştigat poate cununa triumfului literar.
De câte ori am fost fermecat în acest timp, am regretat că nu avea
lângă dânsul un stenograf, care să aştearnă pe hârtie tot ce maestrul spunea.
Comori de gândire ar fi fost astfel păstrate, cum s-au păstrat gândurile lui
Goethe în convorbirile publicate de Eckerman. Din nefericire, un asemenea
stenograf nu s-a găsit, şi nici chiar cei care gândeau ca mine nu au notat, pe
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scurt măcar, cele ce le-a spus Caragiale, care a risipit astfel, cu totul în vânt
şi cu pumnii, aurul gândirii sale.
Această plăcere a lui Caragiale de a vorbi a fost_
, poate, una din
cauzele că nu a produs prea mult. Artist în toată puterea cuvântului, artist cu
trup şi suflet - el se temea mai puţin de efectul nemijlocit al cuvântului
vorbit care zboară, decât de cel al cuvântului scris care rămâne. Acest
maestru al prozei româneşti tremura ca un licean conştiincios înainte de
examen, ori de câte ori trimitea în lume un copil al spiritului său, ,,spălat,
pieptănat , dichisit" , cu caligrafia sa admirabilă. Iată altă cauză că el
a
publicat relativ puţin. Făcea şi refăcea cel mai scurt articol de nenumărate
ori. Cât despre opere mai mari, el ar fi vroit să procedeze după sfatul lui
Horaţiu, să le ţie nouă ani în sertar înainte de a le trimite în lume.
Dar oare, dacă n-a scris mult, Caragiale nu ne-a dat mult? Apoi, dacă
ar fi scris numai una din comediile sale - n-ar fi fost de ajuns ca să ocupe
unul din locurile cele mai de frunte ale literaturii române? Abia acum de
curând, Teatrul Naţional din Capitală a făcut o experienţă interesantă. A
jucat şi „Scrisoarea pierdută" şi „Conul Leonida faţă cu reacţiunea" - şi a
jucat şi „Noaptea Furtunoasă" cu figurile dispărute ale gărzii civice - şi
efectul asupra publicului a fost tot mare, tot zguduitor. A fost şi zguduitor
pentru că sub uniformele gărzii civice se ascund suflete omeneşti, pentru că
tot ce a creat Caragiale în piesele sale sunt tipuri vii, atât de vii, încât vor
continua să trăiască şi să păstreze numele creatorului lor, atunci când tipurile
ce i-au servit de model şi când ce a fost muritor chiar dintr-însul demult va
fi suferit efectul fatal al legilor naturii .
. . .Ar fi să lipsesc de la datorie dacă aş încheia aceste rânduri fără a
aminti că marele scriitor a fost , ca toţi artiştii mari , şi un mare cetăţean. E
caracteristic că una din operele sale din urmă, pe care le-a publicat, a fost
broşura „ 1907" în care , cu intuiţia geniului-, a atacat , el literatul, problema
agrară mai bine ca toţi politicienii care se ocupă de ea şi cu dar profetic
a
prevăzut consecinţele la care ea trebuie să ducă . La sfârşitul vieţii sale, cu
experienţa şi cunoştinţa bogată de oameni pe care o avea, Caragiale s-a
pomenit la stânga părerilor politice, s-a pomenit un democrat convins şi,
poate, mai mult decât atât.
La mormântul ce stă căscat acum, ca să depunem într-însul trupul
bunului, inimosului nostru maestru şi prieten , la mormântul acesta în faţa
căruia stăm înmărmuriţi, terorizaţi de durere şi ne spunem că laboratoru
l
imens de cugetare, ce este Caragiale, încetează pentru vecie de a funcţiona,
nu avem cuvinte de mângâiere. România suferă una din acele pierderi, cum

Gherea a găsit atunci că am dat în puţine cuvinte un portret fidel al
personalităţii lui Caragiale, o pregnantă caracterizare a lui ca om, gânditor şi
literat.
Cu toată modestia mea, cred şi eu că aşa a fost, dar chiar atunci mi-am
dat seama că am practicat în totul regula că despre morţi, şi, mai cu seamă la
mormântul lor deschis, să nu spunem decât ce ştim bun despre ei, deşi
rămâne necesar să nu spunem chiar de bine decât ce este adevărat. Orice
ornamente retorice, menite să împodobească un om de seamă cu c alităţi sau
virtuţi pe care nu le-a avut, sunt o jignire postumă ce i se aduce, mai ales
când acest om este un Caragiale, a cărui inteligenţă şi a cărui libertate de
limbaj au fost proverbiale şi care n-a ştiut ce este linguşirea, cum a avut
totdeauna curajul de a spune ce gândea despre cineva, nu în absenţa
acestuia, ci în prezenţa lui, ba mai ales în prezenţa lui, oricine ar fi fost el şi
orice situaţie ar fi ocupat.
Totuşi , în articolul de mai sus am spus despre Caragiale ceva ce nu
corespundea în totul adevărului, dacă se ia literal ce am scris. Am scris că a
fost un muncitor conştiincios şi trebuie să constat că da, dacă se ia aceasta în
sensul că ce scria era gândit şi răsgândit, era pilit şi şlefuit până la saturaţie,
dar dacă s-ar înţelege prin cuvintele mele că a fost un sârguincios, care a
muncit sistematic şi s-a ţinut de regula atribuită lui Pliniu : nulla dies sine
linea - apoi s-ar greşi amar şi afirmaţia mea nu ar fi adevărată.
În sensul unei activităţi literare stăruitoare, Caragiale n-a fost un
muncitor. Dimpotrivă, a fost - ierte-mi-se cuvântul - un indolent. Nici unuia
din scriitorii noştri, pe care i-am cunoscut, nu i-a plăcut atât de mult acel
·dolce far niente ca lui, şi această slăbiciune era atât de mare, încât contactul
şi prietenia cu dânsul determinau o contagiune, de care cu greu cineva se
putea apăra .
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naţiunilor le este dată numai rar, numai foarte, foarte rareori, cum tot rareori

le este dat să aibă un Caragiale.
La mormântul deschis stă însăşi o familie căreia Caragiale i-a fost
peste ce ne-a fost nouă: soţ, părinte. Familiei nu putem să-i trimitem altă
mângâiere, decât că durerea ei este împărtăşită de un popor întreg care, în
recunoştinţa lui nemărginită pentru Caragiale, va şti să ia, în acea mică parte
câte cu putinţă, locul soţului, al părintelui.
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Într-o vară, cam pe la ora 2 după miezul nopţii, veneam de la
„Adevărul" unde avusesem serviciu şi mergeam grăbit şi dus de gânduri
spre casă - locuiam atunci în str. Cantemir în casa Farago când, deodată, mă
opri , ca speriat din vis, un strigăt: - Brănişteanu !
Era Caragiale, care şedea la o masă cu inevitabila sticluţă de vin şi
avea în faţa sa, aşezat pe un scaun, pe un biet evreu zdrenţăros, cu părul
vâlvoi, cu barba răsfirată, cu faţa colorată în roşu şi violet , unul din acei
nenorociţi cărora cretinismul le este scris pe frunte, degeneraţi, epileptici , pe
care pe atunci îi întâlneam uneori prin mahalalele ghetoului evreiesc .
- Şezi aici, îmi spuse Caragiale în tonul acela poruncitor şi îmbietor în
acelaşi timp, căruia nimeni nu putea rezista . ,, Şezi că Adelstein are un vin
.. .să tot bei."
Adelstein .era pe atunci proprietarul unei mici cârciumi, aşezată în
colţul căii Văcăreşti cu strada Corbului , într-o casă foa.rte veche şi aproape
dărăpănată. Dar vinul lui era, într-adevăr, bun . Şi apoi ... cine era să reziste
ispitei de a asculta pe Caragiale ?
Într-adevăr, n-am regretat noaptea pe care am pierdut-o atunci, cu
toate că mi-am atras o meritată şi severă reprimandă din partea nevestii ,
căreia i-am sosit la ziuă.
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Şi despre ce credeţi că a vorbit Caragiale? despre evreul care, venind
să-i ceară

de pomană, a fost aşezat la masă şi hrănit şi adăpat de dânsul. A
fost întâi o descriere a vieţii evreului pe care Caragiale evident că nu o
cunoştea, dar pe care şi-o imagina cu o bogăţie de amănunte, cu o amploare
de colorit, cu o împletitură de fapte, că - scrisă - povestirea ar fi format o
nuvelă care s-ar fi putut alătura „Făcliei de Paşti" şi ar fi întrecut-o poate.
A vorbit de epilepsie şi de epileptici, de mistica posedaţilor, de imensa
deosebire dintre visul vieţii lor şi realitatea ei. A vorbit de spiritism şi de
spirite . De deformaţia gândirii lor , de rătăcirile lor morale , care pot merge
până la crimă, de crimele ce pot comite şi comit uneori, fără a şti nici de ce
le comit, ba nici chiar că le-au comis. Toate, în legătură cu nenorocitul care
nu înţelegea nimic din ce auzea şi care vedea, poate, că vreunul din visele
poate, că vreunul din visele sale a devenit realitate, căci şedea cu un boier la
masă şi era servit la fel cu acesta.
Altă dată, era într-un ajun de Crăciun, pe la amiază. Împreună cu
Fagure, făceam, înainte de a ne îndrepta spre casele noastre, o plimbare pe
Calea Victoriei. Ningea şi strada era acoperită de un strat gros de zăpadă.
Când iată că în dreptul casei „Independence Roumaine" întâlnim pe
Caragiale . După obişnuitele salutări şi bineţuri, convenirăm să ne ducem să
ne cinstim cu un aperitiv în bodega Cooperativei „Mercur", care pe atunci se
găsea în Palatul Eforiei, pe B-dul Elisabeta.
Din aperitiv s-a făcut dejun . Convorbirea s-a înv ârtit în jurul multora,
dar mai cu seamă în jurul Teatrului Naţional şi al unora din actori şi actriţele
sale. Dar fantezia lui Caragiale a lărgit cadrul acestei convorbiri de la teatru
la muzică şi l-am auzit atunci făcând o analiză a Pastoralei lui Beethoven,
mai exact brodând asupra acestei simfonii un poem rustic, cum nu mi-a fost
dat să citesc, cu toată vasta literatură beethoveniană pe care o parcursesem
până în acel timp. _Mi-am dat încă odată seama atunci ce serviciu ar fi putut
face lui Caragiale şi literaturii române cineva care ar fi stenografiat sau
măcar notat îndată operele lui orale, care erau atât de pline de fantezie, de
gândire, de poezie şi de haz.
Aperitivul din acel ajun de Crăciun s-a terminat spre seară cu dorinţa
exprimată de Fagure ca să mai bem un piperment, căci, zicea el, după un
piperment devine mai vioi, capătă ca un fel de altă mentalitate.
„Pipermentalitate"
z1se1 eu, dar Caragiale
de acolo:
,,Chiar
hiperpipermentalitate" .
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Un om de inteligenţa lui îşi era, se înţelege, suficient. El se amuza şi
de unul singur, dar în general simţea nevoia de societate. În toate locurile, în
toate oraşele unde venea, avea cunoscuţi şi prieteni din care îşi făcea
tovarăşi de meditaţie şi de petrecere. Şi dacă nu găsea pe vreunul din
aceştia, aşeza adesea pe cel dintâi venit la masa lui şi îl angaja într-o
conversaţie sau, mai exact, îl transforma în auditor al său, căci în
convorbirile sale rareori tovarăşul de masă parvenea să spună ceva, ci numai
Caragiale avea cuvântul. Şi care om înţelegător ar fi vroit să întrerupă fluxul
vorbirii sale, care atingea subiectele cele mai variate şi care era de un egal
interes, indiferent de formula teoriei şi criticii literare, de privea talentele şi
capacitatea unui artist, ale unui om politic, ale unui învăţat, sau dacă se lansa
în analiza unei cărţi pe care n-o citise, care poate nici nu exista, sau a unei
bucăţi muzicale din care ştia să scoată sensuri la care, prnbabil, nici
compozitorul nu se gândise. Niciodată, însă, nu cădea în banalitate,
totdeauna era în vervă şi dacă inter locutorul nu-i furniza, printr-o vorbă sau
o observaţie, subiectul pentru expunerea sa, devenea chiar el subiectul.
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Îmi mai aduc aminte de o întrunire publică convocată de studenţi la
Printre decemvirii care · o organizaseră era şi răposatul dr.
Dumitrescu-Brăila, pe atunci student, dar care mai târziu avea să fie deputat
şi, dacă memoria nu mă înşală, chiar ministru în scurtul şi unicul cabinet
care a fost prezidat de Take Ionescu.
Luase cuvântul şi Gheorghe Dobrescu, zis Ganabet, pe atunci deputat
şi primar liberal al urbei prahovene.
După întrunire s-a făcut o masă prietenească în sala berăriei
Cooperativei. A domnit o foarte bi;nă dispoziţie. S-a băut bere, s-a gustat
câte ceva, s-au ţinut bineînţeles toasturi naţionaliste şi patriotice. Când,
deodată, intră în sală Caragiale, însoţit de unul din obişnuiţii lui din Ploieşti.
Popescu, mi se pare că îi zicea. În tot cazul, era fostul comandant al
pompierilor din localitate.
Furtunoase aplauze izbucniră: ,,Ura! Bravo Caragiale!".
Şi când maestrul dădu să se aşeze la altă masă, insistenţele fură atât de
mari, încât maestrul nu putu să reziste şi luă loc în mijlocul nostru. I se
aduse şi lui un ţap, aşa cum ceruse, când după prima sorbitură începură noi
insistenţe, de astă dată ca să vorbească.
Maestrul se lăsă greu. ,,Nu stăruiţi - zise el - că poate o să vă pară
rău". Dar în cele din urmă cedă şi rosti o cuvântare care, într-adevăr,
provocă la comeseni - nici eu nu eram decât un invitat- o mare deziluzie.
A fost o foarte gravă filipică împotriva agitaţiilor politice ale
studenţilor. Rolul lor - a spus Caragiale - nu este să facă politică în întruniri
publice şi prin manifestaţii de stradă. Rolul lor este să învete carte să
studieze, să se pregătească, să se coacă înainte de a agita probl~me pe ~are
nu le cunosc, pe care nu pot să le cunoască îndeajuns. Rolul lor - a mai spus
Caragiale - nu este să fie instrumentul politic când al unui partid, când al
altuia, pentru care să scoată adesea din foc castanele putrede, aruncate în el
de nişte politicieni fără milă şi fără scrupule.
A urmat, la sfârşitul acestei cuvântări, o tăcere mormântală. Caragiale,
bând restul ţapului, se ridică şi, urmat de prietenul său, plecă, în aceeaşi
tăcere care contrasta impresionant cu aplauzele ce-l salutaseră la intrarea sa
în sală .
Dar abia se închisese uşa în urma lui, că strigăte de nemulţumire, de
indignare, se ridicară. Studenţii înghiţiseră câteva critici severe, sprijinite de
un sarcasm usturător, dar binevoitor. Era numai adevăr în cuvintele
maestrului, şi ce doare oare mai mult decât adevăr?

de _co~duc~t?r~1ac~~t:1.stu?enţimi, care, unii îşi pregăteau în acest chip o
canera p_oht1ca,alţn 1ş1 asigurau burse şi subvenţii, iar alţii, ciupind de-a
dreptul ş1 pe dată sume mai mari sau mai mici de la cei pe care îi serveau afară, bin_eînţe~es, de nobile şi rare excepţii care se arătau şi de masa pasivă
a studenţilor ŞI afară de studenţii socialişti, care însă tot mai mult priveau
dezarmaţi şi neputincioşi tristul spectacol.
De altfel, Caragiale se acomoda foarte bine şi uşor cu cei cu care
întâmplarea îl aducea la aceeaşi masă, mai exact la un pahar cu vin, căci era
un f~rvent al lui _Ba~hus.Inter pocula căpăta el verva lui cea mai splendidă,
se s11:1ţea el mai bme . Era un cunoscător al produselor viţei de vie şi nu
nu~a1 ~u~noş~ea „les bons end~oits", dar când auzea că undeva se serveşte o
buna p1catura,_se ?~cea nu~aidecât să se convingă, fie şi într-o îndepărtată
~1ahal~,ba chiar ş1 mtr-un mdepărtat târg, pentru ajungerea căruia trebuia să
nşte cateva ceasuri de drum de fier.
Din când în când, la zile de sărbătoare, ne întâlneam la Ploieşti în casa
lui Gherea .
Maiorescu mi-a spus odată că bucatele lui Gherea sunt mai bune decât
literatura lui, deşi altă dată am avut ocazia să constat că o aprecia totuşi şi pe
a_ceasta.. ,,~u~ aveam ~u să p~lemizez cu Gherea - mi-a spus el - dacă n-aş
ft apreciat tdetle acestm autodidact, chiar dacă nu mă pot împăca cu ele".
Caragiale, însă, aprecia şi criticile, dar şi bucatele şi vinurile ce se
s~rveau în ospitaliera Acasă a restaur~torului gării Ploieşti, care aduna în jurul
sau t~t ce era talent m floare sau m creştere, tot ce înclina spre ideile de
umamtat~, . de dreptate, spre socialism şi democraţie, tot ce era opus
frazeol?~.1e1 ce acoperea sau semăna idei şi principii, prejudecăţii şi
superst1ţ11 barbare în formă şi în fond.
Aceste adunări din casa lui Gherea erau adevărate simposionuri şi
?urau_ adesea nopţ~ înt~e.gi, p_ân~ când un tren de dimineaţă ducea oaspetii
mapat la Bucureşti, phm de 1de1lece vânturaseră împreună, pregătiti într-o
atmosferă de cordială intelectualitate, pentru a-şi relua activit~tea lor
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Ploieşti.

Pusese maestrul degetul pe o rană care avea să crească cu vremea.
Studenţimea a devenit la noi tot mai mult un factor politic, de multe ori la
instigaţia politicienilor, totdeauna în folosul planurilor şi scopurilor
acestora, ~ont.~tă ades~a în mod inconştient, de multe ori în mod conştient,
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Când acolo, adevărul era cu totul altul. Într-un timp, când dădea
foiletoane ale sale, a căror scriere o amâna până în
ultimul moment, când nevoia de a încasa mia de lei, căci atâta era plătit, îl
strângea de gât, l-am putut vedea cum scria. Fiecare frază o întorcea şi o
învârtea de zece ori, fiecare cuvânt îl cântărea, îl ştergea şi iar îl scria, îl
ştergea din nou şi-l înlocuia cu altul. De multe ori el cita pe Boileau, pentru
a ne face să înţelegem cum este metoda lui. În special cita versurile
următoare din „Art prodigue":
„Hâtez-vous lentement et sans perdre courage
Vingt fois sur le metier remettez votre ouvrage ... "
Pentru noi, ziariştii, siliţi să scriem într-o clipă pentru o clipă, să dăm
manuscrisul filă cu filă în tipografie, era interesant şi chiar curios să vedem
cum, după ce punea ultimul punct la frumosul său manuscris, prevăzut cu
zeci de ştersături şi transpuneri de cuvinte, Caragiale se apuca să copieze,
cum se spune la şcoală, pe curat întregul său articol, pe care-l preda apoi lui
Mille sau, mai exact, lui Sache Petreanu, pe atunci administratorul gazetei,
deci mânuitorul de fonduri, cu grija unei mame care se desparte de un copil,
pentru a-l lăsa în paza altuia. El nu contenea să facă numeroase
recomandaţii cu privire la corectura pe care, în cele din urmă, el, de obicei
atât de leneş, nu întârzia niciodată să vie să şi-o facă singur de două-trei 011,
cu o migală care denunţau pe fostul corector de demult de la „Monitorul
Oficial", mi se pare.
Era la Berlin, unde locuia în Schoneberg, într-o stradă lângă
Bayrischer Platz, când „Adevărul" îi tipărea broşura „1907" - principalul
document care arată în ce direcţie convergeau ideile politico-sociale ale lui
Caragiale . A fost o problemă să i se trimită acolo corecturile şi să se aştepte
întoarcerea lor. Paginile ce înapoia erau negre de îndreptările lui şi adesea
au trebuit să fie, pur şi simplu, recompuse. Iar după ce a sosit în fine ultimul
„bun de imprimat" şi se începuse cu tipărirea, Mille se pomeni cu o
telegramă : ,,Pagina opt, rândul zece de sus, după cuvântul cutare, trebuie o
virgulă. Corectaţi, contrar interzic punerea în vânzare ... " S-a mai putut face
această îndreptare, dar Mille, supărat foc, declarase că de nu ar fi fost
posibil, n-ar fi ţinut seama de interdicţia „nebunului".
De altfel, această grijă de corectură e caracteristică pentru mai toţi
scriitorii care merită acest nume. Ziariştilor le e mai puţin proprie, fiindcă
scriind despre şi pentru actualitate, în momentul când un eveniment se
produce, pentru a apuca iminenta apariţie a gazetei, totul se face în pripă şi
în mod fatal cam superficial, iar rareori în asemenea ocazii ziaristul are
vreme să citească corectura şi să-şi recitească manuscrisul, care, pagină cu
„Adevărului" nişte
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Caragiale a fost toată viaţa de părerea psalmistului că vinul înveseleşte
inima omului şi înteţeşte gândirea lui. De altfel, mulţi oameni de seamă şi de
talent au fost şi sunt de aceeaşi părere. Nu cred că am auzit şi citit despre
mulţi poeţi sau literaţi abstinenţi. Şi lui Goethe, de exemplu, îi plăcea un
pahar de vin bun.
„Junimea" se aduna la Iaşi la acea „Bortă rece", faimoasă prin vinurile
ei alese . Maiorescu a sorbit totdeauna cu plăcere din divinul lichid . De câte
ori venea la Iaşi, Caragiale se delecta cu comorile pivniţei Fraţilor Amira,
chiar şi după ce aceştia părăsiseră de mult localul din. Tătăraşi, care va
rămâne în istoria literaturii noastre oarecum ca Auerbachs Keller (Pivniţa lui
Auerbach), eternizată de Goethe în „Faust", în cea a intelectualităţii
germane.
Caragiale a iubit vinul şi n-a gustat pe cei pe care îl dispreţuiau pe
acesta. Toţi adevăraţii artişti, spunea el adesea , de la Anakreon şi Horaţiu
au cântat băutura. El însuşi bea multişor, dar vinul niciodată, cum niciodată
nu bea peste ce putea suporta . El se comporta după vechea maximă, că cine
bea prea mult e prost, dar cine nu bea deloc e şi mai prost. Îi plăcea să se
întreacă în inteligenţă şi spirit cu prieteni şi tovarăşi care nu dispreţuiau nici
ei un pahar de vin bun. Vorba curgea lină şi profundă. Nu era rar ca
poculanţii să se încaiere de la păreri şi să-şi formuleze ideile lor destul de
drastic, dar certuri şi jigniri n-am auzit, n-am văzut niciodată, nici nu am
aflat prin alţii că s-ar fi întâmplat. Fiind odată cu mai mulţi prieteni
împreună şi discuţia aprinzându-se, am auzit de la Caragiale un vers, cu
următorul conţinut, a cărui textualitate nu o garantez însă:
,,Bea, dar nu te îmbăta,
Discută, dar nu te încăiera ... "
Caragiale era un tip de boem. Totdeauna dispus să stea la taifas cu
prietenii şi cunoscuţii, foarte capabil să întreprindă ceva, tot atât de indispus,
însă, de a munci. Cauza că a produs relativ puţin şi că în a doua jumătate a
vieţii sale a fost aproape sterp, nu trebuie căutată atâta într-o lene parcă
născută, cât într-o viguroasă conştiinciozitate literară şi stilistică. Avea
oroarea gestaţiunii, căci năştea greu şi în chinuri invincibile. Când citeşti
operele lui, ai impresia că le-a scuturat din mânecă, ai impresia că le-a scris
dintr-o singură trăsătură de condei. Sunt atât de solid constrnite, atât de
curgătoare, atât de sprintene, încât dau impresia că autorul lor s-a aşezat la
biroul său şi le-a aşternut cu o uşurinţă ca aceea cu care bea un pahar de vin.
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pagină,

Fapte eroice neomologate!
Ioan VAIDA

Cronicari acreditaţi sau aciuaţi pe lângă stăpâniri şi istoriografi
dar şi mitologiile precum şi legendele unor popoare
consemnează şi transmit faptele măreţe ale unor eroi reali sau imaginari, iar
din clipa în care ele intră în patrimoniul naţional sau, în unele cazuri,
universal, îndeplinesc un rol funciarmente necesar sufletului omului, ahtiat
spre desăvârşire!
În acelaşi timp, prin sensibilizarea sentimentului de apartenenţă la o
etnie istoriceşte constituită, devin un factor de coeziune cu semenii ce
grăiesc aceeaşi limbă şi creează un liant propice pentru înţelegere şi preţuire
faţă de alte neamuri.
Din păcate, însă, uneori, unele fapte de eroism exploatate de un
naţionalism exacerbat pot crea stavile în calea înţelegerii între popoare!
Ceea ce nu schimbă esenţa intrinsecă a majorităţii faptelor eroice, căci chiar
rămase anonime, criteriul infailibil al valorii lor este acelaşi . Făurite în
eprubetele magice-invizibile ale sufletului, ele rămân comori generatoare de
speranţe în nobleţea fiinţei umane capabilă să sară în ajutorul semenilor, cu
riscul sacrificiului de sine!
Posteritatea lor reaminteşte şi cinsteşte faptele eroilor şi, respectiv,
calvarul martirilor, imortalizându-le în opere memorabile. Ultimul secol al
mileniului trecut a fost mult prea răvăşit, îmbâcsit de tragedii umane, încât
nici o investigaţie nu a putut descoperi toate faptele demne de cinstire şi cu
atât mai puţin actele instigatorilor şi făptaşilor pângărite de turpitudine.
Astfel de gânduri m-au determinat să aduc un omagiu, fie şi întârziat, dar nu
mai puţin sincer, unor oameni în parte neidentificaţi sau, în orice caz, omişi
din cronici şi lucrări memorabile. Faptele lor au lăsat însă urme şi răscolesc
amintiri, căci, din convingere sau pur şi simplu sub impulsul unor
sentimente de compasiune, au săvârşit acte care merită să fie încrustate cu
litere de aur în cronica omeniei.
consacraţi,
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a fost dus în tipografie. De altfel, a doua zi, un alt articol poate
repara şi completa pe cel dintâi .. .
Dar la un literat, chiar când scrie pentru un ziar, nu e tot aşa. El poate
scrie cu o zi, două şi chiar cu mai multe înainte ca ceea ce a scris să apară în
ziar. El îşi alege subiectul după voia lui, după inspiraţia lui, pe când
ziaristului, împrejurările, întâmplările îi impun pe moment subiectul. De
aceea e explicabil că scriitorii au mai toţi o frică, o oroare de greşelile de
tipar. Aşa Caragiale. Tot aşa şi bunul lui prieten şi interpretator Gherea.
Prin noiembrie 1909, acesta îmi trimetea spre publicare un articol,
nu-mi mai amintesc cu privire la ce, şi-l însoţea cu următoarea scrisoare:
„Dragă Brăniştene! Miile fiind, probabil, plecat, îţi trimit dumitale articolul
în chestie. Te rog din suflet, pe d-ta sau pe Fagure, să faceti corectura, cu
multă atenţie. Într-un spanac aşa de mic cum e articolul de faţă, o greşeală
de tipar e teribil de supărăcioasă. O fi asta o manie proprie, dar ce vrei,
fiecare cu .maniile lui. Complimente tuturor, îţi strâng mâna prieteneşte, al
d-tale C. Dobrogeanu-Gherea".
Manie scuzabilă şi respectabilă, fiind pornită din conştiinciozitate
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Este incontestabil că atât soldatul german care mi-a salvat
inelul, cât şi sergentul Florea, îşi asumaseră prin faptele lor un risc enorm
'
fără nici un gând de recompensă şi cu atât mai puţin la titlul de „erou" !

