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Evreii în 1941 

60 de ani sunt 22 de mii de zile. Răstimpul unei vieţi de om, al câtorva 

regimuri politice, una-două orânduiri sociale şi nenumărate evenimente. 

Istoria contemporană este o „ştiinţă", dacă nu pentru alta măcar pentru 

reamintirea faptelor şi coagularea lor. În viaţa social-politică oamenii au 

însă, adeseori, interese opuse: inclusiv în (ne/amintirea/re) acesto.r fapte: 

chiar şi atunci când documentele vorbesc de la sine! 

Unii, interesaţi de o anume îngropare a trecutului, pretind fie că aceste 

documente nu sunt îndestulătoare sau autentice, fie că nu sunt suficient de 

relevante sau nici pe departe decisive. 
Subiectul „ 1941 şi evreii" sau „Evreii din România în anul 1941" 

abordat ca pagină de Istorie contemporană relevă, printre altele, că: 

- evreii, trăitori în România de câteva secole, au ajuns în acel an 1941 

într -o condiţie de ostracizare, marginalizare şi excludere ( din corpul social

naţional românesc), fără precedent; 
- formele prigoanei antievreieşti au îmbrăcat diverse aspecte: 

economice, juridico-politice, psiho-morale, ideologico-religioase ş.a. Pentru 

o parte a populaţiei evreieşti din România Mare (zona de est - Basarabia, 

nord-est - Bucovina) şi chiar, în unele cazuri, în Vechiul Regat (Dorohoi , 

Bucureşti, Iaşi ş.a.), anul 1941 a însemnat suportarea unor acţiuni limită de 

nimicire fizică în pogromuri, deportări, ghetoizări ş . a. Dar nu este mai puţin 

adevărat că atât în 1941, cât şi mai apoi, până în 1945 - când în Germania şi 

în teritoriile ţărilor aliate sau ocupate, evreilor li se aplica „soluţia finală" -

în România mai bine de jumătate din populaţia evreiască (mai cu seamă din 

România veche şi sudul Transilvaniei) a supravieţuit, reuşind să-şi 

organizeze această supravieţuire în condiţiile vitrege ale războiului, 

dominaţiei germane şi existenţei unui regim declarat antisemit (mai întâi 

legionaro-antonescian, apoi doar antonescian). Atât prigoana antievreiască, 

cât şi rezistenţa, sub formele supravieţuirii , au comportat o multitudine de 

aspecte - de la legile antievreieşti şi formele concrete în care s-au aplicat 

până la nesfârşitele raporturi, formale şi informale, intervenite în relaţiile 

dintre evrei şi autorităţile epocii care le erau ostile, ori cu cei care le săreau 
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în ajutor. În cadrul rezistenţei şi organizării supravieţmm s-au înscris, la 
rândul lor, nesfârşitele „elemente" ale fenomenologiei existenţei de zi cu zi, 
materiale şi cultural -spirituale, instituţionalizate (viaţă comunitară, şcoli, 
într-ajutorare etc., etc.) sau· intervenţii în multitudinea relaţiilor interetnice. 
Printr-o succintă crono logie evenimenţială inclusă în lucrarea de faţă se 
încearcă doar un aperr;u în materie, pentru a arăta că ele sunt de mult 
statornicite de diacronia istorică, fără să mai comporte dubii ; cel puţin. sub 
raport faptic, dacă nu şi în alte privinţe. 

Dar iată că se găsesc unii, interesaţi, care chiar şi după şase decenii 
mai contestă prigoana antievreiască aici rememorată, pogromul legionar din 
ianuarie 1941 (Bucureşti) şi cel din iunie-iulie 1941 (Iaşi), asasinatele şi 
deportările din Basarabia şi Bucovina. Documentele sunt negate în 
pregnanţa, relevanţa şi exactitatea lor. Mărturiile participanţilor sunt acuzate 
de partizanat, iar amplele memorii scrise, unele, de personalităţi neimplicate 
ş i în spiritul deplinei obiectivităţi, sunt suspicionate de rea credinţă . 

O altă direcţie a revizionismului, în materie de negare a datelor şi 
fapte lor este aceea a respingerii lor doar parţiale, cele admise fiind 
condiţionate, însă, de „mobiluri justific ative" de ordinul ripostei la acte 
agresive venite din partea evrei lor, sau ca acte de război, legitime. 

Negaţionismul sau/şi revizionismul contestă în primul rând existenţa 
unei motivaţii antisemite în atitudinea faţă de evrei (manifestată de 
legionari, regimul antonescian ş.a.m.d.) . De unde concluzia că pogromurile, 
asasinatele etc. - în măsura restrânsă în care ar fi fost - fie că au operat 
exclusiv sub presiune germană ori au servit „altor forţe", ,,oculte", ,,străine", 
fie că au intrat în „logica obiectivă a războiu lui". 

Deşi problematica vinovăţiilor şi vinovaţilor (legionari, antonescieni 
etc.) pentru prigoana antievreiască din anii 1941 şi de mai apoi a fost 
stabilită încă din anii imediat postbelici, revizionismul „modern" le readuce 
în discuţie pentru a escamota adevărul asupra aceste i perioade - asupra 
actanţilor şi actelor lor reprobabile. De altfel, unii din cei interesaţi au şi 
distrus la vremea lor o seamă de documente compromiţătoare ( cazul Mihai 
Antonescu este notoriu în acest sens) . 

Iar în cazul extremiştilor de astăzi - ce se prezintă drept continuatori 
ai celor dinainte (legionari, naţionalişti autoritarişti care cultivă mitul 
conducătorului Antonescu ş.a.m. d.) - apare firesc interesul de a nega nu 
doar fapte le ci şi ideile care le-au inspirat, respectiv convingerile antisemite 
de care „cei vechi" încă mai erau mândri şi orgolioşi. Asistăm, astfel, în 
ultima vreme, la susţinerea de către „Noua Gardă", de pi ldă, că mişcarea 
legionară n-a fost nicicând antisemită, rasistă etc., şi aceasta în răspărul 
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faptului că şi unii contemporani neevrei ai evenime nt~lor - azi per~on.alită_ţi 
de vază _ îşi declară uimirea să afle că există oamem care contesta direcţia 
antisemită a Mişcării Legionare. . . Un asemenea „martor ocular", intelectual de frunte, academicianul 
C. Bălăceanu-Stolnici , scria nu demult următoarele, în acest sens : 

„Am trăit această epocă, am citit presa ei, am citit cărţile care s-au 
publicat, cunosc presiunea propagandei c_,are ~e făc~a asupra nvoastră, a 
adolescenţilor şi ştiu că întreaga doctrina . legionara era ba~ata ... pe _un 
naţionalism care avea ca substrat un delir an~r?pologic. ... _ privind 
sângele pur românesc. .. al doilea ... teza că toată ~ofitica fumu.şi tot ~e se 
face în lume este condu s subteran de cei şapte «inţelepţi ai Swnului » şi 
care stau la baza tuturor relelor care se întâmplă în lume". 

Asemenea aprecieri, venite din partea unor auten~ici. ?em~craţi ~e 
vază din societatea românească de azi, nu sunt singulare şi mc1 făra efect ~n 
stăvilirea ascensiunii unui neoextremism care, prin m~nipulări. d: . tip 
revizionist , încearcă să-şi făurească o „istorie curată" a partidelor, m1şcanlor 
sau personalităţilor de la care se revendic~. . . . . . A • Evocând anul 1941 din perspectiva 1stone1 evreilor dm Romama 
acele i vremi ne propunem, de aceea, ca în lucrarea de faţă să discutăm ~m 
doar minciunile operate de cei interesaţi în escamotarea faptel01:, _dovedit~ 
documentar, memorialistic etc., ci şi asezonările încercate de cei mteresaţ~ 
cu scopul de a intra mai lesne pe o „piaţă liberă" în care, nu de puţme on 

moneda calpă o poate izgoni pe cea autentică". . 
" în deven irea intelectuală, şase decenii - mai ales în cazul unm se.col 
atât de dinamic ca cel de-al XX-lea - ar trebui să reprezinte un salt unaş: 
comparabil, de pi ldă, cu cel al tehnologiei, ştiinţelor aplicate ?i al ~el~r 
umaniste. În devenirea extremismului, tradiţia se dovedeşte a echivala, msa , 
cu preluarea unor vechi şi compromise sloganuri, !_ar „inovaţia" în 
confectionarea unui veşmânt verbal amăgitor pentru unu, derutant pentru 
alţii. Căci evoluţia „ştiinţei antisemitismului" în secolul al XX-lea de atâta 
este în stare! 

H.K. 
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Contextul 

„În ce împrejurări au fost edictate şi puse în aplicare legile antievreieşti 
din 8 august 1940?" se întreba într-o recentă lucrare* reputatul istoric Dinu 
C. Giurescu. Şi răspunde: 

„Fundalul îl constituia încercarea de ultimă oră a regelui Carol al 
II-lea de a se alinia la politica Reich-u lui nazist. De a obtine un eventual 
sprijin al Berlinului în viitoarele discuţii cu Budapesta şi' Sofia, ale căror 
reven~icări teritoriale erau explicit sprijinite de cancelarul Adolf Hitler. 

ln societatea românească, o atare legislaţi e avea adeziunea cercurilor 
de_ dre~pta şi ext_remă dreaptă. Aceste cercuri reprezentaseră pe plan politic 0 

mmontate. Partidul lm A.C. Cuza, cu program net antisemit obtinuse 2 
locuri de deputaţi în 1920; 1 O, în 1926 ( 4, 76% din voturi)/ 8, în 1931 
(3,89%); 11, în 1932 (5,32%); 9, în 1933 (4,47%) şi 39 deputaţi în 1937 
(9,15%) (sub numele de Partidul Naţional-Creştin). 

Extr_ema dreaptă se grupase în «Liga Arhanghelul Mihai», întemeiată 
de Cornelm Zelea Codreanu. «Liga» se transformase în partid - «Garda ele 
Fier», apoi în «Totul pentru Ţară». Obţinuse 5 mandate de deputati în 1932 
(2,37%), dar 66, în decembrie 1937 (15,58%). Ascensiunea parla;nentară a 
extremei drepte în 1937 se datora programului şi propagandei sale care 
îmbina demagogia naţionalistă cu promisiuni populiste, cu un discurs 
pseudo-religios-mistic şi cu antisem itismul. 

«Parti~ul Naţional-Creştin» şi «Totul pentru Ţară» se concurau şi se 
combăteau. In momentul lor de maximă afirmare (decembrie 1937), într-o 
conjunctură europeană care le era favorabilă, ele împreună obtinuseră 
24,73% din totalul voturilor. Partidele democratice - în mare rivalitate şi ele 
- rep~ezentau 66,89%. Oricum, ascensiunea dreptei şi extremei drepte 
deve111se, la alegerile din decembrie 1937, spectaculoasă. 

Represiunea antilegionară a regimului autoritar al regelui Carol al II-lea 
decimase şi eliminase fizic multe cadre de conducere a «lec:riunii» (1938-
1939). 

0 

• Dinu C. Giurcscu, Ro111â11ia i11 al doilea război 111011dia! (/939 -1945), ALL Ld ucatio 1rnl, Bucureşt i , 1999, p. 135- 139. 
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Victoria fulger a Wehrmacht-ului în mai-iunie 1940 deschide extremei 
drepte o conjunctură deosebit de favorabilă. 

Au fost şi împrejurări speciale din iunie-iulie 1940, determinate de 
ultimi1tumul sovietic (26-28 iunie) şi de evacuarea precipitată a armatei şi a 
administraţiei române din Basarabia şi nordul Bucovinei. 