Comerţului.
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- II Printr~ comandanţii care s-au succedat în înfruntarea lagărului, s-a
rem~cat. pnn ~eomenia .lui căpitanul Burada. Din spusele unor jandarmi
c~re 11ştiau mai dem~lt ~m expediţiile lui punitive şi „pacificatoare", reieşea
ca era un posedat de mstmcte sadice. Acest comportament era cu atât mai de
neaşte?tat, cu cât provenea dintre ofiţerii de rezervă mobilizaţi şi avea o
profesie cum nu se poate mai paşnică, aceea de pictor peisagist şi, respectiv,
~r~f~sor de desen. In timpul cât a comandat la Vapniarca, în capul lui s-a
mfmpat un scenariu demn de filmele de suspans. Anume, înscenarea unui
conflict ~i~lent în~~e .deţinu~i~ din Pavilionul 3, foşti puşcăriaşi de drept
comun , ş1 mternaţn dm Pavilioanele 1 şi 2. Evident, conflictul trebuia să
degen~reze într-o încăierare sângeroasă . În acest moment, jandarmii ar fi
put.ut .1.nterveni _s~re ~. dim~nua efec.tele unor. măceluri reciproce . Reuşita
acţmn11 de „pac1f1care ar f1 fost desigur apreciată de superiori şi urma să-i
grăbească avansarea.
. Numai că scenariul diabolic al căpitanului Burada nu prevăzuse că
p~mtre ~ubalternii lui puteau fi şi oameni cinstiţi, de bună credinţă. Unul
dmtre e1, care nu a vrut să-şi păteze conştiinţa cu o crimă premeditată,
anume capor~lul Ionel, a dezvăluit inginerului Carol Neumann intentiile
căpit~nu.lui . Incât, ~verti~aţi, am putut lua unele măsuri spre a n~ fi
surpnnş1.. Am. organizat pichete, de câte doi inşi, care supravegheau zi şi
noap~e m1şcă~1le. celo~ din Pa:ilionul 3. De asemenea s-au constituit echipe
de catre 10 mş1 cu mstrucţmni asupra măsurilor celor mai potrivite de
apărare, adecvate locului şi circumstanţelor. Am stocat şi nişte pietre, bine
camu~ate . Cu chiu cu vai am confecţionat şi nişte „arme" de apărare, de
fapt nişte beţe cu care să barăm loviturile cuţitarilor. Ştiam că vom avea de
î~fr~nt~t ~ătă.uşi înrăiţi, faţă de care trebuia să opunem o rezistenţă
d1sc1plmata, bme organizată.
A~ urmat câ:ev.a zile tensionate. Pretextul pentru gâlceava degenerată
m c~nfl1~t a constttmt-o acuzaţia că internaţii Pavilioanelor 1 şi 2 foloseau
abuz1~ cişmeaua din curte. Ciocnirea, pornită vijelios de foştii criminali de
profesie, părea să se îndrepte crescendo spre o încăierare sân oeroasă de
proporţii. Totuşi, după un timp relativ scurt , lupta a început să stagn~ze.
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În primăvara anului 1942, trenuri de marfă cu vagoane pline ochi cu
o~~eni, arestaţi sau pur şi simplu scoşi din case cu noaptea în cap, erau
dmJate spre gara de triaj din Tiraspol. Ticsite, ele transportau o marfă
depreciată: oameni adunaţi din diverse localităţi, conform unor criterii
etnice, religioase sau unor interpretări politice arbitrare. Baza „legală" erau
ordinele ilegale ale unui guvernământ auto-impus în fruntea ţării. Modelul
părea infailibil, căci zvastica hitleristă mai era în plină forţă şi părea să se
impună victorios pretutindeni!
Gara de triaj servea drept punct de triere a celor transportaţ1 spre
diverse destinaţii . Unii spre ghetourile din Transnistria, alţii spre „lagărul
morţii" din Napniarca. Faima înfricoşătoare a lagărului era cunoscută pe
·
întreaga arie călcată de cizma germană.
Coborâţi din vagoane, oamenii aşteptau să fie controlaţi pentru ca să se
încredinţeze dacă nu au cumva asupra lor obiecte contondente şi, în special,
obiecte de valoare.
Ordinul suna clar: cel găsit cu obiecte nedeclarate va fi împuşcat pe
loc . Aveam şi eu un obiect de valoare, inelul de aur, dăruit de t~tăl meu cu
ocazia examenului de bacalaureat. Fireşte că aş fi vrut să-l păstrez, în primul
rând ca o amintire , dar şi pentru eventualitatea utilizării ca un obiect de troc,
în schi1~bul unei felii de pâine sau a câştigării unui răstimp de viaţă. Timp
de gândit nu prea aveam, căci echipele de control se apropiau de vagonul
nostru şi răcnetele de intimidare deveneau tot mai ameninţătoare.
Era clar că n-am să reuşesc să-mi păstrez inelul, dar nici n-aş fi vrut
să-l fac cadou temnicerilor. M-am decis şi într-o clipă de neatenţie a
paznicilor am zvârlit inelul la spatele meu, undeva la întâmplare. Am
preferat să ofer o şansă unui necunoscut, care 1-~r fi putut eventual găsi.
După con}rolul ultimului vagon, ni s-a ordonat recăţărarea în cuşca
noastră pe roţi. In clipa când mă pregăteam să reintru în vagon, am simtit că
cineva din spate mă ajută, mă împingea şi, în acelaşi timp, îmi strecu~a în
mână inelul aruncat. Era un soldat german dintr-o unitate auxiliară care
asistase ~lături de mulţi inşi, gură-cască, înşiraţi de-a lungul gării de triaj ca
spectaton la această scenă nu prea glorioasă a jandarmeriei.
Astfel recuperat, am vârât inelul într-o bucată de săpun. Până la urmă
l-am oferit, însă fără să fi fost obligat, sergentului Florea, din paza lagărului,
care ne-a dovedit în repetate rânduri compasiune şi a înlesnit introducerea în
lagăr de alimente, bani şi scrisori. Ulterior, prin 1955-1956, l-am reîntâlnit
ca angajat de către Donath Pavel în cadrul unei Direcţii din Ministerul
88
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Mişcările noastre ordonate, de repliere şi contraat_ac, i-au descumpăni_t. P~
cât de fioroşi, pe atât de dezordonaţi, bătâ~du-se fiecare pe ':.ont propn~, ei
A
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Despre ultimul comandant al lagărelor Vapniarca şi Grosulovo,
colonelul Sabin Motora, cred că nu mai este cazul să insist în aceste rânduri.
Pentru că atât eu, cât şi alţi foşti internaţi, am arătat în scrieri şi prin viu grai
nobila lui contributie la salvarea vieţii celor aflaţi sub paza domniei sale .
Nu era ni~i pictor, nici profesor, ci jandarm de profesie.
Nenumăratele decoraţii care îi acopereau pieptul de';_
atlet mărturiseau că-şi
făcuse cu prisosinţă datoria de ofiţer de jandarm. In acelaşi timp, faptele
sale mai dovedeau că nici meseria de jandarmi, nici funcţia de comandant
nu obligă la neomenie. Şi, de aceea, în semn de . etern~ recunoştinţă,
numele său străluceşte, gravat, în Memorialul Holocaustulm Yad Vashem
din Israel!
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De multe ori, fapte de mare curaj sau acţiuni de ajutorare de extremă
importanţă pot avea ca motivaţie cauze care, deşi diferite, devin
convergente . Pe de o parte, de pildă/sentimente de afecţiune, de prietenie şi
respect faţă de cei căzuţi în dizgraţie şi aflaţi în primejdie, pe de o alta o
convingere civică, ba chiar de revoltă faţă de abuzurile unui regim politic ce
primejduieşte soarta cetăţenilor ţării. Acţiunea întreprinsă în anul 1943 de
tăranul Miron Belea, originar din comuna Leşnic, judeţul Hunedoara, cred
că trebuie privită tocmai prin prisma acestor motivaţii convergente.
Eu l-am cunoscut la Arad, prin intermediul unui prieten comun,
Nicolae Goldschmidt (Godan). În 1939-1940, acţiunile de „românizare" ale
unor compartimente socio-economice ale ţării erau în plină efervescenţă. Iar
Nicolae Godan, patron al unor întreprinderi de fabricare, depozitare şi
comercializare de băuturi alcoolice, a găsit în Miron Belea un asociat cinstit
şi de nădejde.
Agricultor şi viticultor priceput, Belea era în acelaşi timp cunoscut şi
stimat şi ca un om devotat cauzei plugarilor din Hunedoara. Era tipul
tribunului popular, dinamic, debordând de energie şi entuziasm. Incât nu-i ,
deci, întâmplător că a ajuns în fruntea organizaţiei „Frontul Plugarilor".
Probabil că acelaşi entuziasm sincer l-a adus în conflict deschis cu
conducerea Partidului Comunist. Concepţia „monolitică" a Partidului
Comunist nu putea admite coexistenţa cu un partid sau organizaţie a
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au fost cei care au sunat retragerea! In clipa aceea de deruta a atacanţilor,
şi-a făcut apariţia în curtea lagărului un pluton de jandarmi, trăgâ_nd salve de
intimidare . Interventia era absolut inutilă, adică tardivă. Fazele ş1 momentul .·
culminant prevăzut în scenariu fuseseră greşit concepute. Autorul nu ţinuse
seama de factorii subiectivi, şi anume de superioritatea intelectuală a celor
atacaţi. În plus, comandantul nu şi-a închipuit că, printre subordo~aţii lui,
s-ar putea afla şi oameni înzestraţi cu un minim de precepte de_ordm ~oral
s-au religios care să considere că executarea unor cnme premeditate nu mtra
în obligaţiile lor de serviciu.
.
.
Din păcate, preceptele morale nu aduc întotdeauna avantaJe pentru ce~
care vrea să le pună în aplicare. Astfel, se pare că indis~reţia capor~lulm
Ionel a ajuns la urechile căpitanului, iar gestul lui de omeme a fost echivalat
cu nesupunere, drept pentru care a fost mutat, disciplinar, undeva apr~ap~ de
linia frontului . Aş vrea să cred că soarta sau bunul Dumnezeu l-au fent sa se
numere printre eroii căzuţi la datorie! Oricum, în a~inti:ea mea, ~apm~alul
Ionel a rămas întipărit ca un om curat la suflet care şi-a facut datona faţa de
conştiinţa lui şi faţă de Dumnezeul în care crede~, căci a salvat viaţ~ unvo~
oameni pe care din ordin sau dintr-un conformism laş ar fi trebmt sa-i
desconsidere!
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tărănimii.

Poate că acest temperament vijelios şi intransigent l-a determinat şi la
iniţiativa readucerii în ţară a deportaţilor din Vapniarca. Beneficiind de
relaţii personale cu Iuliu Maniu, l-a vizitat în acest scop la Sibiu, unde
acesta se afla internat pentru o scurtă convalescenţă la Clinica profesorului
Haţieganu. În urma acestei întrevederi, preşedintele Partidului Naţional
Ţărănesc a acceptat să vorbească cu Regina Mamă Elena, rugând-o să
intervină pe lângă Ion Antonescu în favoarea revenirii în ţară a celor
deportaţi . Despre acest demers personal al lui Miron Belea, eu am aflat abia
în 1946, de la membrii Comisiei de Sprijin a deportaţilor care activa pe
lângă Comunitatea Evreiască din Arad.
Nu ştiu în ce măsură această iniţiativă personală a lui Miron Belea a
jucat vreun rol la revenirea noastră în ţară, în martie 1944. Dar cred că fie şi
numai gestul lui merită un profund respect, nu numai din partea
concetăţenilor de toate naţionalităţile, dar şi din partea concetăţenilor de
toate etniile căci a fost un act de cutezanţă, un gest curajos de omenie într-o
'
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director la Centrofarm, a rămas acelaşi om modest, harnic
sine, dar apropiat şi înţelegător faţă de ceilalţi.
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- VI Povestea înduieşătoare, dar împovărată de o sfâşietoare tristeţe a
Ana Frank, imortalizată de Jurnalul ei, a făcut ocolul lumii. Ea
rămâne o mărturie zguduitoare a calvarului unui suflet neprihănit, dar şi o
necruţătoare acuzaţie împotriva călăilor în uniforme cafenii, a strigoilor
crucii încârligate!
Câte asemenea jurnale tragice au rămas însă nescrise, cac1 secera
ucigaşilor de copii le-a retezat, o dată cu mâinile, şi sufletul nevinovat?!
Erau anii sumbri ai terorii brune, când ticăloşii voluntari ai Apocalipsului nu
s-au sfiit să profaneze nici Crucea, simbolul iubirii aproapelui , răsucind-o
într-o cruce încârligată, semn al urii şi crimei.
Şi cine ştie câte lacrimi mute au fost stinse de rictusul morţii, pe
obrajii chinuiţi ai milioanelor de victime din lagărele de extermin are?
Din tolba prăfuită a amintirilor mele , revigorate de amare reflexii, am
ales doar câteva cazuri. Fără nici o ordine preferenţială, dar probabil
sugerate de un mecanism intim, subiectiv, greu de explicat.
Iată un prim caz de care am aflat abia în anul 1960. Cunoscutul poet
Virgil Teodorescu şi soţia sa Elena au adăpostit, timp de două luni, un
prieten căuta t de Siguranţă spre a fi deportat în Transni stria . Poate că cele
circa 60 de zile de găzduire clandestină nu înseamnă mult calendaristic, dar
povara riscului asumat cântărea câţiva ani buni de închisoare pentru
tăinuitor. Deşi eram vechi prieten cu Virgil, nu el mi-a relatat această
ispravă. Probabil că o considera o datorie elementară şi nu un prilej de
micuţei
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În clipele cele mai negre ale prigoanei naziste şi, respectiv, ale
dictaturii militare antonesciene, s-au ridicat, astfel, glasuri protestatare şi
s-au manifestat voinţe de împotrivire. Unele au devenit de notorietate, altele
ştiute doar de cei care au fost protagonişti sau martori ale acestor momente
tragice. Din multitudinea greu identificabilă de fapte şi de persoane învăluite
în ceaţa uitării , mi-au mai apărut şi alte imagini resuscitate de focarul
acestor reflecţii.
După un vechi proverb roman, inter arma, silent musae (între arme,
muzele tac). Autorul proverbului a ignorat totuşi, se pare, că nici zăngănitul
armelor, nici incitaţiile furibunde la duşmănie nu împiedică cu desăvârşire
ivirea, încolţirea unor sentimente suave de afecţiune, demne de inspiraţia
muzelor! Într-un orăşel din zona pustiită de flacăra războiului, nu departe de
Odessa, locotenentul Lakatoş Ladislau din Armata Română a fost încartiruit
la casa unui rus invalid . Era un om bătrân, văduv, ce locuia cu nepoata, al
cărei tată se afla undeva departe pe front. Ceva mai târziu, Lakatoş a aflat şi
de existenţa unui nepot ascuns într-o colibă din fundul grădinii. Fusese rănit
ca partizan şi n-a mai avut altă scăpare decât ascunzătoarea din casa
părintească. În ciuda tuturor impedimentelor pe care le putea crea starea de
război şi a obstacolelor datorate unor · educaţii şi medii sociale diferite,
trept at-treptat între ofiţerul român şi tânăra rusoaică, Tamara, s-a înfiripat o
poveste de dragoste.
Idila era oarecum stânjenită de prezenţa partizanului rănit. Până la
urmă, însă, bunul simţ şi sinceritatea sentimentelor au gonit stinghereala ,
sugerând un modus vivendi . Tânărul s-a angajat pe cuvânt de onoare că nu
va lupta împotriva armatei române, lucru pe care l-a şi respectat până la
capăt. Dar şi ofiţerul rom ân şi-a respectat cuvântul dat iubitei lui . Încât, în
1970, am fost invitat la aniver sarea nunţii lor de argint, serbată la Bucureşti.
Nici faptul că Lakatoş se trăgea dintr-o familie de catolici bigoţi, de foşti
mici nobili maghiari, iar Tamara era, după mamă, evreică, n-a constituit un
obstacol în calea dragostei şi a bunei înţelegeri.
După terminarea războiului, Lakatoş a rămas un timp în cadrul
Armatei. Până la urmă, a preferat însă să-şi încheie cariere a în cadrul
profesiei sale de bază, aceea de farmacist. Dar şi în noua lui calitate, de
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laudă .

Şi tot într-un târziu, am aflat şi de destinul tragic al unui prieten din
anii copilăriei, anume Ştefan Wolff. După absolvirea Liceului Catolic din
Arad şi-a făcut studiile superioare la Budape sta, unde s-a şi stabilit. În anul
1944, când partidul pron azist al lui Szalassy şi, respectiv, guvernul
generalului Sztojay au preluat puterea , vânătoarea de evrei a luat proporţii
de masă. Sute de vagoane înţes ate cu bărbaţi, femei şi copii au luat drumul
spre „soluţia finală": Auschwitz, Maidanek şi alte lagăre de exterminare ,
adev ărate uzine ale morţii.
În ciuda isteriei colective a unei părţi a populaţiei şi a primejdiei
evidente, Ştefan Wolff şi-a permis s ă-şi respecte credinţa de bun creştin şi
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fidelitatea

faţă

de prieteni, oferind refugiu unei familii de evrei. Delatori, de
ei, probabil însă cu ochii la „crucea încârligată", au
considerat de datoria lor să-l denunţe; în consecinţă, Ştefan Wolff a urmat şi
el calea şi soarta protejaţilor săi!
Toate acestea le-am aflat în 1960, cu ocazia vizitei la Bucureşti a unui
prieten comun, fost arădean, dr. Luszt Ivan, care se stabilise în Ungaria o
dată cu Wolff. Pentru faptul că s-a interesat în 1944 de soarta prietenului
său, a avut de îndurat o serie de anchete şi tracasări. Deşi german, n-a fost
scutit de bănuiala că ar fi trădat sângele „arian", manifestând prea mult
interes pentru nişte evrei şi protectorul acestora! Nici unul dintre
protagoniştii acestor „mici" episoade nu s-a gândit şi, cu atât mai mult, n-a
cerut ca actele lor să fie clasificate, omologate ca fapte de eroism .
În ce mă priveşte, eu înclin însă să calific faptele lor vrednice de a fi
numite şi cinstite ca fapte eroice! Căci cum aş putea numi altfel actul de
mare curaj al unui om onest, fără veleităţi politice şi fără vreun interes
material, care într-un moment de grea cumpănă mi-a întins o mână
salvatoare? La început de septembrie 1944, Bara Arpad mi-a oferit adăpost
mie şi sorei mele , salvându-ne de furia poliţiei politice maghiare. Când
unităţi ale Armatei ungare au invadat Aradul, prima grijă a autorităţilor de
ocupaţie a fost organizarea vânătorii de elemente „suspecte", indezirabile,
duşmănoase şi tot atâtea epitete ce se încadrau în cel generic de „antimaghiarism".
În categoria „suspecţilor" mai intrau însă şi unguri acuzaţi de
infidelitate faţă de „naţiunea maghiară" şi, bineînţeles, românii, cunoscuţi,
bănuiţi sau denunţaţi pentru atitudinea lor „duşmănoasă" faţă de populaţia
maghiară. Evreii erau evident proscrişi din oficiu ca purtători ai tuturor

euforiei care cuprinsese o parte a populaţiei maghiare şi a terorii dezlănţuite
de autorităţile de ocupaţie. Era o teroare oarbă, inspirată de o ură morbidă.
Erau ucişi la întâmplare, pe stradă sau în uşa prăvăliilor oameni paşnici .
Ar fi fost greu de închipuit un om mai paşnic, mai blând şi mai amabil
decât cantorul Sinagogii din Arad, Alexandru Weisz. Chiar în primele zile
ale urgiei dezlănţuite de ocupanţi, trupul ciuruit de gloanţe al cantorului
Weisz a fost găsit pe marginea şoselei ce duce spre Aradul-Nou . A fost însă,
evident, numai una din victimele freneziei naţional-şovine care bântuia
oraşul în acele zile! Infierbinţeala pasiunilor primare valoarea etică a actului
de curaj al lui Bara Ărpad a fost parcă cu atât mai pregnantă. Era atitudinea
unui om ce respingea fără şovăire vârtejul ameţitor al sloganurilor
asmuţitoare, fals patriotarde!
Turnantele greu previzibile ale istoriei ţin rezervă, dar scot şi vor mai
scoate la iveală lozinci amăgitoare ce vor apela la dezbinare!
Ca un protest, fie el cât de minuscul, şi cu un sentiment cât de timid de
speranţe, reflecţiile mele au dorit să reamintească fapte şi oameni ce au
cutezat să sfideze demonii neomeniei!
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bună seamă creştini şi
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păcatelor.