Încă din noaptea de 27 spre 28 iunie, orele 3 dimineaţa, trupe sovietice 
îşi fac intrarea prin cinci puncte în teritoriul românesc. Concomitent, 
acţionează comandouri specializate, pentru a crea panică şi a dezorganiza 
operaţiun ile de evacuare. În grădin ile publice şi la intersecţiile din Chişinău 
apar activişti comunişti . «Populaţia civilă este cuprinsă de panică şi 
maltratată de comitetele comuniste». Scene asemănătoare în oraşele Chilia 
şi lsmail". Toate acestea sunt fapte obiective care pot fi prezentate de cei 
interesaţi şi în sens antisemit. Cu atât mai mult cu cât au existat şi cazuri 
individuale de evrei comunişti care, la fel ca alţi simpatizanţi minoritari, dar 
şi români, ai sovietic ilor au acţionat în favoarea ocupantului. Anumite 
interese propagandistice de moment au făcut însă ca presa ofic i ală a vremii 
să colporteze doar informaţii le de acest fel referitoare la evrei - şi nu sub 
forma raportări i directe la persoane concrete, dovedite ca fiind vinovate, ci 
la modul general, incriminată fiind întreaga etnie. 

lată câteva exemple doar, în acest sens, evocate de acelaşi autor: 
,,La evacuarea Cernăuţi lor, cu începere din 28 iunie 1940, 

«organizaţiile comuniste şi evreii s-au dedat la acte de terorism, în special 
contra ofiţerilor... Capii acţiunilor de debandadă şi terorism au fost în 
special deţinuţii ... » Preotu l bisericii catolice şi câţiva gardieni de la 
penitenciar sunt împuşcaţi. Tot la Cernăuţi «de îndată ce s-a dat ordinul ele 
evacuare, evreii s-au dedat la manifestaţiuni antiromâneşti rupând şi 
scuipând tricolorul şi suindu-se pe monumentu l Unirii au arborat steagul 
roşu»[ ... ] 

La Soroca, un grup condus de avocatul Michael Flexer ucide pe 
comisarul Murafa şi ajutorul său Eustaţiu Gabriel. Incidente soldate cu morţi 
şi răniţi au loc, tot la 28 iunie, la Tighina şi Reni . 

Ofiţerii din Regimentul 54 Infanterie, Batalionul 2/R39 Infanterie, 28 
Dorobanţi, sunt dezarmaţi, dezbrăcaţi, ma l trataţi de trupe sovietice. 
«Popul aţia civilă formată mai mult din evrei manifesta o mare bucurie de 
cele întâmplate şi fotografia pe ofiţerii dezarmaţi, degradaţi şi batjocoriţi . 
Unitatea a fost în întregime dezarmată şi risipită, iar mulţi jefuiţi de aceşti 
civili». 

3 iulie, la Ungheni, după 5 zile de retragere: «Elementele armatei 
române care se refugiază arată o înfăţişare jalnică - îndeosebi ofiţerii - fiind 
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desculţi cu epoleţii rupţi, fără şapcă sau purtând câte o şapcă rusească. 
Aceasta se datorează faptu lui că ofiţerii şi soldaţii români au fost atacaţi şi 
maltrataţi de popu laţia mi noritară şi de bande le înarmate». 

Au fost reţinuţi ilegal de autorităţile sovietice 282 ofiţeri români, din 
care circa 100 acti vi. 

Povesteşte căpitanul Marin M. Georgescu din Regimentu l 3 Vânători , 
arestat la Soroca, la 29 iunie 1940: «În drum şi-n faţa poliţiei, manifestanţi 
evrei strigau să fim împuşcaţi; am fost scuipaţi, înjuraţi şi batjocoriţi cu cele 
mai murdare cuvinte». 

Serviciile de contrainformaţii din România au identificat ulterior pe 
unii membri ai acestor bande alcătuite din ruşi, ucraineni, bulgari, găgăuzi, 
unii români şi evrei - aceştia din urmă mai des menţionaţi. 

Starea generală de spirit a populaţiei basarabene şi bucovinene, chiar 
în prima zi de retrage re a armatei şi administraţiei române: « ... ruşii, 
indiferenţi; evreii aclamă intrarea Sovietelor în Basarabia. Românii de la 
sate, surprinşi de evenimente, nu înţeleg ce se petrece». 

Iar un raport informativ din 29 iunie 1940 al generalului de corp de 
armată Nicolae Ciupercă şi adresat Secţiei Operaţii a Marelui Stat Major, 
adaugă: « ... Populaţia oraşelor şi târgurilor ne este completarnente ostilă, 
spre deosebire de aceea a satelor , tristă şi binevoitoare ... »" 

Faţă de veşti şi comunicate ca acelea de mai sus, un raport al Legaţiei 
americane din Bucureşti consemna la 12 iulie 1940: ,,Românii «doresc parcă 
în general să-şi verse mânia, fie direct, fie pasiv asupra evreilor, pentru 
evenimentele care au avut loc în Basarabia; îndeosebi pentru multele cazuri, 
~are acum încep treptat să fie cunoscute, în care evrei, ajutaţi sau încurajaţi 
de comunişti şi de alţi localnici , s-au ridicat împotriva oficialităţilor 

româneşti ce se retrăgeau la vremea intrării ruseşti» (în Basarabia)". 
Şi iată acum concluzia autorului cărţii din care am extras cele de mai 

sus: 
„Evidenţa documentară acumulată în timp arată că actele împotriva 

unităţilor române în retragere (de la 28 iunie) au fost făcute de militari 
sovietici în cooperare cu bande pregătite din timp alcătuite mai ales din 
minoritari ... Vio l enţe şi ucideri au fost însă săvârşite şi în une le sate, mai 
ales împotriva unor jandarmi sau agenţi fiscali. Răspunderea acestor acte 
aparţine - evident - unor persoane individuale. Ceea ce nu a împiedicat 
acumularea unei psihoze antievreieşti, extinsă asupra etniei întregi ca atare". 
„Cum în meca nismul sovie tic - o a'ctevărată cămaşă de forţă impus unor 
colectivităţi întregi - acţionau, alături de ruşi, activişti de alte etnii, printre 
care şi evrei, faptele şi fărădelegile unora au fost extinse iraţional şi fără 
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d, l'pl a. upra întregii evreimi basarabene ... Dar una era abordarea la rece a 
1111 ·i tragedii şi alta era o stare emoţională ce se amplifica săptămână de 
•rn ptiimână". 

Dar înainte de a um1ări „dimensiuni le" şi consecinţele acestei stări 
·1110\i nale, ne vom îngădui să mai reproducem câteva documente , reco ltate 
dL· n i în diverse arhive şi concludente în privinţa faptului că: a. un anumit 
1111111ăr restrâns de evrei au aşteptat venirea şi au acţionat în favoarea 
ocupantului; b. atitudini pro-sovietice au dovedit şi mulţi neevrei, alti 
111 inori tari sau chiar şi români, fapt menţionat de însuşi Ion Antonescu r. 
I ocumente le sunt grăitoare în acest sens. Încă înainte de vara anului 1940, 
m ,,inele militare semnalaseră stări de spirit, comportamente şi manifestări 
antiromâneşti chiar şi în rândurile armatei, în momente critice, fără a face, 
t'11.w1, delimitări etnice. Iată un asemenea document: 

„A rmata !Va Stat Major, Secţia II-a 
Nr. 23.476 din 13 ianuarie 1940 

Armata !Va Stat Major 
Către 

C.3A .1.12.15.21.33.1.D.9C. 
C.4A B.4T 

Cu onoare se face cunoscut următoarele: 
Marele Stat Major este informat că s-ar fi constatat cu ocazia 

concentrărilor că gradaţii şi soldaţi basarabeni, pe lângă faptul că nu 
sunt însufleţiţi de nici un sentiment patriotic, dar chiar fraternizează cu 
aceia care răspândesc svonuri că Basarabia va fi În curând ocupată de 

ruşi. 

Într-un regiment din Basarabia există numeroşi soldaţi, cari ar fi 
hotărât că, în caz de conflict armat cu URSS şi la o eventuală retragere 
a armatei române din Basarabia, ca să nu lupte, ci să se predea în masă 
ruşilor. 

De asemenea, se afirmă că soldaţii de origine basarabeană care fac 
patrulări pe frontiera Nistru lui intră În discuţie pe sub ascuns cu 
grănicerii sovietici, cu cari Întreţin convorbiri în limba rusă. 

Mulţi dintre aceştia ar fi în slujba serviciului de spionaj sovietic, 
iar prin contactul luat se transmit diferite informaţiuni. 

A vându -se în vedere cele expuse mai sus, cu onoar e vă rugăm a 
dispune următoarele: 
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1) Comandanţii de unităţi să verifi ce şi să urmărească cu toată 
seriozitatea toate manifestările ostaşilor basarabeni, ma i ales în ceea ce 

priveş~e sentimente le lor naţionale, disciplina şi conştiinciozitatea în 
serviciu. 

Acestea să se facă cu tot tactu l necesar, pentru [a} nu le da impresia 

că su:t.suspectaţi şi că nu li se acordă încrederea cuvenită oricăror ostaşi 
romani. 

În acest scop se vor folosi agenţi de încredere şi instruiţi în acest 

sens, care, prin discuţiuni angajate În particular cu aceştia, vor putea 
obţine znformaţiuni preţioase. 

2) În interiorul unităţii, se va căuta prin toate mij loacele, în 

special prin şedinţe de educaţie, să se redeştepte în mintea şi sufletu l 

acestor ostaşi sentimentu l de român şi datoria sacră de a-şi apăra 

pămâ~tuf strămoşesc, insistându-se asupra diferenţei dintre regimul 
sovzetzc şi cel de la noi. 

3) Se va evita Întrebuinţarea acestor ostaşi în serviciul de 

patrulare pe frontieră, precum şi În servicii care cer încredere şi 
devotame.nt, În special acolo unde nu există posib ilitatea de a fi 
controlaţi sau urmăriţi. 

Este necesar ca toţi comandanţii de la mai mic până la cel mai 

mare, să acorde toată atenţiunea acestei chestiuni atât de arzătoare 
pentru oştire"2• 

S~spiciunea faţă de multe categorii de basaraben i era clar exprimată 
de Orchnu l nr. 23476 din 23 ianuarie 1940 al Armatei a IV-a Sect ia II (de 
contrainformaţii). ' 

Iată ce se arată~ 111t1·-l1n 1·apo1·t cont1·a1·n.r:or1nat1·v al ·t-t" G ·t " , 1• , u111 a,11 „ ran1,a 
către Marele Stat Major: 

GRANIJ A către M.St. M. 
Raport contrainformativ din 1 iulie 1940. 

Lor. 
Soldaţii basarabeni să fie lăsaţi liberi dacă vor să plece la căminele 

Apreciem că pentru aceleaşi consideraţiuni este necesar să se 

extindă măsura şi la ceilalţi amploiaţi ai Statului, comunali, regii 

autonome etc. originari din Basarabia şi care au fost mutaţi în Vechiu l 

Regat tocmai pentru a-i scoate din mediul min oritar respectiv, unde se 

complăceau ca străini de tot ce este românesc şi care în ultime le zile grele 
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pc care le trăim (din infor"!1aţiuni :igure) au at itudini care ~~ concordă 
CIi starea generală de spirit a rom anilor. Sunt veseli, pasivi zn servic w.l 

pe care-l îndeplin esc, ba de mult e ori chiar sabotează etc. 
Sunt unii dintr e ei, români de origină etnică ( subl. În text - n.n.), 

însă dacă ar fi întrebaţi, poate şi-ar expri ma dorinţa să se înapoieze în 

Basarabia înt re ai lor şi und e vom avea nevoi e de ei pentru orice 
I\ • ,,3 
1.mpre;urare . 

După cum se poate observa, nu se făceau nici un .fel de delim itări 

, flii('<'. Toti basara benii erau susp~cionaţi . 
De ~ltfe l şi orga nele adm inistrat ive aveau aceeaş i optică. Doc um ent ul 

1 \' 111 mcază, emis chiar în ziua prezentării u ltimatumului sovie tic, de către 
< 'rnnan<lantul Gărzii Naţiona le din judeţul Orhe i re levă acest fenomen. 