Majoritatea celor care ar fi putut fi vizaţi. după asemenea criterii s-au
refugiat la Timişoara. Eu am rămas în oraş, derutat de afirmaţiile colonelului
Szuszter, comandantul garnizoanei din Arad, conform căruia forţele militare
din zonă erau suficiente spre a respinge orice tentativă de invazie!
La numai câteva zile însă după această declaraţie, unităţile motorizate
ale armatei maghiare defilau triumfal pe străzile oraşului, cu steaguri şi
fanfare. Prima grijă a autorităţilor de ocupaţie a fost, cum am spus,
depistarea elementelor „suspecte", în vederea arestării, respectiv internării.
Afişe lipite peste tot avertizau populaţia că cine va ascunde persoane căutate
de autorităţi va suferi rigorile legii, inclusiv pedeapsa capitală!
Timp de 9 zile Bara Ărpad, un mic fabricant de lumânări, cu o
prăvălioară în clădirea Bisericii Ortodoxe române, a rezistat, în ciuda
94
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Bucureşti

în perioada 1866 - 1914
Prof. Anca Aurelia CIUCIU

Bucureştii

în secolul al XIX-lea erau ca număr de locuitori prim~l oraş
(58.000 de locuitori) în Europa de Sud-Est, după Constantmopol
şi înaintea Belgradului (19.000), Sofiei (12 .000) şi Atenei ~10.000)_.
Civilizatia românească, în esenţă rurală, avea nev01e de o mfuz1e de
spirit citadin,· de burghezia care să realizeze „revoluţia industrială". D~n
momentul în care Bucureştii devin capitala ţării (24 ianuarie I 5 februane
1862), se vor produce nişte fenomene care încurajează imigraţia (atât internă
cât şi externă) , şi anume concentrarea întreprinderilor industriale şi ~
ansamblului institutiilor centrale de stat.
În acest timp : în Europa Orientală se produc noi manifestări antisemite
şi, ca urmare, lungul şir al emigranţilor se prelu~geş~e p_ână în ~899. ~i:aj~l
metropolei bucureştene atrage încă mulţi oamem, atat dm extenor, cat ŞI dm
interior. Comunitatea evreiască numără în 1912 aproximativ 38.000 de
membri (creştere importantă explicată prin sporul natural dar şi prin aportul
evreilor din Moldov a).
·
Deşi de multe ori avantajele civice le erau interzise evreilor, obligaţiile
le erau impuse (cum ar fi prestarea stagiului militar şi deci lupta pe front în
1877/78, plata dărilor, practicarea unei meserii ş.a.).
Secolul al XIX-lea înseamnă pentru spaţiul nostru trezirea
sentimentului naţion al şi xenofobiei, în special a antisemitismului (întâi ca o
modă, apoi ca o formă de convingere şi legitimare electorală, pentru ca în
cele din urmă să devină un element al conştiinţei colective).
Astfel, în timpul crizelor economice (1899/1900, 1904/1905), apar
legi restrictive (de exemplu, limitarea accesul~i la _ şcolari~are _profes!ona~ă'.
care are ca rezultat crearea şcolii evreieşti „C10canul ) ŞI mamfestan
antisemite.
Crizele economice, manifestările antisemite şi atracţia
Americii vor duce între 1900 şi 1912 Ia emigrarea masivă din Bucureşti şi
din tară a evreilor. Emigrează în general tinerii, ceea ce se va reflecta în
scăd~rea sporului natural (scăderea natalităţii) şi „îmbătrânirea"
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Începutul şi mijlocul secolului al XIX-lea. fuseseră marcate de o
creştere a numărului populaţiei evreieşti. Procentul începe însă să scadă ca
urmare a emigrărilor în Palestina şi America.
Evreii au jucat un rol important în viaţa bucureşteană a secolului XIX
şi începutul secolului XX : ca negustori (practică primii comerţul ambulant
şi vânzarea en gros) , meseriaşi (tinichigerie, alamărie, tâmplărie, bijutieri),
lideri politici (Ad. Stern, W. Filderman), avocaţi (dr. I. Barasch), doctori,
scriitori (Cilibi Moise, I. Peltz, Saşa Pană, Tristan Tzara), filozofi (Iacob
Itzhak Niemirower), etnologi (Moses Gaster, Lazăr Şăineanu, RonettiRoman, Barbu Lăzăreanu) ş.a.m.d .
Ca purtători de idei noi , sunt priviţi adeseori ca o naţiune „ostilă"
românilor, care urmărea crearea de monopol în orice domeniu şi impunerea
valorilor evreieşti.
Probabil că naturalizarea evreilor mai devreme ar fi schimbat peisajul
politic şi demografic al Capitalei. Lupta pentru naturalizare este un apel la
democraţie şi drepturile cetăţeanului .
Evreii devin treptat o problemă creştină. Trăsăturile lor caracteristice
erau în primul rând religiozitatea profundă, sentimentul de sine foarte
dezvoltat (prin familie şi credinţa în Israel) şi concepţia despre lume
(materialism). Tradiţia religioasă este privită în Rusia, România şi spaţiul
est-european ca un refuz al modernităţii şi loialităţii faţă de patria care îi
găzduieşte . Densitatea populaţiei şi gradul lor de religiozitate sunt factori
foarte importanţi în discursurile antisemite. După A. Ruppin, există patru
categorii de populaţie israelită: 1) ortodoxă (Rusia, Galiţia), care vorbeşte
idiş, respectă tradiţia şi are mulţi copii; 2) cei care vorbesc idiş şi limba ţării
unde locuiesc (Anglia, America, Ungaria, România), au mai puţini copii şi
sunt mai toleranţi; 3) liberalii religioşi (burghezia din Germania şi Italia)
care păstrează tradiţia mozaică, dar nu mai vorbesc limba ebraică şi 4) cei
care nu sunt religioşi (bogaţii, titraţii academici), care fac căsătorii mixte cu
creştinii şi îşi părăsesc credinţa 1•
Condiţiile de asimilare ar fi: numărul mic în comparaţie cu populaţia
indigenă (slăbirea instituţiilor ebraice), contact dinamic economic cu
populaţia majoritară, cultură naţională elevată şi nu în ultimul rând existenţa
evreilor bogaţi (interesaţi de diverse acte economice).
Fusese o vreme (secolele XVI-XVIII) când Ţările Române au
constituit o oază pentru imigranţii evrei dintr-o Europă antisemită (în special
Muntenia şi mai ales Bucureştiul). Lipsa ghetoului este un argument valid în
acest · sens, ca şi convieţuirea interetnică pe aceleaşi străzi, în aceleaşi
cartiere, care dovedeşte toleranţa românilor. Dar în timp ce în Occident
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începea emanciparea israeliţilor, în spaţiul românesc se ajunge la
discriminarea lor (fiind văzuţi ca o ameninţare din punct de vedere
demografic, moral, social) şi doar prin influenţă externă se ajunge la
grăbirea procesului de naturalizare şi acordarea drepturilor civile .
Aşezarea evreilor pe teritoriul Capitalei porneşte din centru şi
evoluează spre sud, sud-est (în special) şi mai târziu spre nord. Acesta este
un alt exemplu al toleranţei iniţiale. Cartierele au fiecare câte un rol
dominant: de rezidenţă (Calea Văcăreşti - Dudeşti), comercial (Calea
Moşilor) etc.
Dinamica socială şi profesională este o adaptare la legile concurenţei
şi din principiu emigrantul este o categorie economică activă care aduce
beneficii în timp statului gazdă (aduce noi mentalităţi, îşi doreşte integrarea
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Ideile pe care le propagă israeliţii sunt mai ales liberale (inspirate de
,,Declaraţia drepturilor omului şi cetăţeanului" - 1789).
În perioada abordată (1866-1914 ), avem de a face cu o populaţie
israelită care are libertate de mişcare (teritorială, comercială), poate rezida
în spaţii mixte (cartiere şi chiar case), nu cunoaşte bariere fizice (ziduri,
porţi păzite - gheto).
Cartierul evreiesc bucureştean este departe de forma ghetoului
occidental sau ştetl-ul oriental. Amândouă reprezintă forme extreme de
supravieţuire a evreilor în locuri ostile lor, iar forma de organizare din Ţările
Române reprezintă (mai ales în Muntenia) dovada toleranţei de care s-au
bucurat şi a diferitelor avantaje acordate (de domnitorii fanarioţi, de cei
pământeni credincioşi otomanilor în special; este perioada când domnul
garantează financiar pentru siguranţa negustorilor străini, când negustorii
găsesc un teren prielnic şi comerţul evreiesc ia avânt, în ·condiţiile în care,
sub stăpânirea otomană, avem de a face cu o legislaţie favorabilă, prelungire
a toleranţei religioase din Imperiul Otoman).
,,Spiritul public creştin din Muntenia nu e reu dispus contra evreilor.
Este un fapt în adever curios, că popoarele mai yuţin civilizate, care nu se
pot desface de vechiul aluat numit - iudeofobia. In Muntenia până şi ţăranul
îl numeşte pe evreu «ovreiu» şi nu <~idan»ca în Moldova învecinată şi mult
mai mărginită la cap. Atâta numai că evreii de aci, şi în special cei de ritul
german, ar trebui să-şi dea mai multă osteneală pentru traiul lor onorabil şi
liniştit." 2 ( Dr. I. Barasch )
În vederea adâncirii comparaţiei, se impune definirea termenilor de
gheto şi ştetl.

Cel mai cunoscut termen este cel de „ghetto" (italiană, franceză) cu
variante diferite: getto, ghet sau ghetou. Există mai multe teorii privind
formarea cuvântului, care apare în Italia în secolul al XVI-lea: de la o
latinizare a ebraicului „get" (divorţ) scris „gueto" în italiană, de la italianul
„borghetto" (cartier mic) sau mai probabil de la „geto" (turnătorie de
tunuri), deoarece primul gheto evreiesc, apărut în 1516 la Veneţia, se afla
lângă o turnătorie sau topitorie .
„Gheto-ul" este definit de dictionare 3 ca fiind cartierul locuit de evrei
'
care au fost forţaţi să locuiască separat de ceilalţi locuitori şi, prin extensie,'
cartier în care sunt obligaţi să trăiască grupuri de o anume rasă, naţionalitate
sau religie. Astăzi în literatura sociologică şi urbanistică se numesc ghetouri
şi acele arii de locuinţe naturale, unde se realizează de fapt concentrarea de
grupuri de populaţie cu aceleaşi caracteristici (rasă, naţie, profesionale,
economice).
„Ştetl" (orăşel, în limba idiş), sau la plural „shtetlach", se regăseşte cu
predilecţie în Europa răsăriteană şi reprezintă un sat sau un orăşel mic, unde
nu există ziduri şi restricţii pentru evrei. În schimb, condiţiile de viaţă sunt
mizere şi în esenţă este un mod de viaţă rural. Diferenţa între ghetou şi
cartier evreiesc este netă. ,,Cartierul evreiesc se forma în mod voluntar şi era
autoimpus. Ghetoul era involuntar şi impus din afară. Primul însemna
libertate; al doilea atrăgea după sine întemniţarea." 4 (Max I. Diamont)
Ghetto-ul este privit şi ca o salvare de laicizare şi anihilare, precum şi
sursă a cunoaşterii interioare (se nasc interpretări noi ale textelor religioase,
o muzică nouă). Creştinismul occidental suferă de „evreofobie" (evitarea
„infestării" religioase şi sociale) şi interzice cu stricteţe contactul fizic
(interdicţia medicilor evrei de a îngriji creştini, însemnele distinctive vestimentaţie, culori distinctive; ghetoul este închis pe dinafară de
sărbătorile creştine şi pe dinăuntru de sărbătorile evreieşti , este păzit de un
gardian creştin).
În ghetourile germane „ei trebuiau să se comporte liniştiţi şi să se
culce devreme. Fără aprobarea primarului, nu li era îngăduit să adăpostească
vreun drumeţ, sau să primească bolnavi în spitalele lor. Pe an nu se puteau
căsători mai mult de 12 perechi. ( ...) Casele evreeşti trebuiau să aibe
anumite insigne sau firme precum «La usturoiu», «La arin», «La firma
albă», verde, roşie (Rothschild). Oamenii erau numiti după aceste
embleme" 5 .( J.l. Pineles)
'
Ghetoul este o închisoare a fricii, în care conditiile insalubre sunt
determinate de populaţia în creştere. Iată cum descrie E.Campus această
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şi reuşita economică).

erau înguste, întortocheate, întunecoase, ca o vizuină de
animal şi de aceea parcă mereu murdare .
Pe străzile acestea se strecurau oamenii tăcuţi, cu umerii încovoiaţi de
griji şi umilinţe, tineri îmbătrâniţi înainte de vreme, aruncând priviri speriate
în jur. Toţi purtau pe îmbrăcăminte o pată mare, galbenă, semn că fac parte
din neamul obidit ( ...) Zidurile spirituale ale ghettoului nu s-au năruit decât
mcetu 1, cu greu. „6
Există un ciclu al toleranţei creştine medievale bazat pe factori
economici şi religioşi: duşmanii şi trădătorii iudei devin aliaţi în momentele
de criză economică sau politică (susţinerea eforturilor de război în special).
În Anglia evreii sunt expulzaţi încă din secolul al XIV-lea, înainte de
apariţia ghetto-urilor, în unele locuri definitiv (în special după cium.a din
1348), iar în altele sunt rechemaţi.
Spania este în pe1ioada maură un model urbanistic, aici viaţa evreiască
este deschisă (cartierul evreiesc se află în centrul oraşului şi este alcătuit în
general dintr-o stradă principală şi altele laterale) . Ciuma neagră (13481349) duce iarăşi la expulzări şi astfel majoritatea comunităţilor sunt
distruse sau se trece la convertirea forţată (devin marranos , adică nici evrei,
nici creştini). În 1492, şi respectiv 1497 în Portugalia, are loc marea
7
·
expulzare a evreilor, cunoscuţi apoi ca sefarzi •
În acest punct al istoriei israeliţilor sunt primiţi de ţările
înconjurătoare: Italia, Ţările de Jos, Germania, Africa şi chiar Imperiul
8
otoman (unde vor constitui o categorie privilegiată ). Persecuţiile din
Germania îi vor aduce iar în Anglia (după patru sute de ani), dar în număr
mai mare vor trece în Polonia, unde vor cunoaşte o dezvoltare demografică
fără precedent.
După venirea acestor emigranţi, Polonia se revitalizează economic (se
deschid drumuri comerciale interne, rivalizând cu Liga Hanseatică). Oraşele
cu locuitori evrei (Varşovia, Praga, Viena) devin centre comerciale
puternice.
Evreii aduc oriunde merg idei noi, încearcă tot timpul să
îmbunătăţească formele existente şi să se adapteze la legile concurenţei. În
mult e cazuri sunt protejaţi ca bunuri economice (devin proprietate a
regelui).
Din cauza motivelor externe se produce un decalaj între evreii din vest
şi cei din est : cei din Germania, Austria, Franţa, Olanda, Anglia excelează
în ştiinţă (aşa-numitul ,,evreu de salon"), industrie şi finanţe, în timp ce în
Polonia, Rusi a, Lituania, Ungaria este caracteristică viaţa sătească.
zonă: ,,Străzile

CS

IE
R

A

Rusia aduce modelul organizării unui ghetou mai mare, dacă-l putem
numi aşa, anume dreptul de rezidenţă într-un anume teritoriu (plasat la
frontiera cu Polonia) de unde nu pot pleca sau exercita o afacere foarte bună.
Ţarul Alexandru al III-lea enunţa soluţia problemei evreieşti: ,,O treime
convertire, o treime emigrare şi o treime înfometare."
Pogromurile din Rusia şi Polonia vor îndrepta o masă de emigranţi
spre locuri mai prielnice, precum Tările Române.
În Bucureşti se urmează m~i degrabă modelul spaniol al cartierelor
central evreieşti (pornind de la Sfântu Gheorghe, Calea Moşilor, evoluează
treptat spre Dudeşti, Calea Rahovei sau spre Calea Griviţei) şi se întâlneşte
acelaşi model de coabitare fără discriminare de naţionalitate (evrei, români,
ţigani , alte minorităţi). Se face o departajare în funcţie de starea materială în
cartiere sărace (Dudeşti-Văcăreşti, Calea Griviţei) şi bogate (Calea Moşilor,
Calea Victoriei , Sfinţii Apostoli etc.) . De asemenea, nu întâlnim ziduri sau
orice fel de bariere fizice sau mentale, dimpotrivă, în secolele XVI-XVIII,
au un statut cu totul privilegiat ca protejaţi ai Porţii.
Nu li se impun restricţii de rezidenţă, şi evreii pământeni pot
achiziţiona terenuri la preţul pieţei, dar evreii nu puteau locui lângă
bisericile ortodoxe (legiuire mediev ală, formulată de marile soboare
bisericeşti şi acceptată ca obicei al pământului în ambele Principate).
Sinagogile trebuie să respecte o anumită distanţă faţă de bisericile creştine
şi, de asemenea , să nu fie mai înalte sau mai bogat ornamentate (de obicei,
arată modest în exterior şi abia în interior se află elementele de valo are).
Se poate spune că libertatea de extindere teritorială în tot oraşul a fost
în dauna organizării unei comunităţi unite (care s-a constituit târziu, fiind
zguduită de diverse conflicte interne) .
În plan comercial se impun ca negustori prin excelenţă (dinamizează
zonele de târg: Moşilor, Obor), dar aduc şi noi tendinţe (investesc primii în
petrol , aduc „moda fierului" şi derivatele ei alămăria, tinichigeria ş .a. m.d.).
La începutul secolului al XIX-lea, evreii se stabile au în centrul
oraşului, în apropierea zonei de târg, unde-şi puteau exercita cu uşurinţă
negustoria sau meşteşugurile . Primul cartier evreie sc se poate considera
zona bisericii Sf. Gheorghe şi împrejurimile (Mahalaua Pope scului). Aici
erau principalele zone de schimb şi locul de unde se vor răspândi pe toată
suprafaţa oraşului . Se vor îndrepta spre S şi S-E (zona Calea Văcăreşti,
strada Udricani, strada Labirint, strada Pitagora etc .) apoi în zona
mahalalelor Sf. Gheorghe Nou (Strada Sfinţilor), Sf. Gheorghe Vechi (hanul
Neculescului) şi spre străzile din spatele fostului Palat de Justiţie .
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Noii imigranţi aşkenazimi se vor stabili şi vor cuceri străzile sefarde
(Comunitatea spaniolă din Bucureşti datează din 1730) : strada Decebal,
strada Sf. Vineri, strada Mircea Vodă, strada Anton Pann, Calea Dudeşti
până în spaţiul dintre strada Labirint şi Dâmboviţa.
Extinderea aşkenazilor este şi rezultatul numărului mai mare al
acestora, dar sefarzii erau grupaţi în zone mai selecte, fapt ce decurgea din
situaţia lor materială cu mult peste medie . Prezenţa sefarzilor, veniţi din
Imperiul Otoman pentru afaceri, este o excepţie pentru zonele învecin ate (nu
ajung în Polonia sau Moldova).
Evreii, conform mărturiilor de epocă, se puteau aşeza liber unde
doreau, fără nici o restrictie.
În afară de Mahala~a Popescului mai existau şi alte cartiere evreieşti:
Calea Văcăreşti-Dudeşti, Calea Moşilor, Calea Călăraşilor, Calea RahoveiSfinţii Apostoli, Calea Victoriei - strada Academiei, Calea Grivitei. Restul
s-au dispersat pe teritoriul Capitalei şi nu au mai reuşit formarea de zone de
locuinţe compacte.
Această răspândire, precum şi faptul că îşi cumpără case (cei
pământeni)
constituie dovada că în Bucureşti nu a existat vreodată un
,,gheto" sau o zonă a marginalizaţilor. Se poate spune că aceste cartiere,
unde evreii locuiau alături de alte etnii, şi diferenţele erau doar de natură
financiară, sunt o formă diferită şi de gheto-ul urban înconjurat de ziduri şi
restricţii, şi de ştetl 9 , unde între locuinţele evreieşti şi restul populaţiei exista
un spaţiu liber, necultivat.
În jurul anului 1878 regăsim populaţia mozaică aproximativ în zona
„Vechiului tărg", pe malul stâng al Dâmboviţei, în mahalalele ce aveau
drept ax de circulaţie Calea Văcăreşti şi Calea Dudeşti, în vecinătatea
fostului Târg al Cucului. Înspre S-E se aflau dincolo de strada Sfintii
Apostoli (Calea Rahovei, Şoseaua Giurgiului'). Evreii din Calea Văcăreşti 'şi
Calea Dudeşti erau orientaţi spre vechiul centru economic. Cartierul
Văcăreşti devine unul dintre cele mai sărace cartiere, cunoscut mai ales prin
negustorii de haine vechi şi vestita Hală a Vechiturilor.
„Se vând haine vechi de lux şi cumpără mai ales ţiganii lăutari, ahtiaţi
după îmbrăcămintea neagră boierească, ghete de lac, redingote şi
smokinguri luate ieftin de la un ofticos" 10, arată H. Stahl în Bucureştii ce se
duc.
Caracteristice sunt ceainăriile (,,Adevărata Ceainărie comercială"
,,Ceainăria la Streit"), care după ora şase seara, indiferent de vremea d;
afară, sunt pline (aici se ascultau la gramofon cântece religioase evreieşti).

Existau multe lăptării şi măcelării tradiţionale (carne kuşer),
Malbim, supravegherea Şomrei Hadaş", ,,Măcelărie şi tăiere de
păsări; proprietatea congregaţiunii Templului Coral. Autorizat de onor.
Primărie" etc .), dar mai ales multe depozite de fiare vechi (între Calea
Călăraşi şi Calea Dudeşti erau nu mai puţin de nouă). Multe firme erau
„americane" (companii americane, bazare americane, ghete americane), dar
şi spaniole (legate de sefarzi; de ex. cârnăţării spaniole).
Pe lângă locuinţele umile întâlnim aici „droaie nenumărată de copii ce
se joacă murdari pe stradă ( ...) <şi> nu auzi în tot cartierul lătrat de câine,
dar nu e curte în care să nu răsune armonios gârâitul simpatic al gâştelor." 11
(H. Stahl) .
Dragostea pentru copii făcea ca oricât de nevoiaşi ar fi fost părinţii
să-şi răsfeţe odraslele cu dulciuri, şi astfel negustorii de zaharicale făceau un
dever bun între strada Sf. Vineri şi Calea Văcăreşti . Acest lucru, ca şi
preţuirea consoartei, care purta adeseori articole de lux, îi face să pară
diferiţi de restul populaţiei. Educaţia copiilor este încă strictă şi relaţia între
soţi rigidă adeseori. Evocarea memorabilă şi sentimentală a acestui cartier
este făcută de scriitorul Isac Peltz (urmată de cunoscutele crochiuri pe
aceeaşi temă ale fiicei sale, Tia Peltz) în romanul Calea Văcăreşti: ,,...Calea
Văcăreşti îşi adună oamenii. Din depărtarea centrului se înapoiază spre
uliţele strâmte, covârşite de beznă şi mister, înalţi prăvăliaşi cununaţi cu
suferinţa, fete subţiri cu bluze uşoare, mirate şi obosite, babalâci , chinuiţi de
mijloc, matroane vaste ca nişte garderobe ...S-au luminat iar ceainăriile. Au
revenit băieţii cu plete, cu ochii luminaţi de vise, cu buze albe, pierduţi în
reveria lor totală, să-şi ameţească foamea de altceva la moara pătată de
ani ... Vor croi ca ieri, ca alaltăieri, ca-ntotdeauna lumea nouă ...
Înaintea cârciumilor cu grătar şi scripci au încremenit cerşetoare
devastate de anii înghiţiţi anevoie (...) Calea Văcăreşti e un imens
panopticum închipuit de o minte scăpată din hăţuri. Sunt suflete aici spre
care, ca să te apropii, trebuie să urci câteva trepte; sunt altele, spre care, ca
să le pricepi, trebuie să scobori trepte." 12 Hareata Papazoglu din 1871 arăta
Calea Văcăreşti mărginită pe dreapta de strada Lazăr, Calea Vergului
(Călăraşi), strada Palestina, strada Sinagogii, strada Udricani, strada
Corbului, iar pe stânga de Fundătura Sticlari, Fundătura Mămulari, strada
Negru Vodă, strada Saul, strada Olteni, strada Sfânta Vineri.
Un cartier aparte îl reprezintă cel sefard, din stânga Dâmboviţei.
„Spaniolii îşi au casele într-o stradă separată, unde mai toate familiile
spaniole s-au grupat de bunăvoie, şi câteva din zidirile lor sunt vestite prin
stilul lor măreţ." 1 ( I. Barasch)
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„Măcelăria

Străzile

Firme celebre de lângă piaţa Sf. Gheorghe erau: ,,Drogheria Dulberg",
„Bergher - Safianu" (covoare), Ungureanu (faianţe), Grumer (articole de
voiaj), Geisler (franzele şi cornuri), ,,Riviera" 18 (flori). Alte magazine erau:
librăria „La Peniţa de aur" (Schoenbach), ceasornicăria „La Omega" (Leon
Gheldman), ,,La Zahana" (firma ce se ocupa de cojoace şi tăbăcărie a lui
Solomon Friedman). Lazăr Eckstein, care a donat cartierului o baie şi o
cantină pentru copii săraci 19 şi a construit apartamente „sociale" 20, avea un
mare magazin de caroserii şi accesorii.
În cartier existau numeroşi cârciumari (David Ghidate , Kitzman),
băcani (Nisim , Văduva Dvara, Solomon Marcu şi Base), măcelari (Aron
Trister, Aron Herman), curelari (Weinberg, Hornstein, Katz, Lupu Leist),
cizmari (Sega!, Lazăr, Lăzărescu), croitori (Pachter, Barber, David Ionas),
morar (Loebel) , zugravi şi vopsitori (David Alpern, Horowitz), geambaşi2 1
(Avram Eisenberg şi Goldstein), coafori (Carol, Tina „Fisic") ş . a .
În strada Italiană funcţionau, după cele mai modeme standarde, băile
doctorului Erlich, cu secţii de fizioterapie. Cele patru hanuri ale cartierului :
Capra, Stănica, Petrescu şi Mocănescu erau locuite şi de evrei (în hanul
Petrescu trăia o făcătoare de minuni, Miriam Beila, care turna în plumb şi
descânta pe deocheaţi).
La numărul 90, pe calea Moşilor , se aflau casele Leon H. Loebel
(1896, arhitect A.I. Rosescu), lângă numărul 27, casele Marcu Stein (1885;
arhitect M . Surber). Tot aici se aflau prăvăliile vestitului bancher, Hillel
Manoah (ridicate în 1883 sub îndrumarea arhitectului I.I. Roznoveanu).
În acelaşi areal se aflau, pe strada Romană (la numărul 20), casele
D.V. Moses (1894, arhitect Paul M. Mihail). Pe străzile Birjari şi Făinari
locuiau propietarii de trăsuri. Singurii birjari evrei care s-au îmbogăţit au
fost Marinică şi Simion, care devin propietari de case şi trăsuri. În rest,
supremaţia: aparţinea muscalilor 22 . Chiristigiii locuiau în Obor sau în ~trada
Vaselor , unde se aflau şi depozitele de gaz lampant. Spre deosebire de Calea
Văcăreşti-Dudeşti, care fumiza mai mult forţa de muncă, acest cartier este
adevăratul cartier evreiesc comercial.
Un rol important l-au avut evreii şi în Obor, care avea trei părţi: oborul
de vite, oborul de manufactură şi târgul anual. Ei nu se ocupau de comerţul
cu vite în general, dar în oborul de manufactură (cu magazine şi standuri de
pânze, stofe, iţari, opinci, cojoace, obiecte casnice, vase de bucătărie şi
magazine de fierărie) reprezentau majoritatea negustorilor (de exemplu:
Aronovici şi fiul, Israilovici şi fiii, David Herşcovici, Bereşteanu şi fiii,
Leon Zilberman ş . a.) . Cei ce făceau negustorie în Obor locuiau în mare
parte în Calea Moşilor.
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sefarde sunt mai ales Sf. Ioan Nou, Israelită ( peste ani se va
cere schimbarea numelui, deoarece nu mai era nici un evreu aici), Spaniolă,
Negru Vodă. În jurul Sinagogii Mari (Cahal Grande) ,,e cartierul
aristocraţiei «israelite» şi «spaniole», îmbogăţită prin mici samsarlâcuri
cinstite, două, trei falimente binecuvântate, afaceri de ...bancă şi bursă.
Casele ridicate aici, pe vechi locuri boereşti , sunt curate, luxoase şi în multe
din curţile pavate cu asfalt, stânjenii de lemne parcă-şi bat joc de
ameninţările iernii." 14 ( H. Stahl)
Această atitudine distantă faţă de aşkenazimi se pare că este o
moştenire orientală, care în general era în contra a tot ce era occidental.
Al doilea centru evreiesc se crează în zona Palatului de Justiţie (strada
Sfinţii Apostoli), de unde cucereşte treptat Calea Rahovei 15
Pe s~da Sfinţii Apostoli 16 se găseau (la numărul 37) casele P. Bratman
(1887, arhitect Const. Russe), proprietăţile M. Mircuş (pe strada
Emigrantului 17; 1886, arhitect Richard Kraft).
Încă înainte de 1860 se stabileşte o a treia zonă evreiască în Calea
Moşilor. După Dudeşti-Văcăreşti este (după cifrele din 1881-1892) unul
dintre cele mai mari şi bine populate cartiere. Calea Moşilor începea de la
piaţa Sf. Gheorghe şi se termina la Obor, mărginindu-se pe o parte cu
străzile:
Paleologu , Herescu-Năsturel, bulevardul Pake, bulevardul
Ferdinand, străzile Foişorul de Foc, Traian, Zece Mese, Căluşei, Vaselor,
Maşina de Pâine , Mihai Bravu şi Obor, şi pe de altă parte cu bulevardul
Domniţei, strada Vasile Lascăr, strada Italiană, bulevardul Carol, străzile
Popa Petre, Venerei , Silvestru , Teilor, Viilor , Popa Şapcă, Romană, Palade ,
Argeş, Birjarilor, Făinari, Episcop Radu şi · Câmpului . De acest cartier erau
legaţi şi evreii din comunele suburbane , Colentina şi Pantelimon, care
frecventau sinagogile şi organizaţiile evreieşti de aici.
Calea Moşilor este cartierul comercial prin excelenţă şi locul unde se
găseau majoritatea magazinelor şi fabricilor israelite. Aici sunt principalele
magazine cu articole de piele (pielărie en-gros - D. Haberman, Laura şi
Mendel Blum, Fraţii Iscovici, Ozias Kremer, Rubinstein ş.a.m.d.) şi fabrici
de încălţăminte (fabrica cu proces . de producţie mecanizat - Samuel
Askenazi; Iosef Kaiserman) .
Mai existau fabrici de pungi (,,Idealul" - fondată de fraţii
Calmanovici), de tricotaje (,,Viitorul" - propietar Frankel), de cărămizi
(Sinigalia, Ferdinand Feldman), de vopsele şi uleiuri (Carol Zimmer) , dar şi
brutării şi fabrici de pâine (Geisler). Erau aici şi depozite de materiale de
construcţii (F. Feldman, Fraţii Oscar, Filip Witzling , Filip Berman) şi
depozite de petrol (Moise Blum).