Organizaţia Frontului Renaşteri i Naţionale din ţ inutul N istru -:
< 'onianclamcntu l Ga rnizoanei Chi şinău - se adresa Coma ndame ntul ui 

< :l'll ·ra l al Gărzii N aţionale la 18 iun ie 1940, arătând: 

,,Am găsit femei le plângând că mor de foame şi pe bună dreptate, 

fiindcă pe terenul ce li s-a luat aveau culturi, nu li s-au spus că se vor 

despăgubi cu teren, împroprietărindu-se în altă parte, că li se va da 

hrana pe care o aveau din teren pentru ei şi anim ale. Populaţia satelor 

esle scoasă la săpături, nu li se plăteşte nimi c, nu li se dă nici mâncare . 

Se hrănesc la acea muncă grea nu mai cu mămăligă şi ceapă. Ac olo unde 

lrebuie a se plăti, nu se plăteşte peste tot. Di n acea cauză populaţia din 

regiunea front ului este f oarte alarmată şi deznădăjduită ... 
Ordine le Ministeru lui de Interne sunt a se plăti şi ordine le 

Ministeru lui Apărării Naţionale pe care le deţine ( Prefectura - n. n.) de 

la diferiţi comandanţi, a nu se plăti decât transporturi le. 
Sun t informaţii că şi acel transport în une le părţi se plăteşte, În 

alte le nu "1
• 

Nota ce urmează este semnată de Comandan tul Gărzii Naţionale a 

l•'rontului Renaşteri i Naţionale a Ţinutului N istru, general Costesc u . 

„Notă 
26 iunie 1940 

În regiunea comune i Săseni unde locuiesc şi am moşia sunt 

unităţile Diviz iei 26-a. 
Aceste unităţi ocupă satele: Ghetl ova, Valea Popii, Săseni, 

Bravicea, se întin d În spre Tib rica şi Melesen i. 
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1) Starea morală a trupei este foarte rea. Ei sunt foart e 
nemulţumiţi pentru felul cum sunt cantonaţi şi în faţa populaţiei au 
declarat În mai multe rânduri că nu vor lupta pentru Basarabia căci ei 
sunt ardeleni. 

2) Populaţia de asemen ea este foarte nemulţumită de situaţia 
actuală din regiune căci: ' 

- Sunt luaţi pentru transporturile militare, neţinându-se seama de 
nevoile lor. 

-Deseori nu sunt plătiţi pentru transporturile efectuate. 
- Sunt luaţi la săpatul tranşeelor, cu toate că au de făcut muncile 

pe câmp. 
- Tranşeele au fost trasate în unele părţi greşit şi după ce s-au săpat 

au fost astupate, iar săpăturile nu mai pot învia. 
- Caii armatei au invadat toate islazurile şi şesurile, călcând şi 

stricând iarba. Asta fără mare folos pentru armată şi cu mari pierderi 
pentru populaţie, ale căror vi te rămân la iarnă fără hrană. 

În general populaţia este nemulţumită de fe lul cum trupa se 
compo!tă cu ea şi În nenumărate rânduri s-a plâns mie despre aceasta. 

ln general populaţia este extrem de nemulţumită şi toţi aşteptă cu 
nerăbdare venirea ruşilor"5• 

Ar mai putea fi reprodu ·se şi alte asemenea documente. Dar preferăm 
să subliniem ce consecinţe a avut faptul că v ina pentru ceea ce s-a întâmplat 
în timpul retragerii din Basarabia şi Bucovina de Nord a fost atribuită cu 
precădere populaţiei evreieşti. 

Pogromul antievreiesc de la Dorohoi a deschis seria asasinatelor în 
masă, a agresiunilor şi altor acte de violenţă justificate prin aşa-zisa 
atitudine a evreilor basarabeni faţă de armata română în retragere . Pogromul 
a început la l iulie 1940, în timpul înmormântării unu i mil itar evreu, 
împuşcat de ruşi, în momentul în care încerca să salveze un ofiter român 

' ' ulterior s-a extins în tot oraşul; au fost asasinaţi 50 de evrei în vârste între 
2 şi 94 de ani. Co ntrol orul Genera l de Stat Eugen Sturdza, cercetâ nd fapte le 
care au precedat pogromul, ca ş i declanşarea execuţiei, a întocmit, la 11 
iuli e 1940 , următorul document: 

„Raport 
În z ilele de 2 şi 3 iulie m-am deplasat În Regiunea Dorohoi pentru 

a examina situaţiunea creată În urma retragerii din Basarabia şi 
Bucovina . 
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Cu această ocaziune am făcut constatările următoare: 
Începând de la Roman în sus trenurile şi gările sunt pline de 

militari. Parte din ei merg spre unităţile lor, iar cea mai mare parte 
stau fără nici un rost ş i fără nici o conducere. Aceeaşi situaţiune prin 
satele şi toate drumurile din judeţul Dorohoi. 

Aceştia formează elementu l de dezordine, care se dedau la tot felul 
de manifestaţiuni, terorizând călătorii şi populaţia locală. 

În trenuri jid anii sunt svârliţi pe fereastră, ceea ce prezintă un 
spectacol urât şi periculos producând panică înt re cetăţeni. 

În apropierea gării Liteni era să fie svârlită din tren o nenorocită 
f emeie din Bucovin a, care era catolică. Până ce s-a stabilit acest lucru 
femeia a mâncat bătaie şi i s-au aruncat lucrurile care Le avea cu ea, pe 
fereastră. 

Aceste dezordini, cari fac să dispară şi orice urmă de disciplină 
printr e soldaţi, sunt susţinute de corpul ofiţeresc. 

În oraşul Doroho i cu o z i înainte de sosirea mea, adică luni 1 iulie 
a.c., trupe răzleţe din Divizia a 8-a în retragere au instalat o mitralieră 
în mijlocul oraşului Dorohoi şi au tras în populaţia ovreiască care lua 
parte la înmormânt area unui soldat evreu căzut împuşcat de ruşi cu 
ocazia ocupării târgului Herţa. 

Este adevărat că toate aceste mişcări antisemite pornesc dintr-un 
sentiment de răzbunare pentru ororile comise de populaţia ovreiască din 
teritoriile părăsite, asupra armatei române . 

Faţă însă de situaţiunea în care ne găsim, nu este mai puţin 
adevărat că asemenea manifestaţiuni sunt periculoase, fiindcă asemenea. 
porni ri odată dezlănţuite nu putem şti unde vor aj unge şi mai cu seamă 
asem enea dezordini vor da vecini lor prilejul să spună că sunt obligaţi să 
intervină pentru a f ace ordine în ţara noastră. 

În acest scop în toată regiunea de nord mişună străini şi agenţi 
bolşevici în rânduril e soldaţilor noştri, cari intenţionat caută să 
provoace asemenea manifestaţiuni. 

De asemenea am observat că ofiţerii noştri nu-şi dau seama de 
gravitate a lucrurilor, deoarece încurajează asemenea mişcări, în loc să 
caute a arăta soldaţilor necesitatea de a avea, în aceste momente grele, 
cea mai perfectă linişte în interior. 

Se imp une să fie luate următoarele măsuri: 
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--~~~~~~~~~-----------------------------------------------------~~~~~ 
Este necesar ca În gări, În trenuri şi pe drumuri să se instaleze 

posturi sub conducerea unui ofiţer cu răspundere, care să facă poliţie şi 
să îndrum eze pe fiecare la unitatea lui. 

Controlor general de stat, (ss.) Sturdza ""'. 

În vara anului 1940, au avut loc agresiuni care au provoc at răniri 
grave şi chiar moartea mior evrei în numeroase alte localităti . 

Iată ce constata Secţia Il Informaţii a Marelui Stat 'Major la 3 iulie 
1940: , 

,,Iancu Weisman, comerciant din laşi, a venit cu un autom otor 
C.F R. la Vaslui ca să plece la Huşi. Într-un compartiment de clasa a 
III-a au sărit pe el 6 militari. A fost bătut, i s-au luat banii şi diverse 
obiecte. A fost aruncat pe f ereastra trenu lui, între Munteni şi Crasna, La 
can_tonu l 221. A suferit fract ura piciorului stâng şi leziuni la cap. A fos t 
găsit de o patrulă militară, care l-a dus la spitalul din Vaslui. 

- La Târgu Frumos, serviciul de poliţie militară din staţie l-a dus 
la spitalul local pe Haim !ţie Landau din Piatra Neamţ. Bătut în trenul 
ce venea de la Paşcani, a fost lovit la baza craniului şi ulterior a decedat 
în spit al. 

- Din trenul accelerat 503 Bucureşti-Dorneşti, Lângă podul C.FR. 
peste râul Corneţ, a fost aruncat evreul Samuel Moscovici, funcţionar 
comercial din Dorohoi, domiciliat în Bucureşti, str. Orzari. Internat în 
comă în spitalul Bacău. 

- ţntre Valea Seacă şi Bacău, din trenul accelerat 505, au fost 
aruncaţi un bărbat şi o femeie, evrei. 

- În staţia Bârnova, 2 locotenenţi şi un plutonier au dat jos din 
trenul rc:,pid 71 un evreu pe care l-au bătut până când l-au omorât. 

- In gara Bacău, din trenul 503, au fost aruncaţi pe geamuri 4 evrei. 
- Lângă staţia Joiţa, a fost bătut, dezbrăcat şi arun cat din trenul 

personal Bucureşti-Cernăuţi medicul Solomon Simon, iar rabinul Seifer 
Bernard din Piatra Neamţ a fost bătut şi dat jos din acelaşi tren în staţia 
Boboc, împreună cu copilul său de 7 ani. Fiind urcat în trenul 503 
pentru Bacău, a fost iar aruncat din mers, între cantoanele 105 şi 106, 
fiind uşor rănit. Agresori civili. 
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- Aproape de miezul nopţii, Pais Moise, funcţionar particular din 
Brăila, a fost bătut în trenu l 503 între staţiile Buzău şi Râul, sărind din 

tren. Agresori civili. 
- Costache N. Constantin din Focşani, plecând la Râşnov şi avân d 

aparenţă de evreu, a fost bătut în trenul 502. Agresori civili. 
- La ora 13,10 a fost coborât în staţia Mărăşeşti Iosif Rabinovici 

din comuna Răducăneni, Fălciu, bătut de mi litari în trenul 602, între 
staţiile Bârlad-Tecuci, fntre Tecuci şi Corneşti fiind aruncat din mersul 
trenului. In ternat în spitalul Mărăşeşti. 

- la 1 şi 2 iulie, pe distanţa Verteşti-Paşcani, au fost aruncaţi din 

diverse trenuri 14 evrei. 
- Andrei Berezovschi, fiul compozitoru lui Mihail Berezovschi din 

Chişinău, s-a refugiat din Basarabia pe Linia Basarabeasca-Zorleni. Avea 
trăsături semite şi nici nu vorbea bine româneşte. Luând apărarea unor 
evreice, a fo st aruncat din tren de soldaţi, pe raza judeţului Tutova. A 

decedat"7
• 

Evenimente similare sunt consemnate şi în multe alte documente ale 
organelor de stat, îngrijorate de amploarea fenomenului şi cerând luarea 
uno r măsuri grabnice spre a nu primejdui siguranţa statului. 

„Pentru evitarea acestor fapte dăunătoare ordinei şi siguranţei 
statului credem că ar fi necesar ca trenurile să fie în permanenţă însoţite 
de gărzile militare, iar Direcţia G-lă C.F.R. să dea dispoziţiuni şi să ia 
măsuri împotriva personalului C.FR. care nu-şi face datoria", 
conclu ziona un raporl al Procuraturii judeţului Baia. 

Din păcate, situaţia internă s-a agravat. 
Ces iunile teritor iale au cont inuat, regimul politic a evoluat în direcţia 

accentuării ordin ii total itare, culminând cu proclamarea Statului Naţional
Legionar de esenţă violent-antisemită şi care a dezl ănţuit o avalanşă de legi 
cc slatuau persecuţia etnico-ras ială în toate planurile vi eţii sociale - instituţii 
de stat, viaţă economică, învăţământ, activi tate artistică şi literară, alte 
profes iuni liberale, inaugurarea politicii de românizare şi expropr iere , 
internări în lagăre, interdicţii de circul aţie. Toate acestea însoţite de 
agresm m, arestări, schingiuiri , asasinate, care au lovit din plin populaţia 
evreiască . 