Alt cartier evreiesc este cel din Calea Griviţei , mai puţin important,
prin faptul că nu se realizează străzi compact etnice. Este vorba de p011iunea
cuprinsă între zona Gării şi Calea Victoriei, la care se adaugă şi evreii din
Popa Tatu şi de lângă piaţa Matache Măcelaru.
Condiţiile de locuire în Muntenia şi mai ales în Bucureşti sunt net
superioare unor ţări precum Polonia sau Rusia, şi există o diferenţă chiar
faţă de Moldova. Această extindere teritorială neîngrădită în oraş va atrage
un număr imens de imigranţi, ceea ce va constitui esenţa „problemei
evreieşti".

În concluzie, nu există un ghetou în oraşul lui Bucur, dar există totuşi
cartiere sărace predominant evreieşti, în care ascensiunea socială era greu de
atins. Tot aici specific este existenţa unei comunităţi sefarde (care nu se
întâlneşte în Polonia sau Moldova), alături de cea predominantă de rit
occidental. Sefarzii se manifestă ca elită a comunităţii (au un cartier separat
lângă Dâmboviţa) prin bogăţia şi cultura lor superioară, dar reprezintă o
parte infimă ca număr.
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La Târgul Oborului participau negustori sezonieri şi ambulanţi, dar şi
cei care se ocupau de divertisment (scamatori, artişti; aici îşi avea locul
faimoasa cititoare în că11i, bobi şi cafea, Antiţa).
Adiacent acestui cartier se află Calea Călăraşilor şi străzile laterale:
Vulturilor , Fetiţelor , Labirint, Traian, Lucaci, Popa Nan , Delea Nouă,
Parfumului, Romulus, Popa Soare ş.a.
„O expediţie într-un cartier jidovesc al Bucureştiului", articolîn ziarul
„Neamul Române sc'm , protesta împotriva străinilor rezidenţi pe străzi cu
rezonanţă daco-romană sau creştină .
Naţionaliştii (de la „Neamul Românesc" , în special) socoteau aceste
cartiere un adevărat pericol social şi sfătuiau pe orice creştin cu frica lui
Dumnezeu să le ocolească (în pragul secolului XX se invocau vechile teme
medievale, care nici atunci nu au avut o largă răspândire în teritoriile
româneşti , precum deicidul, infanticidul ritual, hemofagia, necrofagia
ş.a. ).Potenţialul economic pe care l-au reprezentat evreii în toată Europa
începuse deja să deranjeze şi în Bucureşti.
Alt cartier evreiesc: Calea Călăraşilor era o zonă locuită preponderent
de aşkenazi şi deci mai aproape de condiţia materială a celor din Văcăreşti.
Pe lângă Calea Moşilor, alt centru comercial de elită evreiască era
strada Lipscani, unde se aflau o mulţime de magazine evreieşti: ,,La bunul
gust"(1880; numărul 8, propietar Ascher) , prăvălia lui Ignatz Haberfeld (din
mahalaua Sf . Nicol ae), la numărul 16, magazinele de postavuri „G. şi M.
Breyer" (la numerele 24 şi 53), la numărul 59 se afla manufactura en-gros
,,Solomon Hechter & fiii" ş.a.m.d.
Tot aici se afla, din 1880, la numărul 12, Banca Berkowitz (fondată de
L. Berkowitz).
În zonă se afla şi Hanul cu Tei (pe vremuri cu chiriaşi săraci ai unor
cămăruţe), evocat de acelaşi Isac Peltz (aşa cum menţionează şi placa de
marmură amplasată pe edificiu în zilele noastre).
În ultimul deceniu al secolului XIX, israeliţii s-au extins într-o nouă
zonă, pe străzile din centrul Bucureştiului, şi anume strada Academiei şi
Calea Victoriei. Pe Calea Victoriei se găsea Hanul Zlătari, al cărui
proprietar era W. Hirsch & C. (1895, arhitect Radu Nedelescu), iar pe strada
Academiei (colţ cu Bulevardul Elisabeta) se găsea din 1894 un hotel cu trei
etaje, al lui Max Aziel. Tot aici se afla şi casa Rosenfeld-Witzling.
Calea Victoriei va deveni curând un cartier select şi de prestigiu, unde
vor locui marii propietari şi industriaşi evrei la adăpost de manifestările
antisemite, îndreptate de regulă către cartierele sărace.
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I. Apud . Bogdan Duică, Românii şi ovreii, Bucureşti , .,Tipografia Românească", 1913, p. 16.
2. Dr. Iuliu Barn sch, Itinerar în Cracovia, Galiţia, Bucovina, Moldova şi Munt enia în 1841-1842, în
.,Anuar pentru i s rae liţi" , p. 180.
3. L. Chih aia şi colectiv, Dicţionar enciclopedic ilustrat, f.l., Editura Cartier , 1999 .
4 . Max I. Diamant , Evreii, Dumnezeu şi Istoria, Bucureşti, Ed . Hasefer , 1997, p. 258 şi Şlomo
Leibovi ci-Lai ş . Lexicon, Tel Aviv, Comitetul pentru Activit atea Culturală-Iudaică în rândurile
evr eimii rom âne, 1988 .
,
5 . J.I. Pinel es, Istoria evreilor, Iaşi „Vi aţa Românească", 1928 , p. 265.
·
6. E . Campus, Istoria evreilor în epoca apuseană, Bucureşti, Editura Comunită\ii de rit spaniol, 1944,
p . 37-38.
7. Sefard înseamn ă Spani a în limb a ebraică.
8. Mai ales Con stantinopol şi Salonic.
9. Forma rural ă de organizare a evreilor din Europa de Est-Polonia, Rusi a.
10. H. Stahl , Bucureştii ce se duc, V ălenii de Munte, Tip . Neamul Romfmesc, 1910, p. 147.
11. Idem, p. 172-173 .
12. I. Pe ltz, Calea Văcăreşti, Bucureşti, Editura Minerva , 1989, p. 294-295.
13. I. Baras ch, Evreii în Cracovia, Galiţia, Bucovina, Moldova şi Valahia, în „Anu ar pentru i sraeliţi",
Bucure şti , 1894.
14. H. Stahl, op.cit., p. 162.
15. Denumită pe rând podul Calicilor, apoi Calea de la Măgurele (în Harta Pap azoglu şi Sultzer) şi
Calea Craiovei, în 1871.
16. Demolat ă parţi al, actual alt traseu.
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17. Demolată.
18. Bulevardul Carol, colţ cu Moşilor.
19. Capacitatea de 200 de persoane.
20 . Chirie modică pentru oamenii săraci.
21. Negustor sau samsar de cai.
22. Ruşi pravoslavnici, îmbrăcaţi pitoresc şi vestiţi pentru viteza
23. ,,Neamul Românesc", anul VI, 1911, p. 1136.
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îndemânarea lor.

SOde ani de istorie a iudaismului român oglindiţi în
Arhiva Filderman
Hary KULLER

A. Filderman Archives, Y ad Vashem (P/6)
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Fond cuprinzând documente datate cu începere din 1.09.1944 şi până
la 20.11.1947. În cadrul fiecărui dosar ordinea cronologică nu este riguros
respectată. O reproducem ca atare. De asemeni şi reluările în ce priveşte
numerotarea paginilor în cadrul aceluiaşi dosar.
P/6 - 24 (01.09. - 10.09.1944)
P/6 - 26 (22.09. - 30.09.1944)
P/6 -.23 (01.10- 21.12.1944)
P/6 - 99 (01.10- 21.12.1944)
P/6- 104 (Ol.Ol -26.04.1945)
P/6 - 97 (22.02 - 26.04.1945)
P/6-44 (01.04- 31.05.1945)
P/6 - 29 (01.06- 31.07.1945)
P/6- 98 (26.07 - 31.12.1945)
P/6 - 31 (Ol.Ol - 14.05.1946)
P/6 - 32 (15.05 - 13.12.1946)
P/6 - 25 (02.01 - 20.11.1947)
P/6 - 100 (oct. - dec. 1944)
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Dosar I
1944, septembrie 2. Memoriu Federaţia Uniunilor Comunităţilor Evreieşti
nr. l adresat Ministerului Economiei Naţionale solicitând aprobarea unor
noi cantităţi de materiale pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte
"
Răspuns Wilhelm Filderman la scrisoarea Uniunii Templelor şi
Sinagogilor din Bucureşti
"
Scrisoare Wilhelm Filderman adresată Dr. I. Iagnov, Dr. A. Toff,
Dr . Blumenthal, Dr. H . Elias, Dr. Adlesberg în chestiunea izgonirii Dr.
Vascoboinic
Scrisoare adresată de W. F. Secţiei de asistenţă (copia de mai sus)
în această chestiune; în anexă copia reclamatului Dr. Vascoboinic
"
Scrisoare W . F. către Eforia Spitalului Cari tas în această chestiune
Răspuns W. F. către Schwefelberg în chestia Gărzii Patriotice
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I 109

I 110
/111-lllb

/ 111-lllb
/ 111-lllb
I 112

Idem în chestia prizonierilor germani
Scrisoare W . F. către Schwefelberg

despre diverse chestiuni

I 113
/114

curente
Scrisoare W. F. către preşedintele Uniunii Israelite cu privire la
localul ce a fost preluat de Centrală (în anexă, copia somaţiei adresată
Centralei către Uniunea Israelită)
Scrisoare W. F. către Centrală, în această chestiune
Răspuns W . F. lui Jean Dava la scrisoarea acestuia
Scrisoare W. F. către preşedintele Comis iei de Ajutorare în chestia
noilor numiri în Comisie
Nota W. F . despre întrevederea cu Petre Ghiaţă, care i-a făcut o
vizită

Scrisoare
septembrie

Gârdea

către

W. F., răspuns ta scrisoarea

I 115-115
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I 116
I 117
I 118

I 119
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I 120-121

a Comunităţii Evreilor din Bucureşti (Halberthal - J.
Salzman) către Comitetul autonom de ajutorare, comunicând situaţia
casieriei şi nevoile de plăţi ale Comunităţii
Adresa Comunităţii Ortodoxe din Arad către W . F., cerând sprijin
eventual pentru A. Pollack, secretar general
Articol din „Viitorul " , sub semnătura M. Fărcăşanu, despre
,,Atitudinea evreilor"
Câteva documente despre o stare anarhică la Focşani
Scrisoarea Dr. Justin Neuman către W . F ., recomandând o lucrare a
lui Korn-Dagani
Scrisoare Charles Passman - Istambul către W. F., cerând relaţii
despre o familie evreiască din România
Scrisoare semnată W. F . Fischer şi Dr. Costiner, adresată
Delegaţiei refugiaţilor evrei-polonezi din Ungaria
Proiect de scrisoare W. F. către Iuliu Maniu în chestiunea primirii
legionarilor în Partidul Naţional Ţărănesc
Scrisoare W. F. către A. L. Zissu, cerând decontul intrărilor şi
ieşirilor emigrărilor şi disponibilul pentru asistenţă
"
Nota W. F. despre o convorbire cu Adler de la Comunitatea
Ortodoxă . , care ar fi discutat cu Maniu şi cu Ilie Lazăr chestiunea cultului
evreiesc
Scrisoare I. A. Hirschman, ,,Special Attache United States of
America", Istambul, care pune o serie de întrebări în vederea organizării
operei de asistenţă a evreilor din România
Proiect de program în problema evreiască (Partidul Social
Democrat)
Memoriu de întregit nr. 5, adresat primului ministru, cu privire la
drepturile legale ale Comunităţii evreieşti de a stabili impuneri executabile
prin organele fiscale ale Statului
Telegrama W . F. către Resnik - Istambul , cerând vizita unui
delegat al Jointului şi ajutor pentru familiile reîntoarse din deportare
(Nachtigal)
"
Scrisoare W. F. către Grossman - Grozea, căruia îi cere să vireze

I 122-123
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din

din fondurile Centralei o nouă tranşe de 60.000.000 lei pentru ajutorare
Propuneri (Rosenkranz şi Camil) pentru reorganizare şi încadrare
U.E.R. şi Federaţiei de Comunităţi
Cererea Societăţii Sacra adresată W . F. pentru o consultare scrisă
asupra problemei comitetului numit de Centrală
Telegrama Resnik către W. F. anunţând că pleacă la Londra şi v-a
fi înlocuit cu Charles Passman
Telegrama Resnik Passman către W. F. despre supravieţuitorii
Mefkure
Dare de seamă asupra şedinţei Cercului de studii iniţiat de Jean
Hefter, Dr. Flavius, Daniel Sega! etc.
Adresa încasatorilor Centralei către W. F., solicit ând a li se achita
salariul pe septembrie 1944
Probleme puse de Ministerul Economiei Naţionale, delegaţiilor
celor patru partide, în legătură cu Centrul Naţional de Românizare
Scrisoare I. Pincas către W. F. despre Jean Massof
Sc1isoare anonimă adresată ziarului „Semnalul" cu rugămintea de a
fi transmisă Dr. W. F.; considera~i în legătură cu restituirea imobilelor
evreieşti. (Corespondentul anonim a fost invitat de W. F. printr-o notiţă
apărută în ,,Semnalul" şi „Curierul" dar nu a mai revenit)
Memoriu U.E.R. nr. 6, solicitând şefului Cenzurii aprobarea
reapariţiei „Curierului Israelit"
Memoriu W . F. către mini strul de Externe Niculescu-Buzeşti , cu
copia memoriului adresat Preşedinţiei , în chestiunea dreptului Comunităţilor
de a stabili şi încasa impuneri
W. F. către Centrala Evreilor, în chestiunea salariilor încasatorilor
Răspuns W . F. către Societatea Sacra la întrebarea din 5 septembrie
cu privire la funcţionarea mai departe a Comitetului
Scrisoare către W. Filderman a pensionarilor Comunităţii Evreilor
Scrisoare Jean Heft er către Gruber, solicitând audienţă pentru el,
Hahan , dr. Neuman şi av . Segal D ., pentrn a împărtăşi lui W. F. dorinţele
unui grup de evrei
Telegrama W . F. către Joint - Lisabona şi Passman - lstambul,
cer ând fonduri speciale pentru refugiaţii polonezi şi unguri şi trimiterea unui
delegat în România
Telegrama W. F. către B. Jacob sohn, cerându-i să vină în Româr :ia
M anifestul U.E.R către populaţia evreiască
Scrisoare Zelter - Sărăţeanu (vice-preşedintele U .E.R .) către
Fărcăşanu ca răspuns la articolul ace stuia „Atitudinea Evreilor" (scrisoarea
a fost publicată în „Viitorul")
Scrisoarea Ury Benador către W . F. cerând slujbe pentru sora şi
fratele său, cu anexe
Nota W. F. despre o sumă de 160.000 lei plătită lui Sărăţeanu ca
să-şi poată lua o nou ă lo c uinţă
"
Adresa de mulţumiri adres ate de U.E.R. g-lui Iosif Teodorescu,
Comandantul Militar al Capitalei, pentru felul în care a apărat Capitala,
ferind oraşul şi implicit populaţia evreiască de furia nazistă
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11 septembrie. Centrala evreilor cere restituirea a 40.000 .000 . lei, încasate
drept de către Comisariatul General
"
Scrisoarea a Oficiului de Emigrare , semnată A. L. Zissu, despre
sumele rezultate din emigrare
Adresa U.E.R. către Comandantul Capitalei, privitor la ridicarea
aparatelor de radio
Adresa U.E.R. la Ministerul de Interne, pentru eliberarea a 214
internaţi, din Polonia, Cehoslovacia şi Ardealul de Nord
"
Nota Schwefelberg pentru restituirea proprietăţilor evreieşti
Scrisoare Schwefelberg şi Maxy în chestia organizării Con
32 septembrie. Chitanţa tipografiei Dacia Traiană de primire a 40 .000 lei, de
la „Curierul Israelit"
Scrisoare Schefelberg
Scrisoare W. F. către Dr. Ghelerter
Scrisoare Lascăr Şaraga
Scrisoarea ing. Filderman, către W. F., că nu găseşte vreun element
întemeind acuzarea lui A. L. Zissu
Adres a U.E.R . către Marele Stat Major în chestia muncii
obligatorii
"
Nota Rosenkranz şi Camil privind Comunicatul Mini sterului
Culturii Naţionale în chestia învăţământului
Nota de lucru Carp
13 septembrie. Şedinţa Cercului de Studii, prezidată de J. Hefter
De sfiinţarea Partidului Evreie sc. Creare a Uniunii Naţionale
Evreieşti (dublu exempl ar)
"
Scrisoarea Prefectului Poliţiei; cere concursul pentru stăvilirea
speculei rublei
Scrisoare Schwefelberg , cerând ajutorul Poliţiei pentru menţinerea
ordinii la distribuirea efectelor, altfel se periclitează viaţa funcţionarilor
"
Petiţie către Preşedintele Consiliului de Miniştri ca să se restituie
40 .000.000 lei luate de Comisariat şi promulgarea legii pentru reînfiinţarea
F~ e~ci
.
Memoriu asupra situaţiei şcolare din Craiova
Note Camil, pentru înregistrarea activităţii de asistenţă
Avacat Fenster în chestia Asociaţiei Corpului Didactic
14 septembrie. Proces-verbal de constituirea Consiliului General
"
Dr. W . F. către Schwefelberg, în chestia conflictului cu Partidul
Evreiesc
Demisi a A. Schwefelberg
Scrisoare w. F. către L. Şaraga, răspuns celei din 12
Scriso are W. F. către A. L. Zissu, în chestia sumei de 75.000 .000
lei vărsată Consiliului de Patronaj
"
Memoriul Comitetului Corpului Didactic Evreiesc către Ministerul
Culturii Naţionale
Punctul de vedere al Corpului Didactic în problemele şcolilor
fără
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Memoriu U.E.R. nr. 8 adresat Ministerului de Finanţe, cerând
anularea debitelor datorate de evrei pe baza Legii împrumutului Reîntregirii
din 1941
Adresa a Marelui Stat Major către U.E .R. cu privire la constituirea
detaşamentelor de muncă - la dărâmăturile datorate bombardamentelor
Memoriu adresat Primului Ministru şi semnat W . F. ca preşedinte
U.E.R .; F.U.C.E.; U.C.E. şi J.D.C ., solicitând aprobarea trecerii în România
a 7 .OOO
evrei de la minele din Bor (Iugoslavia), a căror viaţă e în primejdie
Memoriu al Comisiei de asistenţă (semnată W. F . şi Costiner)
adresat Societăţii Naturale de Cruce Roşie a României , prin care solicită
îmbrăcăminte , rufărie , încălţăminte , din stocurile Patronajului, pentru cca.
40 .000 evrei reîntorşi goi de la muncă sau din deportare
Scrisoare W. F . către L. Harbethal şi J. Salzman, rugându-i să
continue activitatea de conducere a Comunităţii d-lui Avram Bercov ici
Scrisoare W. F. către Comunitatea Evreilor din Bucureşti , cu avizul
său de a se achita încasatorilor un spor de scumpete
9 septembrie 1944. Adresă a Partidului Evreie sc (semnată Benvenisti şi
Jean Cohen) către U.E .R., prin care motivează eşuarea tratativelor pentru
constituirea Consiliului General Evreiesc, pe consideraţia că W . F. a cerut
preşedinţia pentru D- sa. Această scriso are a fost trimi să Partidului Social
Dem ocrat, în mâinile Dr. Ghelerter)
10 septembrie 1944. Scrisoare Lascăr Şaraga , către W . F., solicit ând
secretariatul general al Federaţiei
Telegrama de omagiu către W. F., al cadrelor vechi U.E.R. din
Galaţ i (farmacist mii Rosenberg)
Notă (Mihel Leiba) despre Partidul Evreiesc, cercul de studii (preş.
Jean Hefter), o întrevedere cu Kiva Omstein, mişcarea sionistă, etc.
Telegram a Passm an şi David Schweitzer (Istambul) către W. F. şi
răspunsurile prin care sunt rugaţi a veni în România
"
Scrisoare a Kiva Ornstein, publicată în „Mântuirea" din 10
septembr ie 1944, care atacă pe Dr. W. F. pentru că în decl araţia sa a vorbit
de iertare
Scrisoare W. F. către ing. L. Filderman, răspuns
Nota Schwefelberg privitor la plata funcţionarilor Comunităţii
Telegram a W . F . către Passman şi Schweitzer
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/ 214-215

/ 216-217
/ 218-219
/ 220-221

8 septembrie - 30 septembrie 1944.

8 septembrie 1944. nota de corespondenţă cu Carp despre
efectuate
Scrisoare adresată Băncii
de Credit Rom ân de

lucrările

I 1

delegaţii

I 2-7

Memoriul funcţionarilor îndepărtaţi, din industria de petrol
Nota de corespondenţă cu Carp
9 fotografii de la distribuirea de ajutoare a evreilor întorşi de la
munca obligatorie în augus t-sept 1944
Nota Schwefelberg cu privire la diferite legi

/ 8-14
/ 15-16
I 17-20

funcţionarilor îndepărtaţi

112

/21-23

evreieşti

Scrisoar ea de la Biroul Central Ortodox - Israelit din Transilv ania

113

125
/ 26

I 27
I 28
I 29
I 30-32
I 32 bis
I 33-35
I 36
I 37-38
/ 39
140

/ 41
/ 42
I 43-44
I 45-51

I 52

153
I 54

I 55-57
/ 58-68
I 69

/70
/71-72
/73
/74
/75

J76
177-78
/ 79

/ 80

U .C.E . intervine la Mini sterul de Interne pentru trimiterea acasă a

I 81-83

/ 84
/ 85
/ 86-87

I.OOOevrei înapoiaţi din diferite detaşamente de muncă oblioatorie
<>
"
Propuneri av. Fischler, privitor la retrocedări

Nota de audienţă la Mini ste rul de Justiţie, în chestia Baroului
Nota de audienţă la Pătrăşcanu, în chestia exproprierilor
"
. ~ota d~ utila şedinţă a Partidului Evreiesc; conflictele Zissu Benvemst1. Audienţa Zissu la general Sănătescu, etc.
Organizaţia Capitalei face propuneri pentru încadrarea evreilor în
"
armată

" .