I.Ş. 
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Note 

l. Din i?terv~nţia mareşalu!_ui Ion Antonescu în Consi liul de Miniştri din 16 

noiembr~e 1943: ,,Ruşi! deportaseră peste 50.000 români, lăsând 3-400.000 

suflete ~nd~rerate. Cand am venit acolo, ne-am găsit în fata unor 

r~clamaţmni fără sfârşit, în care se arăta că peste 40.000-50 .000 d ·t· -1 · 
d C . . _ ~ . e 1ca. oş, 

m_~ceas a pro~mc1e se făc\1sera, m timpul ocupaţiei ruseşti, mai ruşi decât 

ruş11 , ~ersecutand populaţia românească . Populaţia românească cerea 

ped~ps!rea l_or. Am~ fost în faţa acestei proble~e , şi dacă pedeapsa era 

c~~1tala, mat cream mcă 50.000 sau I 00.000 nenorociţi . Şi atunci n-am vrut 

sa-1 pedeps~sc. Am aplicat clemenţa, ca şi în cazu l legionarilor". (Arh. 

lsto_n_ce Naţionale, fond P.C.M. , Cabinet, 353, f. 35 J ). 

2. Arh . M1htare Române, fond M.St.M., RSEM 1078 C0008 
3. Ibidem, RSEM 1058, C0479. , . 

4. Ibidem, C0603. 

5. Ibidem, RSEM 1058, C0606-607. 

6. Arhivele Istorice Naţionale (A.I.N.), Fond Preşedinţia Coi~siliului de Miniştri 
(P.C.M.), ds . 482/1940, f. 18. 

7. A.M.St.M., Fond Secţia II Informativ, ds. 938, 940. 
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Statul Naţional-Legionar şi „problema evreiască" 

La 14 septembrie 1940, România a fost proclamată, prin Decret Regal, 

Stat Naţional-Legionar. În acest context, mişcarea legionară a fost singura 

organizaţie politică recunoscută . Generalul Antopescu a fost numit 

conducătorul statului şi şeful regimului legionar, iar Horia Sima 

conducătorul mişcării legionare'. 
În România s-a instalat o „nouă orânduire", diferită de regimul 

democratic constituţional ce domina viaţa politică interbelică şi chiar de 

regimul autoritar al regelui Carol al II-lea. S-a suspendat Constituţia, s-au 

dizolvat corpurile legiuitoare, creându-se instituţia politică a Conducătorului 

de Stat. Conform unor precizări din documentele vremii, noul stat român s-a 

autodefinit „naţionalist, creştin şi totalitar" 2
. Aceste cuvinte cheie de{'.văluie 

esenţa antidemocratică a noii orânduiri. Dar în optica lui Horia Sima venirea 

legionarilor la putere a marcat începutul unei „Ere a libertăţii", căci, 

chipurile, pentru întâia oară în istorie „poporul român s-a simţit liber pe 

destinele lui"; naţiunea a pus stăpânire pe stat „vrând să-l modeleze după 

stilul ei de viaţă"3 . 
Prevederile programatice ale legionarilor se pretindeau generoase, căci 

după cum precizau în documentele lor ei urmăreau „ridicarea morală şi 

materială a poporului român şi dezvoltarea puterilor lui creatoare" 4
. Numai 

că toate aceste scopuri s-au dovedit a fi în întregime demagogice. Odată 

ajunşi la putere, legionarii au dus, după cum aprecia însuşi mareşalul 

Antonescu, ,,la dezbinarea neamului, la ruina şi la anarhizarea sfatului, pe 

care l-au împins până la marginea prăpastiei"5 . 
„Oricât de nobil ar fi fost mileniul pe care ni-l înfăţişa imaginea 

Legiunii, scria istoricul Gărzii de Fier, Nagy-Talavera, eforturile sale se 

îndreptau spre putere, răzbunare şi îmbogăţirea membrilor săi". Poliţia 

legionară teroriza, jefuia şi maltrata într-un aşa hal populaţia încât „întreaga 

ţară a fost în stare de anarhie şi ,violenţă"6 . Până şi diplomaţii germani au 

stigmatizat „incompetenţa legionarilor" 7
. Astfel, H. Neubacher, însărcinatul 

special cu problemele economice în cadrul Legaţiei germane, cerea „să se 

pună capăt uneltirilor anarhiştilor şi experimentatorilor Gărzii"8 . 

21 



Dar ce a însemnat acest regim pentru populaţia evreiască? Se ştie că 

fruntaşii mişcării legionare şi în primu l rând C.Z. Codreanu, din chiar 

momentul afirmării lor politice, au arătat nu o dată că mişcarea legionară era 

singura forţă politică capabilă să rezolve aşa-zisa problemă evre iască în 

România, ceea ce, în viziunea lor însemna izgonirea evreilor din toate 

domeniile vieţii economico-sociale româneşti şi, în ultimă instanţă, chiar 

izgonirea din România. Odată ajunşi la putere, membri legionari din guvern 

şi Statul Naţional-Legionar, în general, au acordat într-adevăr o atenţie 

deosebită „rezolvării problemei evreieşti". ,,Numai revoluţia naţională 

legionară poate dezlega această chestiune ca o problemă de stat", scria P.P. 

Panaitescu, în ziarul „Cuvântul" din 16 octombrie 1940. 

Aşadar, cum a acţionat statul legionar pentm „soluţionarea problemei 

evreieşti"? 