/ 88-97

. . ~rga~izaţ! a. ~api talei recomandă patru persoane pentru realizarea

acţmnn finan cia re 1mţiată de Dr. W . Filderman

Declaraţia privind intrarea Nachtigal înaintea altora
No ta pentru Jean Pandelis şi scufundarea vasului Struma
"
Scri soare Schwefelberg despre cererile Feldstein şi Milman ş i
amestecul comandantului rus şi propaganda în că mine
" .
.. Comi sia de ajutorare, nota Căminului de orfani repa triati .
D1sc_uţ11le cu un locotenent de la Comandamentul rus, despre orfanii din
Buzau ; cerere de localuri spaţioase
"
Tablou, pe meserii, al celor asistaţi de la 20.IV-31.VIII, 1944
T~blou 1-31 augu st al asistaţilor, repatri aţi, refugiaţi, sinistraţi .
Ajutorarea a 574 asistaţi pentru a IV-a oară
Tablou de asistaţi 1-31 augu st 1944
Tablou de asistaţi, procentual, pe meserii şi familii perioada 20 IV30 .VI, 1944
'
.
.
"
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Banat, despre evacuarea evreilor din judeţul Alba , etc., cerând ajutor
"
Scrisoare Henry Grunberg, fost Preşedinte al Comunităţii Bârlad;
transmite felicitări pentru realizările lui W. F.
"
Scrisoarea Dr. E . Marton, către Crucea Roşie Internaţională. O
situaţie a evreilor din Ungaria, Polonia, Cehoslovacia, Germania, Franţa,
Belgia, U.R.S.S., propunând luarea de măsuri imediat după eliberare
15 septembrie. Nota de lucru Carp
Telegrama Crucii Roşii Geneva, planul de lucru
Nota Schwefelbcrg - Costiner .cerând virarea a 60.000.000 lei din
fondurile Centralei pentru ajutoare
"
Nota Consiliului General Evreiesc către Minister, privitor la
restituiri
Scrisoarea Oficiului de Emigrar e către W. F., semnată de A. L.
Zissu; foarte violent
Memoriu U.E.R . către Ministerul de Interne referitor la evreii din
ţările foste inamice
M. Cappon propune U.E.R. o acţiune pentru repunerea evreilor în
drepturi
Scrisoarea Camil şi Rosenkranz către mine, despre situaţia din
Vaslui
U.E.R. secţia Capitalei - propuneri pentru formulare de adeziuni
Telegrama Bernstein Hicem, că Jacobsohn a plecat la Istambul
pentru a veni în Români a
17 septembrie. Nota de convorbirea avută cu Costiner, Singher şi
Schwefelberg pentru autonomia Consiliului de ajutor
"
Scrisoarea Comunităţii că rămâne în serviciu comandat, dar cere
numirea unei conduceri definitive
Memoriu B.E.R. către Ministerul de Interne, pentru cazarea
evreilor refugiaţi din Arad
Diferite, privind Uniunea Comunităţilor Sefarde, Pincas, I. Cohen
etc .
18 septembrie. Camera de Comerţ certifică lui B. Marcus că repartiţia de
piei s-a făcut în anii 1941-1942 , ţinând seama de originea etnică şi nu s-a
atribuit evreilor vreo cotă din acel moment
Eforia Ambulatoriului Policlinic Poradim cere U.C . avizul dacă să
predea Dispens arul , Apărării Patriotice
"
Ministerul de Justiţie, pentru aprobarea Decretului Legii din 21
ianuarie 1938, de revizuirea cetăţeniei şi anularea tuturor hotărârilor

"

şi
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/121

/122

/ 125-131

Memoriu Consiliul General Evreiesc privind statutul militar al

/ 132-134

Nota de audienţă la Ministerul Justiţiei discutat chestia avocat
Referat privind statistica funcţionarilor - M. Carp
Nota Schwefelberg . Plasarea şomerilor prin concediere
Tabel sumar al refugiaţilor din Polonia şi Ungaria la 15.Xl.44
20 septembrie. Intervenţia la Min . Naţionalităţilor, privitor la cota de piele
cerută şi pentru evrei

/135
/136
/ 137
/ 136-140
/ 141

114

/ 143- 145
/146
/147
/ 148-154
/155
/ 156
/157
/ 158-162
I 163
/164

1165
/166

1168
/ 169-170
I 171-172

I 173-177
/ 178
/ 179

~el ~grame către Hirschman cu sta tistica refugiaţilor din diferite tări
a repatnaţllor
'
Dr. W. F. telegrafiază lui Jacobsohn că e aşteptat
Avocatul Rose nberg Florin scrie Dr. W. F. note despre activitatea

/180
/ 181-182

?,1septembrie. Nota Schwefelberg, complicaţii la Comisia de ajutor
. . _Nota Schwefelberg, problema concedierilor salariaţilor inamici sau

I 1.83
/ 183 bis

".

judecătoreşti

evreilor

Tablou de asistaţi , pe meserii şi familii , 1-30 iunie
Fişa pentru foştii deportaţi în Tran snistria

/ 142

ş1

sa

fascişti ş1 a dublanţilor

Dosar 2

2~ octo_mbrie 19~4. Ministerul de Externe scrie Dr. W. F. că nu a cerut
nimănui mformaţn_ d_acă A. L. Zissu este reprezent antul lui J. Ag. Şi că nu a

contestat (W. F.) mc1odată mandatul ce l-ar avea Zissu
"
. Refe.rat Carp privind demisia lui; face propuneri de organizarea
secretanatulu1
"
J. Hefter roagă să fie primit în chestii obşteşti
2~ ~ctom~rie. W . F. personal, în chestia restituirii imobilelor se adresează
mm1s_trulu~de ~xterne Niculescu Buzeşti, precum şi privitor la reintegrarea
funcţ1onanlor ş1 anularea vânzărilor
Telegrama de la Hicem - că Jacobsohn n-a sosit încă
Telegrama Passman confirmă primirea telegramei din 20 şi 21
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/ 114-115

/ 116
/ 117

/ 118

/119

septembrie. Schwartz cere asistentă de la Dr. Schecht
Telegrama de la Th. Fischer şi Mantello din Geneva, că la
Budapesta viaţa evreilor de naţionalitate română e ameninţată; cere

/ 120

intervenţie

W. F. intervine la Ministerul de Externe, cerând să se aducă la
germanilor şi guvernului ungar , atât prin radio cât şi prin legaţii,
represalii . Predat personal memoriul , la care a promis a face necesarul
C.G.E. la Marele Stat Major să achite drepturile la hrană şi
îmbrăcăminte la munca obligatorie
C.G.E . la Ministerul de Externe pentru ca evreii polonezi de la vest
de linia Curzon, şi unguri, care se aflau în România , să nu fie consideraţi ca
cetăţeni sovietici şi să nu fie trimişi acolo
·
Proces-verbal al şedinţei C.G .E. din 30 octombrie; A. Weiss şi Dr.
A. B ., protestează contra întrunirilor din sala Tomis unde s-a atacat guvernul
şi declară că se retrag. Protestează şi că W. F. a luat contact cu misiunile
engleze şi americană. Se discută şi chestia învăţământului; se amână
continuarea discuţiei
Tineretul U.E.R. - Organizaţia Capitalei cere să se intervină pentru
cantină

U.E.R. către Ministerul Culturii Naţionale asupra art. 10 din
decizia Ministerului Culturii Naţionale de unde rezultă că elevii de liceu vor
putea depune examene pentru ultimii patru ani pierduţi. Ori inspectoratele
şcolare au interzis
W. F. intervine la Beilis să ajute cu credite pe repatriaţii Mozes
Katz şi I. Presser din Rădăuţi, foşti clienţi
31 octombrie. C .G.E . la Miniserul de Război, ca să imobilizeze pe loc
medicii evrei de la spitalele Caritas - Naţionalitate Maternă şi la patru
farmacişti
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U .E.R.- Org. Capitalei revine la unele probleme ne-rezolvate
Memoriu predat de Dr. Protopopescu pentru mine în car spune că
s-a opus tuturor acuzaţiilor
Adler Kurt , Braşov, în numele unui grup de T.T.R. grade
inferioare, mă roagă să intervin să poată urma cursul şcolilor ofiţerilor de
rezervă ca să poată fi avansaţi în grad
Notă de observaţii la punerea în aplicare a reîncadr ării evreilor în
armată
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cunoştinţa

plătească o contribuţie reţinută din chirii. Olteneanu cere ca sala Izbânda să
fie cedată lui „Macabi" . Lebly se opune. W. F. se opune. Secţia şcolilor va
referi asupra acestei probleme ... W. F. propune 10% din bugetul
Comunităţii să fie alocat U.C .E. problema epuraţiei, problema imobilelor
societăţilor dizolvate. Şafran spune că Pătrăşcanu i-a promis o subvenţie a
Statului
7 noiembrie. A. Eschenenazi a semnat o adeziune la Sectorul 3, Albastru, al
C.G.E.; aflând că este o mistificare şi că i s-au spus ne-adevăruri , a cerut
restituirea adeziunii
9 noiembrie. Proces - verbal al C.G .E. Maxy vorbeşte despre activitatea în
ilegalitate şi recomandă să se înscrie toţi evreii org. Se amână dezbaterea
pentru 14 noiembrie
12 noiembrie. Mordehai Kesstler din Istambul scrie că s-a bucurat că la
întâlnit pe Mauriciu Hornstein; spune că Passman va veni în România şi va
aduce ajutoarele cerute, cere diferite informaţii
13 noiembrie. Proces - verbal al U.C.E. Se discută proiectul de epuraţie
delegatul Comunităţii din Iaşi că Inspectoratul şcolar a interzis funcţionarea
şcolilor evreieşti . Se va interveni ca salariile profesorilor pe trecut să fie
plătite de la Bucureşti; Ministrul Voitec a promis o subvenţie şcolilor
evreieşti; se cere ca profesorii evrei să fie salarizaţi ca profesori de stat /
166-167.
14 noiembrie. Proces-verbal al C.G.E . Se discută operaţiile comuniştilor de
a face secţii speciale fără ştiinţa C.G.E.
18 noiembrie. W. F., A. Weiss, A. Bercovici, se adresează la 18.11.44 către
Partidul Comunist şi Social-Democratic, în chestia atitudinii comuniştilor.
Conceptul meu cu modificări de-ale lui A. Weiss şi A. Bercovici
19 noiembrie. Intervenţia personală W . F. la C. C. al Partidului Comunist şi
Social - Democrat , în urma referatului din aceiaşi zi a comitetului U .E.R.
secţia Bucureşti, sabotate de comunişti
20 noiembrie. Referat Rosenkranz asupra incidentului de la Izbânda
21 noiembrie. Ref. Confidenţial Rosenkranz
22 noiembrie. Proces - verbal al şedintei C.G.E . în realitate de declaratiile
semnate de A. W. şi A. B. elogiind activitatea W . F. şi lăsând răspund~rea
dizolvării C.G .E. în sarcina corn.
"
În ziarul „Victoria" se descrie conflictul de la Izbânda; atacă pe W.
F. ca retrograd şi propune o moţiune propusă de avocat Davidovici
"
Textul unui proiect al procesului-verbal redactat de W. F. în care
răspunde acuzaţiilor aduse de comunişti la „Izbânda "
23 noiembrie. ,,Timpul" din 23.11 anunta că Davidovici cere desfiintarea
C.G .E.
.
'
1 decembrie. Rosenkranz, o scrisoare confidenţială despre discuţiile avute
cu Gardea şi Mayerson
3 decembrie. Comunitatea din Arad mulţumeşte pentru intervenţiile făcute
pentru Baronul Ludovic Andreny
4 decembrie. Dl. Lakatosz mulţumeşte pentru cele re alizate pentru Baronul
Andreny
5 decembrie. Note despre Adolf S.langher şi Edith Gril!, care au fost

Avocatul Theo Simionescu din Piteşti îmi trimite sugestii pentru
restituirea imobilelor evreieşti
Comitetul pentru ajutorul sini s traţilor din Paşcani cere ajutor
1 noiembrie. Rabin Dr. M Halevy către Ministerul Cultelor. Cere să fie
repus în drepturi ca examinator al rabinului în comis. respectivă
2 noiembrie. Raport Schwefelberg, că în sectorul 1 Galben al C.G .E. (??) sau tipărit formulare de adeziuni şi oferte de construit
6 noiembrie. Rabinul Halevy către W. F., povesteşte cele discutate la
Templul Coral , cu privire la petiţia sa către Ministerul Cultelor protestează
contra faptului că Şef - Rabinul a procedat altfel
Proces-verbal al şedinţei U.C.E. anunţă că proprietarii acceptă să
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copiii sunt

în Transnistria. Dl. Adolf S!angher împreună cu soţia şi

sănătoşi

6 decembrie. Scrisoare către Şef - Rabin Şafran, regretând cele petrecute la
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Templul Coral conf. Scrisorii lui Halevy
Răspuns Rabinului Halevy la scrisoarea sa din 6 noiembrie în
chestia Şef-Rabin Şafran
.
7 decembrie. Raport Gardea la cele scrise de Rosenkranz, la 1 decembne
JO decembrie. Răspunsul Partidului Social - Democrat la memoriul W. F.,
că regretă cele întâmplate
18 decembrie. Notă despre audienţa Şafran la General Rădescu, despre
unificarea organizaţiilor evreieşti existente; despre gruparea ~iva Ornstein;
unirea unor organizaţii sioniste; demisia A. L. Zissu de la Jomt Agency ş'.
Oficiul Palestinian. Telegrame Geneva; reacţia lui Zissu care a predat Im
Klarman un protest contra îngrădirii emigrării de către englezi şi acuzări
servilism, Dr. Weizmann şi Ben - Gurion. ,,Universul", 13 decembrie,
,,Curierul Judiciar" , înşelăciune în convenţie a lui A. L. Zissu la Ambasad~
Britanică; Preşedintele Consiliului de Miniştri şi emigrarea. Plecarea vasului
Smirna. Viza rusă pentru plecarea în Palestina. Conflictul Benvenisti Renaşterea. Desărcinarea lui Barlas. Declaraţiile Tuly Rosenthal. Ben
Gurion n-a căpătat viza de intrare în România. Convorbire Sărăţeanu.
Intervenţii pentru azime
. ..
..
20 decembrie. O notă a Ministerului Cultelor despre obligaţ11le militare ale
evreilor - rabinilor, şi o scrisoare a Şef-Rabinului Şafran care spune că
decizia M. Cult. Luată la cererea lui Halevy este rea; că a vorbit u Directorul
de la Minister, atrăgându-i atenţia că fără consultarea C.G.E., nu se poate
decide nimic; a dat lui Schwarzfeld materialul să facă memoriul
21 decembrie. Proces-verbal al C.G.E.: se discută plata salariilor, netrecerea
în Procesul-verbal a unor declaraţii ale dr. Popper. Definiţia W . F. a
organizării. Dispus imediat la subscrierea nouă _şi s_-au adunat ~e Io~
1.010.000 lei. Se fac diferite propuneri, se discută situaţia de la Galaţi, apoi
despre salarizarea corpului didactic I 221-224.
28 decembrie. Proces - verbal de şedinţă a U.C.E .: se discută procedura de
încasare. Se arată ce a dat Jointul. Se discută demisia Gardea . W . F. discută
problema ajutorului Jointului. Judele de instrucţie Calley întreabă U.C.E.
dacă se constituie parte civilă; se discută despre Comisia de epuraţie

Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale, pentru reintegrarea funcţionarilor,
ucenicilor, lucrătorilor, meseriilor sau patronilor, plata salariilor, restituirea
de Casa Ope . Sociale a indemnizaţiei de concediu; socotirea an:lor 19401944 la pensie şi la admiterea ucenicilor la examene de lucrător, cu statistici
comparative
Memoriul de mai sus în englezeşte
Memoriul către Ministerul Educaţiei Naţionale, privind situaţia
creată învăţământului public şi particular, primar secundar , profesional şi
superior. Probleme generale . Probleme de cult, cu soluţiile propuse
Chiriaşii comercianţi evrei evacuaţi din mobilele foste C.N.R.
Halberthal de la Comunitate către Comitetul de ajutorare: cere
4.301.671 lei pentru profesori etc.
Telegrama Paosman: cere informaţii despre d-na dr. Clara
Schwartz din Galaţi (Leibovici)
23 august. nota de lucru Carp
Petiţia U.E .R. către Ministerul de Interne să aprobe deplasarea unui
delegat la Buzău pentru a rezolva actul inconştient al dr. V. H. Vitan
Memoriu către Ministerul de Interne să se dea autorizaţia de
călătorie la 800-1 .000 evrei întorşi de la muncă
Memoriu U.E.R . către M. St. pentru eliberarea unor evrei din Iaşi ,
încă ţinuţi în detaşament de muncă obligatorie
Preşedinţia Consiliului de Miniştri comunică Comisiei de
Ajutorare că s-a hotărât ca copiii din Transnistria, Bucovina de Nord şi
Ba sarabia să fie repatriaţi şi găzduiţi de înaltul Patronaj. S-a delegat
funcţionari pentru receptare împreună cu delegaţii evrei
Comisiile de ajutorare către ad-ţia căminelor anunţă cele de mai
sus
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24 august. Samuel Daniel scrie din Iaşi Dr. W. F. ca să constituie un

I 225-226

25 august. Proces - verbal de şedinţă: conflictul Pincas - Cohen; cooptarea
A L. Zissu; constituirea Federaţiei; întruniri publice cerute de Maxy
Nota de audienţă la G-ral Aldea, Ministru de Interne, împreună cu
Jăgendorf, avocat Kessler şi Moisescu , primul primar la Botoşani, ai

Dosar 3. aug .-dec.

23 august - 31 decembrie. Legi, regulamente, decizii şi jurnale ale

Consiliului de Miniştri; în partea I, un repertoriu alfabetic al materialelor
tratate. În partea a II-a, a sumarului legilor şi regulamentelor, etc . partea a
III-a, textul integral la tuturor legilor, regulamente etc .
"
Consiliul G-ral Evreiesc către Ministerul Apărării Naţionale: cer
restituirea şi eliberarea localurilor şcolilor evreieşti. Tabloul localurilor
ocupate
•
.
.
. .
"
Predat memoriu pentru Invăţământ şi la funcţionan la Preşed111ţ1a
Consiliului de Miniştri funcţionari la Ministerul Muncii şi Economic
22 august. Memoriul Consiliului General Evreiesc către Ministerul Muncii,

Comitet de anchetă a gestiunii fondurilor Centralei din Iaşi
"
Consiliul G-ral către Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor
Sociale despre reprimirea în serviciu a funcţionarilor plecaţi din cauze
rasiale.
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celorlalţi

I 207-215
I 216

I 226
I 237
I 238
I 229
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I 231

I 232
I 233

I 234

I 235

I 241

I 242

consilieri

Ing . Cappon către W . F., doreşte a continua să lucreze la
„Ciocanul" şi la şcoala de pregătire tehnică, dar nu cu consimţământul meu
scris, nu oficial ci personal
"
Memoriul medicilor evrei evacuaţi deC.N.R., chiriaşi şi proprietari
Scrisoare Schwefelberg către W. F., despre situaţia grea a
Comitetului de ajutoare şi insistă să se re-instaureze Federaţia
Nota Schwefelberg în chestia amestecului Rosenkranz
Delegaţia evreilor repatriaţi din Transnistria înaintează 264 fişe cu
datele cerute de la cei care au nevoie de ajutor
26 august. Nota Schwefelberg referitoare la nota cu manevrele Rosenkranz
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I 245

/246
I 249
I 251
I 253

I 254

I 256
I 257
/259

I 261
I 263
I 264

ajutorare
Memoriu privitor la situaţia avocaţilor evrei
D-na Schiletkraut vrea să organizeze o sec~e U
.E.R. pentru femei
Fax Elean propuneri la re-integrarea funcţionaril
or particulari .
Comitetul de acţiune „Românul" roagă C.G. să
intervină în sensul
notei adresate de el către Federa~a funcţionaril
or din industrie, petrol şi
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/275
/276

I 278
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I 283

I 284

I 285

I 288-344

I 311

I 316
I 319

comerţ.

Schapira un lung apel în numele „Priet
enii Comunităţii",
organizare de îndrumare evreiască, cere pedep
sirea dr. Ghingold, Willman ,
Grosman - Grozea, Frits Segall , Secretariatul
Centralei, Bacalu, Fundoian,
Billing, Follender, Teichman, F. Nichelson, Kirac
hen, ş.a.
"
Mihaela Melania Mihnean - profesoară solicită
catedră .
D-na Elena Wachtell, mama avocatului, cere ajutor
40.000 lei.
Octombrie 1944. Apare în „Curieru l Israelit"
: raport M . Carp despre
masacrul S a rmaş
,,Curierul Israelit" . Continuare Sărmas. Exhumare
pentru anchetă.
Raport Carp
I noiembrie. AJC, WJC şi URJA au public
at o hotărâre despre nerespect area obligaţiilor de către români şi face
apel la comisiile militare
aliate
2 noiembrie. l.T.A. anunţă că avocaţii înscrişi
în barou în 1936 se pot reînsc1ie şi că guvernu l a cerut CRT s ă cerceteze
unde sunt evreii deportaţi în
Ardealul de Nord . Foreign Office roagă guver
nul elveţi an să informeze
Berlinul şi Budapesta că românii vor lua măsur
i de represalii
4 noiembrie. Extract din New York Time s, referi
tor la raportul Lovy despre
România
5 noiembrie. ITA : evreii au protestat împotriva
eliberării lui Ghingold şi
Grossman
„Curierul Israelit": evreii şi Guvernul. Difer
ite articole de
Schaffer, Voinea, Carp, etc. Discursul W .
F. Funcţionarii reprimiţi în
funcţii. Retrocedări. Memoriu despr
e soarta evreilor din Ardeal, deportaţi.
Omagiu Rege I ui. Struma . Decl a raţiile W . F.
către IT A. Măsuri luate de
Ministerul de Război. Legi apărute în MO. Abrog
ări de legi, reintegrări în
armată, dreptul
de pensie, cereri nesoluţionate, comunicate
USTM,
intervenţia W. F. pentru definitivare
a stagiarilor în Barou. Dizolvarea
Centralei
10 noiembrie. IT A: Dr. Schwartz revine în
Europa pentru ajutorarea
Ungariei şi României
12 noiembrie. ,,Curierul Israelit" : diferite
articole de Brănişteanu,
Zamfirescu, Vicol, Gaur, Broşteanu. Difer
ite memorii, intervenţii;
Roosewelt şi evreii. Interviu de W. F. dat lui
Congress Weckly şi Mismar
Tel Aviv despre emigraţie, asistenţă. Abrogrea
legilor rasiale, Pătrăşcanu
despre evreii care au părăsit ţara; organizarea emigră
rilor; diferite telegrame
expediate; noi intervenţii pe lângă Marele
Stat Major şi Cons iliul de
Miniştri reletiv la încorporări . Mem
oriul către Sănătescu şi răspunsul lui în
problema încorporarea
13 noiembrie. IT A: anunţă separaţii între organizaţiil
e evreieşli
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Constituirea Comitetelor Comunităţii din Tecuc
i şi reprezentanţii
târgurilor evacuate din judeţ
.
..
.
.
"
Coroi W. Zickel, preşedintele Comumtăţu Orrt.
scne pr~şedintele
U.E.R ., dacă este de acord ca să continue a prezid
a această Comumta~e
.
"
Comunitatea Botoşani trimite lista evreilor
din Botoşani, lu aţi
prizonieri şi din câmpurile de muncă şi cere repatr
_iere~ .
"
D. Ellenbogen scrie W. F. cu ocazia z1le1
sale şi exprimă
recunoştinţă pentru realizările sale
.
A
.
"
Scrisoare Schwefelberg către W . F., reclamand
pentru asistenţă
bani şi felicitând cu ocazia zilei de naştere
.
27 august. A. Axelind roagă să fie menţinut la
U.C.E., cu stăruinţa dr. Aura
Bercovici, B. Brănişteanu
28 august. felicitări şi omagii de la J. Kandel
..• .
.
"
Academia Ronsard care lucra din 1919 a fost
s1hta dm 1940 să-1
îndepărteze pe nearieni: numai la Academia franc
eză erau 167 _e levi evrei. .
Academia Ronsard roagă F.U.C.E . să facă deme
rsunle pentru a fi
repusă în toate drepturile ei.
.
.
.
.
" .
Cerere către Dr. W. F. şi anunţarea constituim..
unm Comitet al
evreilor originari din Basarabia şi cei reveniţi
din lagărele din Transnistria
pentru aprobarea de emigrare ; să ceară ~jut?r
şi să colaboreze cu toate
organizaţiile pentru a ajuta victimele transm
stnen~.
.
.
28 august. Jacques Eisen scrie lui Gruber în chesti
a un~~ imobil~
Dr. W. F. scrie Comisiei de ajutoare că oamenu
care pnmesc efecte
şi bocanci le vând imediat
"
W. F. scrie lui Carol Zickel că nu poate rezolv A
a mcă propunerea
până ce U.E .R. nu va fi re-înfiinţată
.
.
29 august. Consiliul General al . Evreilor cătr~
.comanda~tul ~rm~tei
Sovietice din Bucureşti, cere repatrierea a 39 evrei
dm Dorohoi menţinuţi la
Fileşti, în Basarabia; se al ătură tabel
.
.
"
Gala Galaction intervine pentru farmacista Rahel
Ba21an
"
w. F. mulţumeşte lui Tully Zlota pentru expertiza preţurilor de
cumpărare de alimente şi lichidarea fructelor
trimise de Joint
.
W . F. către dr. Costiner, regretând jaful făcut
de cumpărăton cu
banii obştei
. .
. .
.
30 august. C.G.E . către Generalul Coman al armat
ei Sovietice pnv1tor la cei
39 evrei din Dorohoi aflaţi în Basarabia
"
Rosenkranz trimite în copie o scrisoare adresată
lui Schwefelberg,
referitor la un incident de la Comisia de asistenţă
J octombrie. Memoriu C.G.E. către sub-sector
Const. Petrescu, despre
situaţia actelor juridice încheiate de evrei de la instal
area guvAernului~o.ga Cuza până la armistiţiu; despre bunuri înstrăinate,
camuflate mtre străm1 sau
soti
30°septembrie. Samuel Wiederman din R. Sărat scrie
y_.E.R./ 308 .
..
"
Consiliul genera l către Ministerul Economiei
Naţion_ale _că ev~·e~~
germani nu trebµie asimilaţi dar obligaţii cu ceea
ce sunt obligaţi creştmu
germani.
.
. .
"
Dr. W . F. către agenţia l.T.A. despre acţiu
nea de re-construcţie ş1
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14 noiembrie. IT A: demi sia Zis su de la Executiva sion~s
tă
16 noiembrie. IT A: Pătrăş canu anunţă pentru evrei

recăpătarea tuturor

I 323
I 324

I 325
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18 declaraţii Pătrăş·canu
JTA : 520 orfani au fost transportaţi în U.R .S.S .
21 decembrie. Noi lămuriri ale lui W. F.
23 decembrie. Procesul - verbal UER: Legea Pătrăş
canu. Se admite teza W.
F. Intervenţie la Vinogradov pentru eliberarea evreilo
r români şi germani.
Vizita lui Zissu şi propunerea de fuzionare. Presen
te mulţumeşte pentru
cooptare. Se respinge fuziunea. Se aprobă colabo
rarea. Activitate paralelă
de la caz la caz
24 decembrie. Întrunire la Tomis. Vorbeşte Lebly
, Neuman, Neussinger
Haberman, Davidovici, Con stantinescu Iaşi, Pătrăş
canu . Se votează o
continuă

I 327
I 328

I 329

I 330-331
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I 334-336
I 337-347

I 348-350

I 351-353
I 354
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/ 356
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I 367
I 368
I 369
I 370-375

I 376

moţiune

22 decembrie. Zissu de acord cu W . F. despre legea
de restituire W . F.

critica legii
24 decembrie. S-au dat paşapoarte diplomatice lui Prager
şi Cătulescu , care
pleacă în Occident. Obstacole la emigr
are . Unificarea organizaţiilor sioniste
27 decembrie. JT A : G-ral Vinogradov dă informaţii
de repatrieri
10 decembrie. ,,Curierul Israelit ": Dr. S. Mănuilă despre
legile rasiale
29 decembrie. IT A : Organizaţiile evreieşti au constr
uit o comisie pentru a
stabili ră s punderilor criminalilor de război şi daune
le provocate
6 octombrie. Dr. W. F. către Dr. Ghelerter, indign
at de ceea ce face
guvernul sau chiar mai bine de ceea ce nu face; Apăra
rea Patriotică
Ziarul „Tribuna Poporului " publică „Protestul popula
ţiei evreieşti
împotriv a declaraţiilor lui Niculescu - Buzeşt
i, făcute de o delegaţie
condusă de M. Davidovici, secretar
g-ral al C.G .E ., c ăci evreii au încă de
revendicat - funcţionarii , studenţii, etc .; prote
st şi contra eliberării lui
Ghingold şi Grossman
3 octombrie. ,,Semnalul" anunţă că Ministerul de
Justiţie i-a contact cu
Ministerul de Finanţe. M . Romniceanu în chestia
despăgubirilor.
1 noiembrie. Asociaţia Evreilor foşti deportaţi şi
deposedaţi . Raport de
întrunirea proprietarilor, chiriaşilor, meseriaşilor,
comerţ şi industrie, de la
Izbânda. Au vorbit: Davidovici, G . Ene, etc.; se
votează o moţiune la care
cer : 1. Constituţia da, dar legea încă nu; 2.
Jaful bunurilor evreieşti
continuă; 3. punerea în posesie, reinteg
rarea, şovăielile Justiţiei, din cauza
întârzierii decretului de lege aşteptat. 4 . Evacuarea
necruţătoare a tuturor
locatarilor Centrului Naţional de Românizare. 5.
Coabitare între evrei şi
călăii lor. 6. Dreptul nelimitat de propri
etate urbană şi rurală. 7 . restituirea
integrală a veniturilor şi a inventarului
viu sau mort. 8. Evre ilor ale căror
bunuri sau drepturi au fost încorporate U .R.S.S.
să li se restituie fructele şi
veniturile încasate de C.N.R. 9. Anularea înstrăinăril
or operate de C.N .R . şi
a vânzărilor către ne-evrei. 10. Spolierea farmac
iştilor şi droghiştilor. 11.
Jefuirea
cinematografiştilor.
12. Debitanţi C.A.M . 13. Anularea
înstrăinărilor de la Goga - Cuza . 14. Despăg
ubiri, Statul solidar responsabil ,
confiscarea averilor hitleriştilor. 15. Numai un guvern
sprijinit pe păturile
largi populare ne va putea da şi face dreptate . Modifi
cările la proiectul de
restituire Negel, aprobat în conferinţele de la 1-2
noiembrie . La care au
asistat ministrul Negel, ministrul de Externe Nicule
scu - Buzeşti, n a ţional ţărănist; V. Romniceanu - liberal, minist
rul de Finanţe, etc.
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drepturilor printr-o lege
19 noiembrie. IT A: recunoaşterea diplomelor de
la şcolile evreieşti şi
reprimirea în universităţi
19 noiembrie. IT A : Ministerul de Externe anunţă acelaş .
i lucru că Petrasca
nu va sprijini emigr area evreilor
. .
21 noiembrie. IT A: Guvernul anunţ ă că evreii nu
mai sunt o mmontate.
Şedinţa C.M.E.
. ··
. l
· b · ITA· CME în conferinta cu delegaţi. a cerut
25 noiem
reparaţu m01a e
rie.
·
·
.. lb ·
şi materiale; apel Ja emigrarea în Palest
ina ; se cere ai~ularea cărţ11 a e şi_ ~
Palestină independentă; Dr. Freudiger pretinde a şti
despre 20 .000 ev1e1
deportaţi din Budapesta; diverse decizii
.
24 noiembrie. ITA : anunţă audienţa W . F. la Vmog _r
ado~
.·
26 noiembrie. IT A: anunţă că Ministerul Educaţ1e1
Naţ~onale a luat m~srn 1
pentru evrei, spre re-încadrare. Rectorii şi reprez
entanţu şcolilor superioare
despre situaţia studenţilor
,
29 noiembrie. IT A: reprezentantul lui HIAS-IKA (B.
Jucobaon) soseşte m
Bucureşti pentru grăbirea emigranţilor
.
.
, . ,,
"
Text din conferinţa „Suferinţele evreilor din Roma
ma
"
Fotocopia scrisorii W. F. către Barbu Ştirbei
3 decembrie. URIA : Situaţi a evreilor din România
Proiect de lege Negel , privitor la abrogarea
legilor rasiale
referitoare la imobile
.
. ..
Proiect de Decret Lege pentru abrogarea d1spoz
iţ11lor privitoare la
românizarea personalului din întreprinderi
Procesul - verbal al Comitetului Executiv al C .M.E
.
Textul D . L. Pentru statutul naţionalităţilor
. .
3 decembrie. Corespond entul lui JTA : Klarman
e pnmll de Rege, care
asigură de egalitate şi de sprijinirea Palestinei
6 decembrie. JT A : plecarea unui vapor. Din altul
s-au întors 300, refuz
tranzitu I
·
r ăt'l
12 decembrie. Expozeul lui Răcoasa despre proble
mele naţ1ona 1t ,1 or 'm
cadrul noului stat democratic
.
. ,,
.
13 decembrie. L. Aurore anunţa că Vissarion
„M1tropobtul , ofense
serviciile lui Sima
Au ajuns la Palestina 958 evrei
. ..
. .
JT A: BBC anunţă că Guvernul restituie orga111zaţ11
lor evreieşti 67
milic-ane = 465 .000 dolari
.
"
JTA: România şi Ungaria nu se înţeleg pe chestt.a evreia
scă
Recepţie pentru C. Kolb
JT A: Zissu zice că 30.000 evrei vor să plece, dar
Guvernul Englez ·
nu permite intrarea
.
.
.
"
IT A : Protest Zissu - refuz de viză Im Ben Gunon
.
.
15 decembrie. Ziarele publică proiectul Pătrăşcanu,
pentru abolirea legilor
rasiale
16 decembrie. W. F. despre proiectul Pătrăşcanu

I 322
I 323

/ 357

I 358

I 359

I 360

I 361
I 362
/363

I 354
I 365

I 366

123

I 377
I 378

I 378
I 379-380
I 381
/1-2

/3

I 9-10

/11-21

/23
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26 decembrie. ,,Jurnalul de Dimineaţă" anunţă că Consiliul de Miniştri a
aprobat proiectul de Lege Pătrăşcanu şi publică o Declaratie a ministrului de
justiţie în chestia funcţionarilor şi pension arilor
·
"
,,Scânteia" - articol Zaharia Ilie despre Legea Pătrăşcanu
„Tribuna Poporului " - articol T. Andreescu pentru Legea

/ 24-25

Pătrăşcanu

/ 26
/ 27-28

Pătrăşcanu

„Curierul"

/ 29-40

publică articol E . Socorşi o notă în atenţia lui

„Curierul" - articol, reportagii în jurul abrogării legilor rasiale
„Semnalul" publică o notiţă că toate organizaţiile evreieşti vor
înainta proteste
„Scânteia" - publică declaraţiile Pătrăşcanu sub titlul „Cerem
populaţiei evreieşti să nu se lase antrenată pe o pantă primejdioasă"
"
,,Jurnalul de Dimineaţă" publică răspunsul lui Pătrăşcanu la
criticile aduse D. L. Şi textul în franceză tradus
„Scânteia" - sub semnătura lui I. Zaharia , articol, întreabă: ,,Ce
urmăresc criticii Decretului de Lege abrogarea legilor rasiale
"
,,Jurnalul de Dimineaţă" articol B. Brănişteanu, ,,O necesitate
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Textul proiectului cu modificările propuse de Dr. W. Filderman.
Semnat de ministrul Negel (proiectul pentru salariaţi)
Dr. W. Filderman a telefonat la zece noaptea d-lui ministrul Traian
Broşteanu. Răspunsul d-lui Pătrăşcanu
Convocare la Palatul Alteţei Sale Regale Principesa Elisabeta
Scrisoare adresată de Dr. W. Filderman către Dr. N . Lupu şi Const.
Vişoianu în chestia legii
Scrisoare W. Filderman către George Brătianu în chestia legii
Scrisoare W . Filderman către Pătrăşcanu cu somaţia: cum au fost
evacuaţi evreii
UER către Iuliu Maniu şi Const. Brătianu; unele detalii interesante
privitoare la Anteproiect , la comisie, etc., cu anexa de anunţuri din
„Universul" , 8 octombrie, apartamente de inch iriat
8 decembrie. Schwefelberg, nota în chestiunea reprezentării în Justiţie a
femeilor şi persoanelor aflate în ţările inamice sau internate la noi
9 decembrie. Raport Rosenkr anz despre conferinţa cu Gruber la Emanoil
Vinea, secretar general al Sindicatului Funcţionarilor Partidului . Vinea
crede că Dr. W . F. a greşit în trei momente : când a cerut concedierea
dublanţilor români; 2. când a stăruit pentru plata imediată către proprietarii
evrei a celor ne-percepute 3 1/2ani; 3. când a considerat rezolvată problema
evreiască pe marginea declaraţiilor lui Niculescu - Buzeşti. Foarte
important punctul 2
14 decembrie. Ziarul „Viaţa evreiască" - articol Economu; articol
Benvenisti / 46-47 .
,,Ardealul": art. Dr. Anton Jonel Mun.
15 decembrie. ,,Viitorul": abrogarea legilor rasiale
,,Semnalul" anunţă că la Iaşi evreii au recăpătat bunuri şi alte ????
articole despre suferinţele evreilor
„Semnalul" - interviu cu Dr. W. F. despre proiectul de lege
Pătrăşcanu. Marii profitori ai C.N.R.
16 decembrie. Victoria Dr. W. F. În privinţa funcţionarilor evrei. O
pre cizare a Federaţiei Sindicatelor
„Semnalul" - situaţia văduvelor revenite din Transnistria
,,Curierul"
„Era Nouă" : interviu cu Dr. W . F. şi cu precizarea lui Pătrăşcanu
„Era Nouă" : articol de B. Nagut. O nedreptate consacrată
„Jurnalul de Dimineaţă": interviu cu dr. W . F. text francez
„Jurnalul de Dimineaţă": interviu . Text rusesc
„Timpul" anunţă că o delegaţie a proprietarilor şi chiriaşilor evrei
deposedaţi a fost primită de Vlădescu - Răcoasa Min. Naţionalităţilor,
protestând contra legii de retrocedare . Ea urmează a fi primită de primul
ministru Groza
„Semnalul": un articol - scrisoare despre situaţia văduvelor
revenite din Transnistria
„Scânteia" şi „România Liberă" publică o declaraţie a Federaţiei
Sindicatelor de Funcţionari în legătură cu interviul Dr. W. F. din
,,Semnalul"

/ 41-42

/ 43-45

morală"

„Era Nouă" - publică un articol al lui A. Vişan „Evreii d-lui

Pătrăşcanu"

/ 48
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/ 53
/ 54
155
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/ 57-62
/ 63-65
I 66

"
Abrogarea legilor rasiale, publicaţii în legătură cu aceste probleme,
articol în „Viitorul"
Monitorul Oficial : Legea nr . 641 pentru abrogarea legilor rasiale
,,Jurnalul de Dimineaţă" - noi lămuriri de la Dr. W. F.
Acelaşi text tradus în franceză
,,Universul" - publică obiecţiile dr. W. F.
,,Semnalul" - declaraţiile avocatului Paraschive sc u - Bălăceanu
„Jurnalul de Dimineaţă": articol Const. A. Stoeanovici
Ediţia 10 publică semnat de Al. Drăguş articolul „Ce vrea dl.
Filderman?"

„Curierul" - articol: ,,D. Dr. Filderman răspunde Min . Pătrăşcanu
„Tribuna Poporului" anunţă ,,Marea adunare a populaţiei evreieşti
organizată de F.N .D. Cuvântările Constantinescu - Iaşi şi L. Pătrăşcanu, se
votează o moţiune
„Scânteia" - idem

.
Referat Silviu Lazarovici despre întrunire. A vorbit Lebly, care a
preciz at: atac vehement împotriva Dr. W. F., dar în sală se striga: trăiască
W. F.; apoi Dr. Neuman , Me ssinger, Davidovici , Prof. Constantinescu Iaşi, apoi Pătrăşcanu
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La Ierusalim, Arhiva Yad Vashem, din cadrul vestitului Muzeu al
Holocaustului cu acelaşi nume, găzduieşte şi o seamă de documente
referitoare la evreii din România. Accesul la aceste documente este complet
liber oricărui cercetător. Un număr de 58 de dosare alcătuiesc arhiva
W. Filderman: mii de materiale (memorii, scrisori, note, telegrame, adrese,
procese-verbale, referate, statistici, programe, analize, sinteze ş.a.) întocmite
sau primite de acest lider al evreimii române pe o întindere de timp de peste
trei decenii. Numai pentru perioada ultimă, 1.09.1944-20 .11.1947, fondul
P.6, cuprinde 15 dosare cu documente privind cele mai variate chestiuni din
lumea evreiască, la ordinea zilei. Doar listarea materialelor din dosarele pe
1944 - pe care o reproducem - a necesitat 17 de pagini de computer, fapt
pentru care nu ne-am încumetat - din economie de spaţiu - să extindem
demersul respectiv şi la ceilalţi ani. Sunt convins, însă, că fie şi numai
titrarea documentelor întreprinsă în listarea efectuată poate fi relevantă şi
concluzivă, în sine, cu privire la faptul că evreii din România imediat
postbelică se confruntau cu atâtea probleme de viaţă şi căutau atâtea soluţii,
încât orice reducere a multitudinii şi complexităţii fenomenologiei istorice a
evreilor pentru acest răstimp reprezintă o violentare a realităţilor. Or, cu
convingerea că demersul istoric se cuvine să reaşeze faptele aşa cum s-au
prezentat ele în Realitate şi nu aşa cum ar dori unii comentatori, improvizaţi
în istorici, să le prezinte, ne-am gândit la utilitatea fie şi a unei simplu
inventar al problematicii evreieşti, chiar şi pentru numai ultimele luni ale lui
'44. A reduce respectiva fenomenologie istorică doar la acţiunea
comuniştilor evrei nu înseamnă decât a violenta realitatea. Dr. W.
Filderman, în variatele sale îndeletniciri de conducător al celor mai
importante organizaţii evreieşti (comunitare, politice etc.) nu doar · că a
cunoscut activitatea acestor reprezentanţe necomuniste evreieşti dar, în
multe cazuri, a fost chiar actant al lor. Şi a rămas proverbială acribia cu care
consemna activitatea lor zilnică. Dovadă stă însăşi această arhivă, care-i
poartă numele şi pe care a izbutit cu mari sacrificii s-o scoată din ţară în
1948, pentru a nu o lăsa pradă fur~ei demolatoare comuniste (căreia de altfel
i-au căzut nu .puţine fonduri documentare evreieşti de a căror urmă nu se
mai poate da) . Cu atât mai valoroasă, deci, această arhivă de la Y ad Vashem
reflectând situaţia nu unui grup sau altul de evrei, ci situaţia întregii etnii.
Documentele referitoare la anii imediat postbelici (23 august 1944 septembrie 1947) se referă la: încărcatul contencios evreiesc cu statul român
- în materie de restituiri de bunuri şi valori , de (re)încadrări în servicii,

învăţământ, armată; situaţia cultului, culturii etc. şi a refacerii organizaţiilor
evreieşti (comunitare, politice ş.a.); presiunile politice exercitate asupra unor
categorii de evrei; relaţiile cu partidele politice, de „stânga" şi cele
„istorice", de asemenea cu societatea civilă: combaterea antisemitismului şi
judecarea celor vinovaţi de prigoana antievreiască din anii '40-' 44;
problematica refugiaţilor şi a emigrării etc., etc.
Fireşte, respectivul corpus de informaţii se cuvine coroborat cu alte
izvoare diverse prin care să fie lărgită aria de cunoaştere a uni domeniu sau
altul. Aşa de pildă: pentru adâncirea problematicii asociate mişcării sioniste
din România, în general, în anii imediat postbelici, în special, sunt necesare
informaţiile stocate în Arhiva Sionistă din Ierusalim şi la Muzeul
Maapilimilor (a Emigraţiei ilegale) din Haifa; pentru unele probleme
comunitare, arhivele CSIER (Fondul Moses Rosen ş.a.) sunt de primă
utilitate; pentru adâncirea studiului asupra Comitetului Democratic Evreiesc,
organizaţia de masă (1945-1954) sub înrâurirea P.C.R., fondul special
existent Ia Arhivele Naţionale din Bucureşti constituie o sursă, aproape
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unică; ş.a.m.d.

Doar prin parcurgerea unui Mont Blanc de documente, istoricul
călăuzit de principiul sine ira et studio se va încumeta să afirme, în deplină
cunoştinţă de cauză, despre evreii din România perioadei imediat postbelice
că au fost comunişti ori sionişti, integraţi noilor stări social-economice sau
neintegraţi, cu stare materială bună sau rea ş.a.m.d . Sau, infinit mai bine zis,
că au fost în toate aceste feluri, dat fiind că omogenizarea acestei populaţii,
sub imperiul unor tendinţe general-etnice, s-a confruntat în toată etapa
aceasta cu o puternică tendinţă de diferenţiere. Orice escamotare a unui atare
proces - deosebit de complex în lumina Documentelor şi Evenimentelor
trăite, de unii, chiar nemijlocit, a memoratelor de coparticipanţi etc. - nu
poate duce decât la formularea de sloganuri, simpliste şi reducţioniste de
tipul generalizărilor: ,,evreii au fost comunişti" sau „evreii au adus
comunismul" etc., etc. Parcurgerea „arhivei Filderman" (care din păcate se
încheie cu anul părăsirii forţate a ţării de către protagonistul ei) convinge o
dată în plus că în anii emergenţei comunismului în România (1944-1948)
evreimea de aici a fost de o diversitate socială, politică, spirituală etc. greu
de bănuit în absenţa unei documentări ca aceea cuprinsă şi în acest izvor de

primă mână.
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Copilăria şi adolescenţa

Născut

în 14 septembrie 1882. Tatăl, care avea un mic atelier
tipografic, a murit la 35 de ani. Mama şi-a întreţinut copiii - un frate mai
mare şi două surori - printr-un atelier de lenjerie.
A urmat liceul şi facultatea la Bucureşti. S-a remarcat prin talentul său
oratoric. Încă din liceu a publicat o broşură intitulată Lecţii de agricultură

Primii paşi în viaţa politică
Timp de 40 de ani au fost votate sute de legi discriminatorii prin care
evreii erau consideraţi străini .şi eliminaţi dintr-o serie de activităţi, din şcoli
etc. UEP duce o luptă neîntreruptă pentru câştigarea drepturilor cetăţeneşti.
Filderman se înscrie în UEP şi participă, în 1913, la Congresul
organizaţiei ca delegat al organizaţiei din Bucureşti.

practică.

Primele bătălii date pentru câştigarea drepturilor civile
Filderman continuă la Iaşi activitatea UEP. Acţiunile duc la decretarea
legii Marghiloman.
Agitaţiile antisemite iau proporţii - autorităţile îi arestează pe evreii
care încearcă să se apere. Filderman se prezintă la ministrul de Interne
Mîrzescu şi obţine eliberarea evreilor arestaţi (1917). Devenit unul din
factorii importanţi ai UEP, luptă pe două fronturi; apărarea populaţiei
evreieşti împotriva exceselor antisemite; determinarea autorităţilor de Stat
de a elabora o lege cât mai cuprinzătoare de încetăţenire a evreilor.
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În 1897 a participat la organizarea autoapărării în cartierul Văcăreşti,
sfătuind populaţia evreiască la moderaţie.
Cercul cultural al elevilor de liceu evrei - la care participa şi elevul
Filderman a fost înfiinţat de fiii dr. Beck.
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Student şi luptător politic
W. Filderman a studiat dreptul la Bucureşti şi şi-a completat studiile la
Paris. La Congresul studenţesc internaţional din 1900 delegaţia română a
protestat împotriva persecuţiilor la care erau supuşi românii în Transilvania;
delegaţia maghiară a contestat dreptul românilor, care-i persecută pe evrei,
de a protesta. Delegaţia română a solicitat studenţilor evrei din România să
se solidarizeze cu protestul studenţilor români . Filderman a prezentat
punctul de vedere antiantisemit al studenţilor evrei din România. Este
aprobat de Congres. Filderman ales vicepreşedinte al societăţii studenţilor.
,,Corda fraterna" (p. 20).
Agitaţii studenţeşti antisemite în 1902, la venirea lui Bernard Lazare.
Federatia intematională somează Asoeiatia studentilor din România să ia
'
'
'
'
atitudine împotriva agitaţiilor antisemite. Ca răspuns, studenţii români se
retrag din Federaţie. Scrisoarea adresată de Filderman, în calitatea sa de
vicepreşedinte al Soc. ,,Carda fraternă", Asociaţie stud. Români.
Pregătirea profesională

Doctoratul la Paris, cu o teză de Drept comparat, elogiată de presa de
specialitate franceză. După luarea licenţei este un timp profesor la şcoala
,,Cultura" (1910-1912).
Prezintă o comunicare la Congresul român pentru ştiinţe sociale
privind medicina preventivă.
Combate teza antisemiţilor cu privire la cauza răscoalei din 1907 că ar
fi fost provocată de arendaşii evrei.
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Spre

încetăţenirea

evreilor
UEP adresează Parlamentului un protest împotriva legii Marghiloman
şi duce acţiuni pentru modificarea ei, antrenând în acest sens şi pe
reprezentanţii Puterilor Centrale din Bucureşti. Filderman - devenit
vicepreşedinte al UEP - duce tratative cu o delegaţie de evrei din AustroUngaria veniţi în acest scop la solicitarea UEP.
Noul guvern Brătianu. UEP cere o lege unică de încetăţenire fără altă
procedură decât declaraţia celui interesat că doreşte cetăţenia română.
Într-un comunicat UEP prin care revendică acest lucru, se cere autonomia
culturală şi religioasă .

Dialogul Filderman - Ionel Brătianu
Prima audienţă a lui Filderman la LLC. Brătianu. Acesta din urmă
cere evreilor să se mulţumească deocamdată cu legea Marghiloman.
Opoziţia categorică a lui Filderman care mărturiseşte deschis că n-are
încredere în aplicarea ei. O a doua audienţă se încheie fără rezultat.
La sloganul antisemiţilor cum că evreii refuză să se asimileze,
Filderman precizează că asimilarea este „dreptul evreilor de a se bucura de
toate libertăţile şi obligaţiile cetăţeneşti". O populaţie aruncată în gheto ...
„nu se poate asimila, fiind împiedicată chiar de către cei ce preconizează
asirni larea".
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Filderman combate afirmaţiile că evreii ar fi nişte venetici, că nu şi-ar
fi făcut datoria în război, venind în acest sens cu o demonstraţie detaliată.

rezolvată.

Conferinţa

sărăciţi

produse de această lege problema

evreiască a fost ş1 rămâne definitiv

e

În 1926, în Statele Unite, Filderman
în război.

de la Paris

ajutoare pentru evreii

Salvarea refugiaţilor din Rusia
.G~vernul _ s~licită . UEP să întreprindă organizarea
asistenţei
refugiaţilor evrei dm Rusia. Intervenţia lui Filderman ca aceşti refugiati să
nu fie )ntemaţi în lagăre ci cazaţi în diferite loc alităţi până la emigrarea l~r.
In martie 1922, primul lot de refugiaţi pleacă în Statele Unite. Un total
de 14.000 refugiaţi. Se obţin fonduri din ţară şi de la Joint pentru circa
50.?0~ -~e refugiaţi. A~ţi_unea de organizare, atât a vieţii în ţară cât şi a
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Plecarea unei delegaţi i evreieşti din România la invitaţi a Organizaţiei
Sioniste Mondiale. Filderman este invitat de Alianţa Israelită. Dosarul cu
problemele evreilor din România este prezentat la Paris.
Treptat , de l egaţii sionişti s-au retras rămânând singur Filderman.
Comitetul delegaţilor evrei la conferinţă a alcătuit un grup din trei Motzkin, Broide şi Filderman - care preiau propunerile delegaţiilor
prezentate Conferinţei . Este redactat un memorandum -'- raportori fiind
Filderman şi Leo Reich. Într-un memoriu inclu s în memorandum se arată
situaţia evreilor din România . La propunerea lui Filderman, Lucian Wolf
cere introducerea unui amendament privind statutul ce trebuie acordat
evreilor din România.
În ţară unii fruntaşi evrei acceptă compromisul propus de guvern. Încă
înainte de plecarea lui Filderman la Paris, la 29 nov. 1918, UEP publică un
comunicat prin care resp inge legea M arghiloman, întocmită fără consultarea
evreilor.
Acordul obţinut la Paris la propunerile formulate de Filderman, de a s_e
acorda fără nici o restricţie cetăţenia tuturor evreilor; a celor care nu sunt

obţine

supuşi străini.
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Refuzul lui Brăti anu de a accepta aceste prevederi la Conferinţa de
pace ţinută în acest răstimp. În scopuri propagandistice, în delegaţia oficială
la această Conferinţă au fost incluşi şi evreii Rosenthal - avocat [care
ulterior a semnat în Cartea de aur la moartea fruntaşului legionar gen.
Cantacuzino] şi Ezra Bercovici, redactor al ziarului „L'independance
Roumaine". Pe Brătianu l-a iritat în mod deosebit perseverenţa lui
Filderman de a apăra interesele evreilor din provinciile alipite.
Trat atul de la Saint Germain din septembrie 1919 cuprinde 12 articole
privind minorităţile. La 28 mai 1919, apare însă la Bucureşti un decret-lege
care, prin art. 7 barează drumul spre cetăţenie al evreilor. El va fi apoi
înlocuit cu art. 137, prin care se recunosc drepturi civile şi politice pentru
toţi evreii de pe teritoriul României .
Ziarul „Viitorul" publică un articol ce afirma că aceste prevederi au
fost smulse României cu cuţitul la gât şi că România nu le va respecta.
Filderman se adresează conducerii Partidului Liberal cerând explicaţii .
Drept urmare, tot în „Viitorul" apare un comunicat că în ciuda insatisfacţiei
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emigram acestor refugiaţi a durat până în 1925 şi a presupus cheltuieli de
circa 50 de milioane de dolari.
Ajutorarea refugiaţilor evrei proveniţi din Rusia bolşevică rămâne una
din paginile frumoase ale istoriei evreilor din România .

Scriitor

şi publicist

În 1925 Filderman publică · lucrarea Adevărul asupra probl emei
evreieşti din România în lumina textelor religioase şi a statisticii în care
comb ate teza antisemită a „invaziei jidovilor" şi arată j ertfe le din război ale
evreimii. Evidenţiază latura umanistă a religiei mozaice şi combate
afirmatiile
antisemitilor.
,
,

Pro domo mea, rectificări autobiografice, apărută în 1932, combate
afir~aţia lui Iorga că evreii ar forma un „izolat", dând exemple de patroni

evrei care aveau ucenici români, ş.a .m.d .
Filderman răspunde la ancheta lui Pamfil Şeicaru privind munca
naţională (1934) printr-o broşură Le probleme du travail national et la crise
du bareait en Roumanie în care combate tezele naţionalismului intransigent,
demonstrând că şomajul nu este datorită prezenţei evreilor .

Recrudescenţa mişcării antisemite

Organizarea

mişcării antisemite în 1922. A.C. Cuza şi N. Paulescu

înfi~nţează „U~iunea. Naţional-Creştină", care devine ulterior Liga Apărării
Naţ1on~l-Creştme, dm care se desprinde ramura legionară, condusă de
Cornelm Codreanu Zelinski. Rolul factorilor străini - germani şi italieni - în

dezvoltarea mişcării legionare.
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În 1925 Filderman figurează pe „lista morţii" întocmită de legionari.
Atenţionarea din partea lui R. Franasovici de pe1icolul care planează asupra
lui W.F.
Pornite sub pretextul disecţiei
Acţiunile studenţeşti antisemite.
cadavrelor, ele iau amploare . Devastările din Ardeal după Congresul
studenţesc de la Oradea.
În 1929, Filderman înaintează un memoriu primului-ministru, acuzând
direct guvernul că : încurajează mişcările antisemite ale studenţilor; acordă
subvenţii ziarelor antisemite care fac propagandă la sate.
Petiţiile

Comunicat UEP care cere organizaţiilor locale să voteze candidati
care îşi însuşesc revendicările populaţiei evreieşti - respectiv: înscrierea î~
Constituţie a drepturilor la cetăţenie a evreiior: legea pentru organizarea
comunităţii evreieşti şi a cultului mozaic, inclusiv acordarea de subventii
'
pentru şcoli.

Înscrierea în Constituţie a încetăţenirii
Grija lui Filderman ca în Constituţie să fie înscris clar dreptul la
încetăţenire a evreilor, a tuturor categoriilor de evrei. Încercarea guvernului
de a nu acorda acest drept unor categorii de evrei din Transilvania este
dejucată de Filderman (era vorba de evrei neînscrişi în listele comunale, de
evreii refugiaţi din .Ungaria).
Alegerea lui Filderman ca preşedinte al UEP în urma demisiei lui A.
Stern la Congresul UEP din 1923.
Intervenţia lui Filderman de a opri reprezentarea la Câmpulung
Bucovina a piesei „Crucificarea lui Hristos" , spectacol care ar fi instigat la
'
ură faţă de evrei.
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dr. Filderman
Acţiunea contra abuzurilor, prin petiţii adresate guvernului:
- în 1922: în legătură cu deposedarea de terenurile lor a agricultorilor
evrei din Maramureş şi Basarabia. Intervenţia lui Filderman are rezultat,
evreii reintră în posesia terenurilor;
- în 1919 : în legătură cu greutăţile făcute unor evrei din Transilvania şi
Bucovina în legătură cu încetăţenirea - intervenţii încununate de succes.
Intervenţii în legătură cu înscrierea elevilor evrei în şcoli, cu scoaterea
pasajelor antisemite din cărţile didactice.
Filderman urmărea cu tenacitate rezolvarea problemelor sesizate prin

„Egalitatea" (10.111.1922) că UEP nu este partid politic, ci o organizaţie care
vegheaz ă la interesele superioare ale evreimii.

petiţii.

La acuzaţia c-ar fi menţinut legături mai strânse cu liberalii, el arată că
aceştia au introdus o lege a cultului care avantaja pe evrei - modificată de
ţărănişti în dauna cultului mozaic - au înscris în legea cooperaţiei drepturi
pentru cooperativele evreieşti, desfiinţate de ţărănişti; au introdus o
subvenţie pentru cultul mozaic, care nu s-a plătit de guvernul naţional
ţărănist; au acceptat introducerea în şcoală a limbii ebraice.
Totuşi, în anii grei Filderman a menţinut raporturi bune şi cu Iuliu
Maniu, prin care făcea să ajungă la Antonescu informaţii despre ororile
săvârşite de regim.

Reorganizarea comunităţilor
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Evr2ii în alegeri
Comunicat al UEP , din ianuarie 1922, prin care evreii sunt îndemnaţi
să se înscrie în listele electorale . Un alt comunicat lămureşte că UEP este
reprezentantul politic al evreilor . Încercarea avocatului Chefner de a
organiza o disidenţă a UEP mai maleabilă şi înclinată spre compromisuri,
eşuează în faţa popularităţii dr. Filderman.
„Mântuirea", ziarul lui A.L. Zissu, îl atacă pe Filderman pentru că ar
intenţiona să formeze un partid propriu. Răspunde M. Schwarzfeld în

comunitătilor }I
reorganizarea
acţionează pentru
Filderman
îndrumarea lor pe linia unei autonomii culturale, religioase şi sdciale . In
februarie 1921 este convocat un Congres al comunităţilor având ca program
elaborarea unui statut unitar şi alegerea conducerii ,pe baze democratice.
Filderman a acţionat susţinut, de asemeni, în acel timp la crearea Institutului
de orientare profesională. Înfiinţarea, la îndemnul lui Filderman, de către
A. Roller şi M. Gold, - încă din 1916 a cercului „Libertatea", având ca scop
desfăşurarea unei intense activităţi culturale şi sociale Ia care să participe şi
fruntaşi ai vieţii politice şi culturale româneşti .
!nfiinţarea în 1921 a Universităţii Populare a U.E.R.
In 1922, U.E .P. devine U.E.R . având ca scop lupta în continuare
împotriva oricăror discriminări faţă de evrei , cu atât mai mult cu cât intentia
partidului liberal, formulată de Vintilă Brătianu prin lozinca „Prin 1~oi
înşine" era aceea de a elimina evreii din viaţa economică prin măsuri
indirecte, prin favorizarea doar a cooperativelor româneşti, a băncilor
populare şi sindic atelor agricole.

Cooperativa

evreiască

Disensiuni în uliţa evreiască

În calitate de preşedinte al Jointului (1920) , Filderman a acţionat
pentru sprijinirea ţăranilor evrei din Basarabia şi Maramureş, pentru
apărarea dreptului lor la proprietate, contestat în repetate rânduri de

În spiritul curentului asimilist - provocat de David Emanuel, dr.
Goldstein , Aurel Candrea, fraţii Sanielevici , ş.a. - dorea şi W.F. să se
semneze, o declaraţie cum că populaţia evreiască refuză interventia străină
în rezolvarea problemei ei de existenţă în România . În urma unei interventii
a studenţilor de la „Haşmonaea" W. Filderman a renuntat la semnar~a
declaraţiei.
·
Atacurile „Mântuirii" şi „Renaşterii Noastre" contra U.E.R . care au
sprijinit poziţia studenţilor şi a lui Filderman.

autorităţi .
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În 1920 iau fiinţă la Bucureşti Cooperativele reunite, iar patru ani mai
târziu Cooperativele de credit mărunt, care în 1930 numărau 109 unităţi (în
afară de cele din Transilvania). Ele au fost desfiinţate în 1949, fondurile
fiind preluate de Comunităţi şi apoi de stat.
Filderman a apărat interesele acestor cooperative ori de câte ori au fost
lezate.

Relaţia dintre W. Filderman şi A.

Activitatea

sionistă
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Filderrnan s-a numărat printre cei 8 membri aleşi să întocmească actul
de întemeiere (1929) al Agenţiei Evreieşti (Sohnut). În 1936 el figura în
Comitetul executiv de la Londra a Agenţiei Evreieşti. Agenţia Evreiască secţia Bucureşti - era condusă de el.
În legea aşezămintelor cu drept de a face colecte nu figura şi
organizaţia sionistă. La intervenţia lui Filderman lista este completată şi cu
aceasta .
Datorită lui Filderman, fruntaşii sionişti care vizitează ţara H. Weizman în 1927 şi N. Sokolov în 1930 - sunt primiţi de înaltele
oficialităţi.
.
La ancheta „Curentului", din 1937, privind împărţirea Palestinei ş i
reducerea numărului .de emigranţi evrei, 1:ăspunsul lui Filderman este
categoric şi priveşte necesitatea creării unui stat evreu, arătând că şi
interesul României este de a fi creat acest Stat evreu.
În 1937, apare „Planul A. Călinescu" de organizare a emigrării anuale
a 50 mii de evrei, fin anţarea acţiunii revenindu-i lui M . Blank. Solicitat să-şi
spună părerea, Filderman arată că cel mult 5000 de evrei ar putea emigra
anual. Atrage atenţia că această acţiune nu absolvă guvernul de combaterea
antisemitismului .
Conflict între dr. Filderman şi Organizaţia sionistă în urma unei note
apărute în ziarul „Renaşterea Noastră" din 1936 în care se arată că cine
combate P.N.E. nu este evreu. Dr. W. Filderman a combătut în mai multe
rânduri P.N.E.
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L. Zissu

Deşi _nereligios, Filderman respecta cultul şi instituţiile religioase, în
timp ce Z1ssu dorea un iudaism al învăţăturilor şi meditaţiilor, a unei
cucer111c11lipsite de orice formalism, iar sub raport politic o colectivitate
unită în jurul ideii naţionale , beneficiind de autonomie culturală, şcoli cu
limbă. de _ p~e~are ebraică ş.a. Ambii împărtăşeau, însă, o poziţie

emanc1paţ10111sta.

Încă prin rezoluţia Congresului sionist din 1913 s-a resimtit

necvesi tate~ p~ntru sio~işti ~e a lupta şi pentru cucerirea drepturil~I

cetaţeneşt1. Dm 1915, cand F1lderman intrat în conducerea U.E .P, această

organizaţie se găsea pe linia prevederilor sioniste. Cu toate acestea
disensiunile între sionişti şi uepişti erau continuu întreţinute în special de
tineretul sionist.

~

~ În

. programul U.E.~ . din 1919 era prevăzut totuşi pe lângă
mcetaţe111rea tuturor evreilor, deoarece la peste 1/3 nu li se acordase
cet~ţ~nie, şi o autono~ie culturală şi religioasă pentru evrei , vezi: Programul
politic prezentat de Ftlderman (,,Dimineaţa" din 27.IV .1920) .

Lupta

electorală

.
Înţelegere~ convenită între conducerea U.E.P., dr. Filderman şi Th.
Fischer (preşedmte P.N.E.) n-a putut fi perfectată de-a lungul anilor din
cauza opoziţiei lui S. Stern - secretar al P.N.E . din Vechiul Regat.

135

Discuţia lui Filderman cu scriitorul Jerome· Tharand în cadrul căreia
sunt combătute cu fermitate afirmaţiile antisemite, invocându-se date

Condus de Filderman, U.E.P. se aliază în diferitele campanii electorale
cu trei-patru partide care sprijină revendicările evreieşti.
Eşecul P.N.E. în alegerile din 1936, când nu întruneşte nici cele 2%
necesare pentru reprezentarea în Parlament, este simptomatic pentru izolarea
acestuia. U.E .R. avea majoritatea evreilor din Vechiul Regat ; deşi dispus la
un compromis pentru colaborarea cu P.N.E. în 1936 n-a ajuns la nici un
rezultat, din cauza intransigenţei P.N .E.

precise şi statistice (1938).
Interzicerea colectelor sioniste. Filderman se prezintă la ministrul
Ghelmegeanu arătând că prin aderarea la Convenţie privind constituirea
Palestinei aceste colecte sunt în interesul ţării. Se revine asupra interzicerii.
Formarea Federaţiei Uniunilor Comunităţilor Evreieşti prin unirea:
Uniunii Comunităţilor din Vechiul Regat, Uniunii Comunităţilor Sefarde,
Uniunii Comunităţilor din Tran silvania şi Banat, biroul ortodox din Turda,
prin care se centralizează activitatea de asistenţă, se organizează emigrarea,
se înfiinţează instituţii economice şi se unifică acţiunile de rezistenţă contra
măsurilor antisemite.
Dr. Filderman intervine ca puţinii evrei rămaşi încă funcţionari
publici, să-şi păstreze locurile . Ei nu sunt admişi însă în Partidul Natiunii.
EI combate zvonurile că evreii ar fi săvârşit în Basara,bia acte
reprobabile contra românilor la retragerea trupelor (1940).
Măs uri antievreieşti luate în continuare . Situaţia se agravează începând
cu 10 iulie 1940 când se iau măsuri legiferate antievreieşti : interzicerea
tăierii rituale, interzicerea evreilor de a face parte din consilii de
administraţie, oprirea subvenţiei acordate cultului mozaic. Interventiile dr.
Filderman rămân fără rezultat. Ziarele antisemite îl consideră ca ' un om
periculos; se cere arestarea lui.
8 august 1940: apare decretul lege privind situaţia juridică a evreilor
prin care aceştia sunt scoşi din funcţii publice; n-au dreptul să deţină
proprietăţi rurale, să practice comerţul în comune rurale, să fie editori, să
aibă cinematografe. Începe evacuarea evreilor din sate.
Prin numeroasele intervenţii ale dr. Fildennan se obtine ca evreii
refugiaţi din Bucovina să nu fie obligaţi să părăsească teritoriul ţării.
La 9 august 1940 evreii sunt scoşi din armată .
!)r.Filderman adresează un memoriu regelui Carol II.
In septembrie 1940 apare o decizie a Ministerului Cultelor, care duce
la închiderea unor sinagogi. Dr. Filderman intervine pentru ca ele să fie
redate cultului.
Congresul Comunităţilor convocat din iniţiativa dr·. Filderman, pentru
alegerea unui nou şef rabin în februarie 1940. Este ales tânărul rabin Al.
Safran în locul dr. I. Niemirower (decedat) .
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Evreii în alegeri

Se apropie furtuna

Filderman avertizează pe fruntaşii politici români, asupra pericolului
ce reprezintă mişcarea antisemită, în special legionarii după 1933-1934.
Guvernul Tătărescu (1934) pregăteşte un proiect de lege pentru
revizuirea cetăţeniei evreilor, afirmând că 500 de mii de evrei s-ar fi
introdus fraudulos în ţară. Filderman atacă acest proiect, arătând exagerarea
cifrei evreilor „străini", în majoritatea lor emigraţi deja.
La 29 ianuarie 1936, formarea Consiliului Central al Evreilor, în care
pentm prima oară U.E.P. colaborează cu P.N .E. Memoriile depuse presiunile din afară, care arată că proiectul de revizuire a cetăţeniei este în
contradicţie cu prevederile Tratatului de la Paris - fac să cadă Proiectul
Tătărescu prin care 80% din evreii din teritoriile alipite ar fi pierdut
cetăţenia.
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La 22 decembrie 1937 Filderman, care cunoştea planul de a se forma
un guvern Goga-Cuza, pleacă în străinătate după ce dă instrucţiuni
colaboratorilor săi despre modul de a acţiona în situaţia creată . El
recomandă: sistarea oricărei tranzacţii cu oficialităţile, alertarea în acelaşi
timp a Congresului Mondial Evreiesc, a Jointului, a Comitetului pentru
apărarea evreilor din Răsărit. La 27 ianuarie are loc la Geneva sesiunea
Comitetului pentru protecţia minorităţilor. La sesizarea evreilor din
România cu privire la măsurile antievreieşti, în special legea de revizuire a
cetăţeniei , Ministrul de Externe, Istrate Mircescu prezent acolo, promite
amânarea aplicării legii şi introducerea unor modificări binevoitoare.
Ulterior, retractează această comunicare. Urmează o seamă de măsuri
antievreieşti: întreprinderile sunt obligate să concedieze evrei; agricultorii
evrei sunt deposedaţi de terenurile lor; ziarele democrate conduse de evrei
sunt suspendate ş.a.
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Statul legionar

Masacrul de la laşi ·
29 iu~ie 1~41: ..Sub pretextul unui control poliţienesc sunt duşi la
Chestura dm Iaşi m11 de evrei; o parte sunt ucişi în mod bestial altii
încărcaţi în trenurile morţii. Au rezultat 8.000-12.000 victime: număr~tl I~r
exact nu se ştie nici astăzi.
Comunicatul lui Antonescu că la Iaşi au fost ucişi 500 de iudeocomunişti" care ar fi atacat armata germană este un fals.
"
Masacru.I d~ I~ Iaşi n-a fost un fapt izolat; orori similare s-au petrecut
m multe localităţi dm nordul Moldovei, dar nu de asemenea proporţii.

A
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Ca urmare a presiunilor germane, Ion Antonescu este însărcinat cu
formarea unui nou guvern . Regele Carol II abdică în favoarea fiului său
Mihai I. Dizolvarea F.N.R., care la rândul sau dizolva se partidele politice.
Din lipsa de cadre, Antonescu numeşte în funcţii publice elemente legionare
(4 septembrie 1940).
Declaraţii formale ale lui Ion Antonescu şi Horia Sima de a respecta
legalitatea dar comercianţii evrei sunt ridicaţi din case de către poliţia
legionară; preluarea cu forţa a averii evreilor; aşezăminte evreieşti sunt
preluate fără nici o formă legală.
Antonescu protestează împotriva modului în care legionarii acaparează
sectoarele vitale ale ţării şi îi acuză de metode gangstereşti. ,,Nici de la
jidani nu pot să le iau averea, căci este a lor".

Ruptura cu legionarii

10 ianuarie 1941 ultima şedinţă a guvernului - Antonescu denunţă
crimele legionarilor. 21-22 ianuarie , rebeliunea legionară. Armata e de
partea lui Antonescu. Printre victimele rebeliunii, 118 evrei morţi şi 79
răniţi.

28 ianuarie un nou guvern alcătuit din militari şi tehnicieni. Sunt
1942 legionari, în parte în contumacie. Vinovaţii principali ai
rebeliunii - legionarii aflaţi în guvern: Horia Sim a, gen. Petrovicescu, C.
Maimuca. Sprijiniţi de elemente naziste, cu misiuni oficiale în ţară au fost
trecuţi peste graniţă.
Supralicitarea fidelităţii de către Antonescu faţă de Germania: 12
octombrie 1941, intrarea trupelor germane în ţară; 23 noiembrie , aderare la
axa Berlin-Roma-Tokio; 4 decembrie semnarea acordului economic cu
Germania.
Antonescu era informat - probabil din unele surse evreieşti - de
fărădelegile comise, în continuare, de legionari. Însărcinează pe Al. Roşianu
să ancheteze situaţia. Acesta a anchetat, peste câteva luni şi situaţia
masacrului de la Iaşi - fără să fie declanşat însă un proces.
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Regimul antonescianfără legionari

Aplicarea măsurilor împotriva evreilor sub motivul românizării
mun~i! şi a:'uţiei naţionale". Acţiunea de pauperizare, prin ~xproprierea
avuţ1e1 evreilor, a fost urmărită sistematic. S-a creat un subsecretariat al
rom~nizării. Pană la 6 decembrie 1942 au fost expropriate: 406.404 ha teren
arabil, 90 .625 im~bile, 1471 mari întreprinderi. În plus, evreii erau supuşi
unor taxe excepţ10nale, obligaţi să predea efecte, evacuati din unele
locali~ăţi, . nu ~uteau circula cu trenul, supuşi la muncă' obligatorie,
amemnţaţ1 la once era considerat abatere cu deportarea în Tran snistria.
?rganizarea Sfatului Evreiesc de către Filderman: lupta se ducea nu
numai cu guvernul, ci şi cu consilierii nazişti - dr. Filderman este atacat în
presa germană, care-l clasifică drept spion anglo-american .

Un examen de conştiinţă
Dr.. Fild.erm~n cunoaşte reticenţele faţă de nemţi ale lui Antonescu,
c~re, deşi a~t1s~m1t, era. p~rmeabil la intervenţii . Antonescu îl cunoştea pe
F1l~:r~an dt~ ~1ceu,deşi Ftlderman nu-şi amintea de dânsul şi nu întreţinÎJse
mat n~amte mei un fel de raporturi cu el.
In urma constituirii guvernului Antonescu, dr. Filderman îşi face un
examen sever de conştiinţă, hotărându-se asupra conduitei de urmat. Se
hotărăşte pentru a încerca un contact direct cu Antonescu: Deci nici
0
tea~mă, ni~i o sfidare insolentă, ci numai raţiunea justiţiei, va re~'şi să pună la
adapost viaţa evreilor" .
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Primul contact cu Antonescu

anti-sovietic

Scrisoarea lui Antonescu către dr. Filderman, prin care acesta încearcă
să justifice măsurile antievreieşti prin faptul că evreii bolşevici se poartă cu
soldaţii şi cu populaţia românească în mod barbar.
Antonescu primeşte însă, în continuare memorii ale lui Filderman care
obţine funcţionarea legală a sinagogilor.

Lupta contra semnului galben
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La 17 septembrie, cu sprijinul lui Eftimie , dr. Filderman obţine o
audienţă la Antonescu. Generalul cer e ca evreii să-i fie loiali. Filderman
arată că faţă de măsurile luate contra lor nu poate cere evreilor acest lucru.
Aminteşte de faptul că cultul mozaic a fost exclus din rândul cultelor
aprobate, că artiştii evrei au fost excluşi din teatre, că pe magazinele
evreieşti au fost lipite de către legionari afişe jignitoare.
Antonescu promite că va lua măsuri contra abuzurilor. În scrisoarea
trimisă lui Filderman arată că primele luni de guvernare au fost ale
„romantismului", că de acum încoi o va face ordine . Asigură că populaţia
evreiască nu va avea de suferit în plan politic şi economic - ,,cuvfmtul gen.
Antonescu este cuvânt" . .
Profit ând de această întâlnire, dr. Filderman depune pe masa lui
rnm1stere. În problema
adresate diferitelor
memoriile
Antonescu
învăţământului cere ca acolo unde nu există şcoli ale comunităţilor elevii
evrei să poată urma şcolile de stat, să li se permită studenţilor să se înscrie ceea ce nu s-a aprobat, la facultăţi. S-a admis, însă, ca evreii să înfiinţeze
şcoli secundare şi superioare.
În problema cultului, dr. W . Filderman a cerut ca evreilor să li se
tradiţiilor, ca de sărbători să poată ţine închise
permită respectarea
magazinele .
De asemenea, prezintă memorii privind situaţia med icilor, avocaţilor, a
negustorilor, a voiajorilor.
Horia Sima îl acuzase pe general de colaborare cu Filderman încă din
primele luni de guvernare. Căci de câte ori erau sesizate abuzuri la adresa
evreilor Filderman se adresa lui Antonescu, amintind acestuia de „cuvântul
dat", sesiza că: instituţiile evreieşti, şcolile, orfelinatele nu primesc nici un
ajutor; cimitirele evreieşti sunt expropriate ş.a.m.d .
opreşte
funcţionării cimitirelor,
ordonă autorizarea
Antonescu
ridicarea
Decide
Sevastopol.
cimitirul
temporar dezgroparea morţilor din
interdicţiei tăierii rituale, suprimă inscripţiile de pe magazinele evreieşti,
redu ce evacuarea din unele localităţi, aprobă, permite înfiinţarea unui teatru
evreiesc ş.a.
Pentru evreii refugiaţi din Germania, Polonia, Ungaria - intervine
pentru emigrarea lor.
Intervenţiilor preş. corn. din Iaşi S. Cristian se asociază sprijinul lui
Filderman la preş. Curţii de Casaţie Dimitrie Lupu - pentru a curma abuzul
autorităţilor chiar şi după pogrom.

Războiul
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Protest adresat Ministerului de Interne împotriva introducerii semnului
galben. Şi patriarhul Nicodim arată că în felul acesta se profanează religia.
Aflând de intenţia de a se generaliza purtarea acestui semn, dr.
Filderman obţine, cu ajutorul dr. N. Lupu, o nouă audienţă - 10 septembrie
- la Antonescu . Speculând orgoliul lui Antonescu şi arătând că semnul
galben e purtat de evrei numai în ţările ocupate , obţine suprimarea acestei
dispoziţii (la 13 septembrie). Cu ocazia acestei audienţe, supune atenţiei lui
Antonescu şi următoarele probleme: admiterea ca meseriaşii evrei să fie
folosiţi în specialitatea lor, ca soarta celor 50.000 de evrei expulzaţi din
comunele rurale să fie ameliorată, ca salariaţii comunităţilor să fie scutiţi de
munca obligatorie, etc.
Filderman ridica aceste probleme , deşi nu mai avea nici o calitat e
oficială Federaţia Comunităţilor fiind desfiintată. Totuşi, Antonescu
'
continuă să-l considere reprezentant al evreilor.

Sub ochii Gestapoului

Încă din 1933, când hitleriştii au preluat puterea în Germania, dr.
Filderman s-a situat pe o poziţie de adversar hotărât al nazismului. Creează
% din încasările comunităţilor pentru ajutorarea
un ~ond ~pecia! de 1q_
1939 trimite în mod demonstrativ 4 vagoane de
In
Germania.
evreilor drn
azimă pentru evreii din Germania şi susţine cu energie boicotul produselor
germane.
Toate acestea erau cunoscute Gestapoului care urmărea nimicirea dr.
Filderrnan. Ghingold îi propune după 1942 să plece din ţară, dar dr.
Filderman refuza „pentru a putea sta în apărarea evreilor".
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pentru ajutorarea deportaţilor, dar şi datorită situaţiei de pe front, în 1943 se
i-au unele măsuri de îmbunătăţire a vieţii deportaţilor din Transnistria.
La intervenţia lui A. Zissu, Mihai atrage atenţia lui Antonescu că va
avea de dat socoteala pentru regimul inchiziţional aplicat evreilor din
Transnistria şi nu numai .
În 1943 sunt readuşi de peste Nistru: evreii deportaţi ca „infractori" la
munca obliţatorie; evreii din Dorohoi; cei deportaţi sub pretextul de a fi
comunişti. In martie 1944 sunt aduşi în ţară 1884 orfani, care şi emigrează
apoi în Israel. Ultimii supravieţuitori sunt aduşi după 23 august, şi datorită
intervenţiei dr. Filderman pe lângă şeful Comisiei militare interaliate, gen.
Vinogradov .

Transnistria

Centrala Evreilor
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Antonescu tergiversează planul de evacuare în Guvernul General a
evreilor din ţară. 280.000 evrei ar fi trebuit, conform planului lui Gustav
Richter, ca începând din septembrie 1942, să fie trimişi în lagărele de la
Treblinka, Belzek şi Sobibor.
Datorită, în bună parte şi memoriilor lui Filderman, această deportâre
în masă a evreilor n-a avut loc .
~
Din 1943, Antonescu îşi dă seama că Germania a pierdut războiul.
Incearcă fără succes să-l determine pe Hitler să încheie o pace separată, apoi
ca Italia şi sateliţii Axei să iasă din război. Antonescu lua în calcul
„fidelitatea populaţiei evreieşti", în cazul când ar fi fost obligat să rupă
alianţa cu Germania.

Teritoriul intre Nistru şi Bug administrat de România este menit să
locul de concentrare şi izolare a evreilor din Basarabia, Bucovina şi
chiar din restul ţării. Începând din 1941, aici au fost deportaţi şi evreii din
Bucureşti, din nordul Moldovei apoi deportări individuale, suspecţi de
activitate subversivă, vinovaţi că au încălcat disciplina muncii obligatorii,
acuzaţi de pretinse acte de sabotaj. Aici au fost deportaţi între octombrie
1941 şi decembrie 1943 140.000 evrei, basarabeni şi bucovineni .
Dr. Filderman este informat de situaţia dezastruoasă a celor deportaţi.
Un comitet, sub conducerea rabinului Safran se ocupă cu strângerea de
ajutoare. Dr. Filderman solicită ca ajutoarele să se facă legal. Obţine acest
lucru, dar este oprit de guvernatorul Transnistriei Alexianu. În _cele din
urmă, o delegaţie compusă din Fred Şaraga I. Ebercohn, I. Sechter şi I.
1
Marcovici este autorizată să plece în Transnistria spre a stabili ce ajutoare
sunt necesare (decembrie 1942).
Volumul ajutoarelor acordate a fost de 79.462.000 lei: în parte
proveniţi şi din fondurile Jointului, cu care menţinea în mod clandestin
legătura.
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devină

Înfiinţarea în ianuarie 1942 a Centralei Evreilor. Filderman este demis
din funcţia sa de suprem lider comunitar. Intenţia lui G. Richter împuternicit al Reichului pentru problema evreiască . Se pare că a dorit să-l
lichideze fizic pe Filderman. Intenţia a fost zădărnicită de Antonescu
deoarece ar fi produs o impresie rea şi ar fi fost interpretată ca un amestec al
Gestapoului în treburile interne ale României.
În conducerea Centralei , dr. Filderman reuşeşte să infiltreze, însă, unii
foşti colaboratori ai săi: Iosif Kandel, Colin, ş.a .
După înfiinţarea Centralei nici un evreu nu se mai putea adresa
autorităţilor decât prin intermediul ei. Centrala se ocupa de împrumuturi,
colete cu efecte, ,,donaţii" pentru Societatea de patronaj, etc. Cum Centrala
n-avea capacitatea şi nici autoritatea de a le executa se cerea şi ajutorul dr.
Filderman, care avea astfel prilejul de a ob~ne unele înlesniri pentru evrei.
Astfel la intervenţia dr. Filderman, toţi cei pedepsiţi pentru ne~predarea
efectelor, conform decretului din 1941, au fost amnistiaţi (1943).

Internat în Transnistria

Dr. Filderman solicită Ministerului Finanţelor ca mii de evrei - mare
parte din alte ţări, aflaţi într-un lagăr de concentrare dincolo de Bug, sub
control german să fie transferaţi în zona românească, spre a putea beneficia
de ajutor.
La sesizarea reprezentantului Crucii Roşii Internaţionale K. Kolb şi în
urma vizitei nunţiului papal Andrea Casullo - care a donat 1.350.000 lei

La refuzul dr. Filderman de a colabora cu C. E. R. în colectarea unui
împrumut de 4 miliarde de lei, elAeste deportat în Transnistria. Depune în
Transnistria o activitate intensă: Intreţine o corespondenţă clandestină cu
Sfatul evreiesc care activa clandestin. Organizează cu medicii deportaţi un
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sistem de asistenţă sanitară; intervine pentru reluarea corespondenţei
cu familiile lor din ţară.
Oameni politici atrag atenţia guvernanţilor că prin deportarea dr.
Filderman se aduce un argument în plus pentru acuza de completă înfeudare
a ţării faţă de Germania. Din străinătate vin proteste inclusiv din partea
Papei. După două luni Filderman va fi readus din deportare.
deportaţilor

Prăbuşirea

regimului nazist
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Constantin Vişoianu şi Barbu Stirbey - emisari ai guvernului la Cairo
- tatonează posibilitatea unui armistiţiu; întâmpină însă dificultăţi în
stabilirea contactelor. Maniu şi Brătianu îi cer dr. Filderman să transmită o
scrisoare prin care să se inspire aliaţilor încredere în cei doi emisari .
Filderman trimite acea scrisoare la 10 mai 1944.
Aflând în vara lui 1944 că s-ar pregăti acţiuni contra aimatelor
germane staţionate în ţară dr. Filderman avertizează că această acţiune ar
putea provoca represiuni sângeroase contra evreilor.
Dr. Filderman a fost primul conducător al comunităţii evreieşti care
informat fiind despre cele ce se petrec în lagărele naziste şi cruntele
reprimări ce însoţesc orice act de rezistenţă, a transmis aceste ştiri
organizaţiilor sioniste şi evreieşti din America.
La 14 iunie 1944 dr. Filderman este chemat de Rege, în cadrul
consultărilor pentru pregătirea înlăturării lui Antonescu. Dr. Filderman
expune situaţia evreilor, arată ca o necesitate vitală ruperea relaţiilor cu
Germani a şi cere să se ia măsuri pentru apărarea populaţiei evreieşti, fiind
de aşteptat că naziştii se vor răzbuna în primul rând pe evrei în cazul unei
nereuşite a acţiunii.
Dr. Filderman urmăreşte cu încredere desfăşurarea evenimentelor,
fiind permanent în legătură cu noii factori politici ai B.N.D. În batalioane de
apărare a Capitalei la 23 august 1944 participă şi evrei.
După 23 august 1944. Prima lege emisă de noul regim este amnistia
celor condamnaţi pentru activitatea antifascistă. La 31 august 1944 un
decret-lege restabileşte Constituţia din 1923. Apare sub guvernul Rădescu
statutul minorităţilor, restabilind egalitatea tuturor cetăţenilor, indiferent de
naţionalitate, limbă sau religie. Alegerile parlamentare din 19 noiemb1ie
1946 s-au soldat cu victoria blocului condus de partidul comunist. A urmat
dizolvarea P.N.T în iulie 1947 iar în 30 decembrie, abdicarea forţată a
regelui şi proclamai·ea Republicii. În anii 1945-1947 ţara a fost lovită de o

gravă criză economică şi socială. În aceşti ani au fost judecaţi criminalii de
război (1945 şi următorii), au avut loc epurările ş.a.m.d.
În apărarea evreilor. Reconstituirea în 1945 a unităţii Federaţiei
Comunităţilor Evreieşti sub conducerea lui Filderman şi reluarea activităţii
U .E.R. Legionarii, conduşi de Horia Comăneciu, duc tratative cu P.N.T.,
pentru intrarea în partid. Penescu, fost ministru de interne în guvernul
Sănătescu, recunoaşte ca a dispus eliberarea legionarilor din închisori.
Măsurile de retrocedare a bunurilor luate de la evrei întârzie . În
decembrie 1944, Filderman declară că legile rasiale sunt încă în vigoare. Un
comunicat al Partidului Naţional Evreiesc (P.N.E .) exprimă protestul
împotriva situaţiei inechitabile pentru evrei şi cere ca organizaţiile evreieşti
să fie consultate la luarea măsurilor care-i privesc.
,,Curierul Israelit" organ al U.E.R. arată că evreii sunt încă persecutaţi,
că nu se primesc elevi şi studenţi în şcolile de stat pe măsura locurilor
existente.
Consiliul Evreiesc (C.G.E.) condus de Filderman înaintează memorii
guvernului la 1 septembrie, la 6 şi 21 octombrie 1944, arătând că se întârzie
cu rezolvarea unor probleme. Arată că în timp ce pentru românii din
Transilvania de Nord care au prestat muncă forţată problema a fost rezolvată
favorabil, ea n-a fost rezolvată la fel şi pentru evrei. Arată şicanele ce se fac
evreilor care vor să se întoarcă în ţară. Intervine pentru reîntoarcerea
evreilor din U.R.S.S.
Obţine o subvenţie pentru cultul mozaic, care ulterior va fi, însă,
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anulată.

sunt

Într-un raport al U .E.R. din 31 decembrie 1946 se menţionează că mai
evrei nesupuşi în drepturile lor civice suprimate prin revizuirea

încă

cetăţeniei .

În noiembrie 1944, dr. Filderman este ales în prezidiul de onoare al
Congresului Mondial Evreiesc.
Acuzat că menţine legături cu Maniu şi Brătianu, Filderman este supus
unor presiuni de marginalizare, fără efect imediat, însă.
Întrucât verifică cauzele incidentelor antisemite ce se produc în ţară,
dar nu este dispus să le atribuie cum fac ziarele comuniste agenţilor liberali
şi ţărănişti devine incomod pentru regim.
Lupta pentru libertatea emigrării. Dr. Filderman se situa aproape pe
aceleaşi poziţii cu sioniştii şi împotriva politicii comuniste în privinţa
emigrării. Arătând situaţia precară a evreimii provenite din Basarabia şi
Bucovina şi care din 316.693 câţi erau în 1939, n-au mai rămas decât 19.576
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judecat la Bucureşti iar Uniunea Comunităţilor să constituie parte civilă cu
un leu despăgubiri.
At~c co?tra lu~ Filderman întreprins de A. G. Vaida care-l acuză pe
acesta ca acţ1oneaza contra CDE şi a guvernului. Sesizată conducerea
partidului comunist îngăduie continuarea atacurilor.
'
.
Plecarea dr. Safran şi a fiului lui Filderman pentru a solicita în S.U .A.
~Jutoare pentru po~orul român lovit de secetă. Ajutoarele sunt obţinute.
Incercarea de a-l disloca pe W. Filderman de la Joint - introducerea de
eleme?te co~un~~te în organizaţie, care iau decizii peste capul preşedintelui
acestei orgamzaţn.
La 1 martie 1947 dr. Filderman este primit de Institutul de cultură de
pe lângă Templul Coral. Elogii adresate de către dr. I. Bucăr şi de av.
Sch wefelberg.
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(vezi ~rticolul său din „Gazette de Lausanna" 1944/26 noiembrie), cere
urgentarea emigrării acestora.
Adresează un memoriu Naţiunilor Unite, descriind suferinţele evreilor
din România în anii de prigoană şi prezintă situaţia lor actuală. Cere
comisiei de anchetă ONU să cerceteze cu prioritate problema palestiniană şi
ca o delegaţie a evreilor din România să fie consultată dat fiind interesul ei
pentru emigrare.
Acordarea unor fonduri pentru Fondul Naţional Evreiesc (F.N .E.) din
preţul azimei , acceptată la propunerea lui Filderman în Consiliul Federaţiei
Evreieşti, este respinsă de către deieg a ţii comunişti, care până la urmă sunt
de acord doar cu condiţia să se aloce fondun şi unor instituţii C .D.E.-iste.
W. Filderman acordă un important rol contenciosului U.E.R. în apărarea
drepturilor evreilor refugiaţi sau deportaţi care se întorc în ţară. Întocmirea
unei liste cu toţi deportaţii, inclusiv cei din Bucovina şi Basarabia, pe baza
căreia aceştia să-şi poată revendica drepturile.
La Conferinţa de Pace delegaţia română propune blocarea conturilor
cetăţenilor români în contul despăgubirilor de război. Filderman arată că
printre aceştia se află şi evrei care şi-au depus economiile spre a nu fi
confiscate şi cere ca această problemă să fie discutată de Consiliul
Miniştrilor de Externe, spre a se evita o nouă deposedare a evreilor. Referire
expresă la
O colaborare imposibilă. Comisia de epurare, condusă în viaţa
comunitară de Abramovici, Cosmeanu, ş.a. judecă pe evreii colaboraţionişti.
Dosarele sunt măsluite. Comisia cade curând în desuetudine la intervenţiile
lui Filderman.
,,Curierul Israelit" este desfiinţat de noul regim în primăvara lui 1945 .
Protest fără succes al lui Filderman. CDE-ul înfiinţat în iunie 1945 sub
conducerea lui A. Abramovici şi apoi a lui B. Feldman este arătat de
Filderman că a întreprins o nefastă acţiune „de a încorpora pe toţii evreii
într-o singură organizaţie".
CDE-iştii torpilau orice iniţiativă care venea fie de la sionişti fie de la
U.E .R., şi în primul rând de la Filderman. Pentru ei acest lider tradiţional era
dintre cei mai incomozi.
În februarie 1947 când se discutau probleme legate de încheierea păcii
cu România, Filderman se adresează Conferinţei de pace, cerând ca
România să nu fie recunoscută ca naţiune aliată, până nu va restabili în
întregime drepturile evreilor.
Aflând cu stupoare că procesul criminalilor de la Iaşi va fi judecat întro mică localitate din provincie, Filderman intervine cerând ca procesul să fie
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Memorii adresate de W . Filderman în numele U.E.R. conducerii
Partidului Comunist pentru faptul că angajamentele luate de B.P.D. în
cadrul acordului cu evreii în campania electorală din 1946 n-au fost
respectate.

Zian~l CDE „Unirea" îl acuză pe dr. Filderman că trădează democratia
naţion~l~. In martie 1948 are loc fuga l~i Filderman luând cu sine întreaga
sa arhiva. Condamnat în contumacie. In cadrul Hot. C. C. al P.C.R. de
reabilitare a celor condamnaţi pe nedrept din iunie 1967, Filderman este şi el
reabilitat.

*

*

*

Digestul de mai sus, prin care este rezumată voluminoasa şi densa
monografie Dr. W. Filderman - 50 de ani din istoria judaismului român
datora~ă a_vizatului e~eget S . . Sch~~ferman, nu face decât să atragă atenţi~
cercet~to~1lor ap~ecaţ1 asupra 1stone1 evreilor din România asupra: locului şi
rolulm lm W . Fllderman în această istorie; meritului lui S . Schafferman în
relevarea acestora.

Studierea, în continuare, a operei, acţiunii şi vieţii liderului comunitar
evreu. car_~a fost W. Filderman, ca şi a atâtor alţi fruntaşi ai partidelor şi
orgamzaţnlor evreieşti, ai instituţiilor comunitare, cultuale şi culturale
ş.a._m.d: rămân~. o sarcină curentă pentru toţi cei angajaţi în efortul refacerii
ca 1stone, ca ştnnţă istorică, a unei istorii aievea a evreilor din România.

147

Viata

cărtilor

O cercetătoare germană despre evreii din România
Dumitru HÎNCU
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De un număr de ani, d-na Hildrun Glass, cercetătoare la Stid-Ost
Institut din Mtinchen s-a consacrat studierii trecutului minorităţilor din ţara
noastră. Un prim şi masiv volum a analizat raporturile dintre germani şi
evrei în perioada interbelică, mai exact de la crearea statului unitar român
până la instalarea guvernului Goga-Cuza, cel dintâi guvern neechivoc
antisemit şi cu declarate simpatii faţă de Reichul nazist.
Până la ea, investigaţiile asupra istoriei minorităţii germane de la noi
se opreau cu precădere asupra structurilor interne ale acesteia şi numai în
treacăt şi asupra ambianţei politice şi sociale în care ea a vieţuit, iar referirile
la relaţiile cu celelalte minorităţi - cu excepţia celei maghiare - erau total
ignorate. De aceea, plecând de la adevărul istoric că, alături de maghiari,
germanii şi evreii au fost principalele etnii minoritare în România dintre cele
două războaie mondiale, d-na Glass a alcătuit un amplu şi remarcabil studiu
asupra raporturilor dintre ei. Raporturi care, în curgerea timpului, au
cunoscut multe momente faste, pe cele mai diverse planuri, pentru ca după
instaurarea regimului nazist în Germania ele să cunoască o fractură pe care
autoarea a caracterizat-o drept „nimicirea unei convieţuiri" 5 .
D-na Glass s-a bizuit în această cercetare pe trei tipuri de izvoare:
materiale interne ale organizaţiilor celor două minorităţi şi ale instituţiilor de
stat din România şi Germania, publicistica epocii şi literatura memorialistică
aferentă temei. Şi a analizat cu acribie structurile interne ale populaţiilor
evreiască şi germană, dezvoltarea organizaţiilor lor, ariile lor de întâlnire în
viaţa socială şi politică, până la pătrunderea nazismului în Bucovina,
Transilvania , Banat şi întreruperea unor vechi şi fertile dialogări, cu
nefastele ei consecinţe, punând la îndemâna marelui public şi a cercmilor de
spec i1litate o autentică lucrare de referinţă în materie.
Or, iată că după şase ani, d-na Glass ne oferă o nouă şi la fel de
riguros structurată lucrare, de astă dată consacrată exclusiv trecutului
evreilor din România într-un răstimp intrat în mai mică măsură încă sub

lupa cercetătorilor - anume anii 1944-1949 - şi apărută tot sub egida lui
St.id-Ost Institut din Mtinchen 6 .
Pornind de la situaţia populaţiei evreieşti în momentul răsturnării
regimului Antonescu - în timpul căruia ea a fost, se ştie, lipsită de cele mai
elementare drepturi şi exclusă din viaţa publică, a dat zeci de mii de victime
nevinovate, la Iaşi şi Odessa, apoi o mare parte deportată (mai întâi din
Bucovina şi Basarabia, apoi de regimul fascist din Ungaria şi din
Transilvania de nord) sau strămutată forţat din localităţile de baştină, măsură
asociată cu confiscarea proprietăţilor urbane şi rurale, supusă „muncii
obligatorii" în condiţii umilitoare şi sub pază militară, ori la tot soiul de alte
abuzuri şi exacţiuni - autoarea a păşit la evocarea noilor ei structuri şi
organizaţii, a eforturilor de reinserţie socială şi a începuturilor emigrării în
masă ca urmare a eşuării acesteia. După care a trecut la disecarea politicii
noului regim d•ctatorial, regimul comunist , de supunere (şi a) evreilor noii
sale ordini, prin interzicerea vechilor structuri comunitare, crearea unei
organizaţii obediente scopurilor sale, persecutarea, arestarea şi condamnarea
liderilor sionişti prezentaţi ca „slugi ale imperialismului" etc. Ceea ce a dat
naştere la o reacţie de împotrivire a populaţiei evreieşti, descrisă foarte
competent şi circumstanţiat.
„Antisemitismul din viaţa politică a României. 1944-1949" - cum e
intitulat capitolul 8 - e considerat pe mai multe paliere: poziţia „partidelor
istorice", poziţia PCR, instrurnentalizarea de către acesta a antisemitismului,
situarea liderilor evrei conservatori faţă de politica oficialităţilor,
„românizarea" PCR, retorica internaţionalistă, prejudecăţi antisemite şi
pragmatism în politica externă. Toate acestea , însoţite de revelatoare tabele
statistice şi de o impresionantă bibliografie care ilustrează cât se poate de
convingător - dacă mai era nevoie - efortul susţinut, dar şi încununat de
succes al d-nei Hildrun Glass de a ne dărui o nouă lucrare peste care nu se
va mai putea trece în abordarea trecutului recent al populaţiei evreieşti din

Hildrun Glass, Zerbrochene Nachbarschaft . Das deutsch-jiidische Verhiiltnis in Rumănien (19181938), R. Oldenbourg Verlag, Mi.inchen, 1996.
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ţara noastră.
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Hildrun Gla ss, Minderheit zwischen zwei Diktatur en, R. Oldenbourg Verlag, MUnchcn, 200.'. I I I I'
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ebraică; importarite conferinţe lunare (Mon
tpellier, oraş al toleranţei;
Hilles, un înţelept din timpul lui Isus; Evreii din Maro
c, ieri şi azi; Justiţie
şi memorie; Evreii şi secolul XX; SUA
şi Israel sub preşedinţia lui Bill
Clinton, iar în prima jumătate a anului 2001:
Sigmund, fiul lui Iacob;
Sursele evreieşti ale psihanalizei; Contribuţia evrei
ască la limba spaniolă;
Descoperirea
rădăcinilor
evreieşti
ale europenită/ii);
seminare
bisemestriale (Cuvinte şi muzica diasporei;
Yidishland; Iudaismul
comtadin; Lumea sefardă). Programul Întâlnirilo
r Maimonide a parcurs
următoarele teme: Secolul XXI va fi
al spiritualităţii? De la învăţământul
dispreţului la cel al stimei? Laici sau
religioşi, iudaism singular sau plural?
Starea xenofobiei în Europa: între alarmism şi fatali
tate, ce răspunsuri pot
fi date pentru mileniul 3? Sunt prevăzute, de asem
enea, excursii de studii pe
traseele iudaismului mediteranean. Conferinţele şi semi
nariile sunt asigurate
de specialişti universitari şi cercetători francezi şi străin
i, dar şi de artişti din
domeniile muzical şi teatral scriitori, avocaţi şi ziariş
ti. În octombrie 2000 a
1
fost organizată expoziţia Copii evrei deportaţi din Franţ
a.
Programul se desfăşoară în colaborare cu Universita
tea Paul Valery Montpellier IlI şi Serviciul Comun de Formare Cont
inuă al acesteia, care
eliberează şi o Diplomă Universitară
în Studii Evreieşti. Cursurile sunt
repartizate pe durata a doi ani de studii: Semestrul
I - 21 de ore de Ebraică
la nivelul 1 şi 21 ore Istorie şi civilizaţie; Semestrul
II - 21 de ore Ebraică,
nivelul 2, şi 21 ore Biblia şi gândirea evreiască;
Semestrul TII - 21 ore
Ebraică, nivelul 3, şi 21 ore Istorie şi
civilizaţie 2; Semestrul IV - 21 ore
Ebraică, nivelul 4, şi 21 ore Istorie şi civilizaţie
3. Seminariile Întâlniri
Maimonide şi marile conferinţe sunt integrate în fieca
re semestru de studii.
În _cadrul Universităţii Paul Valery există şase unităţ
i de formare şi cercetare
şi un departament specific. În cadrul Departame
ntului Limbi · Străine
aplicate, în cadrul compartimentului VI Limbi roma
nice şi mediteraneene
este grupată Ebraica. Universitatea avea, la finele
anului 1999, 20.523
studenţi, un buget de 155.157.76 franci,
un buget de 5.395.000 franci pentru
cercetare, un campus de 10,35 ha 42 de clădiri în
suprafaţa desfăşurată de
50.197 mp., din care afectaţi cercetării 19.299 mp.
În Centrul de cercetare·
Marc Bloch (BRED) funcţionează echipa de cerce
tare Juifs, Armeniens et
Chretiens d'Orient al cărei co-director este profesorul
Carol Iancu.
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