A legiferat deposedarea evreilor de proprietăţile lor rurale şi, parţial, 

de cele industriale şi comerciale; evreii au fost eliminaţi din diferite domenii 

de activitate şi profesiuni; li s-a luat dreptul la învăţătură şi la muncă; nu 

mai aveau dreptul să practice avocatura, să fie medici, farmacişti, ingineri, 

arhitecţi, artişti, ziarişti, cadre didactice ş.a.m.d. În perioada septembrie 

1940 - 18 ianuarie 1941, au fost promulgate peste 20 de Decrete-legi care 

stipulau scoaterea populaţiei evreieşti din organizarea socială a naţiunii 

române. 
Pentru luarea sub control a activităţii cconom1e1, în special a 

întreprinderilor industriale şi comerciale evreieşti, guvernanţii legionari au 

impus numirea unor comisari de românizare în întreprinderi9. Această 
funcţie trebuiau să o îndeplinească numai membrii mişcării legionare. 

Misiunea lor a fost „organizarea unui regim economic stăpânit de interesul 

naţional şi de primatul etnic" 10
. Numai că nici în acest domeniu legionarii 

nu s-au dovedit a fi la înălţime. În şedinţa Consiliului de Miniştri din 13 

decembrie 1940, printre altele se conchidea: ,,Ne curăţăm dacă mergem 

înainte cu comisarii. S-au făcut o mulţime de hoţii şi pătăm regimul"ll. 

Instituţia comisarilor a fost desfiinţată printr-un Decret-lege la 18 ianuarie 

1941 12
. 

Ce-i drept, toate aceste măsuri s-au luat cu aprobarea conducătorului 

statului. Căci chiar dacă Ion Antonescu nu a fost de acord cu metodele 

folosite de legionari în acţiunea lor de acaparare a bunurilor evreieşti, el a 

considerat eliminarea evreilor din structuri le economice aie României o 

necesitate istorică. În şedinţa Consiliului de Miniştri din 27 septembrie 

1940, conducătorul statului declara: ,,Îi dăm afară [pe evrei] de peste tot, îi 

aruncăm fără mijloace de existenţă, îi dăm afară din şcoli, din situaţ i i 
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sociale, din profesiunile libere, tot ce este profesionist liber nu mai poate 

câştiga exi stenţa decât în mediul evreiesc [ ... ] Prin urmare ne infi ltrăm în 

viaţa economică a lor" 13
• 

Concomi tent cu cascada legi lor antievreieşti a fost dezlănţuit un val de 

teroare şi violenţă contra evreilor ca persoane fizice: sute de oameni au fost 

jefuiţi de bunurile lor, izgoniţi din casele şi magazine le lor, maltrataţi, bătuţi 

şi câteva zec i asas in aţi încă înainte de pogromul din ianuarie 1941. Pentru 

toate aceste fapte este concludent, printre altele, un memoriu adresat de 

conducerea Federaţiei Uniunilor de Comunităţi Evreieşti către conducătorul 

statului în care erau indicate nominal şi pe localităţi principalele acte 

represive şi abuzive împotriva evre ilor în perioada 1 O octombrie -

9 decembrie 1940. Astfe l, în Bucureşti au fost ucise 3 persoane, devastate 6 

temple, sechestrate 11 localuri de şcoli ş i alte instituţii comunitare, au fost 

arestate, maltratate şi schingiuite 20 de persoane; la Ploieşti au fost ucise 11 

persoane, arestate şi maltratate 24, au fost devastate 3 temple, au fost 

confiscate numeroase bunur i comunitare, a fost desfiinţat cimitirul nou; la 

Călăraşi au fost arestate şi maltratate 45 de persoane; s-au exercitat presiuni 

asupra tuturor comercianţi lor, silindu -i să-şi lichideze avutul, să predea 

magazinele legionarilor şi să părăsească localitatea; la Urziceni s-au 

confiscat averile a 6 negustori, toţi evreii au .fost scoşi Ia tăiatul lemnelor în 

păduri şi la transportul a diferite materiale; la Piatra Neamţ, preşedintele 

Comunităţii Evreieşti a fost arestat, bătut şi torturat împreună cu fiica lui 

timp de 3 zile ca să semneze un act de vânzare al imobilului său către şeful 

legionarilor din judeţ; prin ameninţări şi violenţe exercitate de echipe de 

legionari au fost confisc .ate sume importante de bani de la negustorii din 

oraş, pe vitrinele magazinelor evreieşti s-au lipit afişe cu inscripţia: ,,cine 

cumpără de la jidani este trădător; va fi fotografiat şi pub licat. Intrarea oprită 

la jidani". Peste o zi afişele au fost dezlipite, iar magazinele respective au 

fost declarate proprietăţi legionare. De pe urma acestor fapte au avut de 

suferit 36 de comercianţi; la Târgu Neamţ au fost arestaţi, maltrataţi şi 

confiscată averea a 7 negustor i; la Târgovişte s-au preluat cu forţa 

magazinele a 11 negustori; la Găeşti au fost ridicate prin violenţă şi 

ameninţări mărfurile din toate prăvăliile evreieşti, iar evreii izgoniţi din 

localitate. Fapte asemănătoare s-au petrecut la Turnu Măgurele, Caracal, 

Corabia, Buzău, Râmnicu Sărat, Focşani, Odobeşti, Bârlad, Vaslui, Tecuci, 

Botoşani, Dorohoi. Nici localităţi le din Transilvania nu au fost cruţate. La 

Braşov s-au confiscat imob ilele comunităţii; pe vitrinele tuturor magaz inelor 

evreieşti au fost lipite afişe cti inscripţia „magazin jidovesc"; la Făgăraş şi la 

Orăşti e au fost confiscate magazinele de la proprietarii evrei 14
. 
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9. s . \ ,lţ;:ţ, 
7- IJ r -/';- Decretul-Lege Nr.3:~65.apllrut in Monitorul 'Oficial 

Domnule P R E S E D I N T E, 

• 1 /V.,'} di 5 Octomvrie 1940,- toate proprietlţile mr!}e 
\.; eYree'1,1 a trecut în patri moniul Statului, iar executarea 

acestui Decret 1n judeţul F~găreş, s•a !!cut de Prefecturi 
prin del~gaţi epeciali numiţi in acest scop.-

In a.tari de aceste cazuri de expropriere. abeolut legue, 
1n oraşul Plglraş le sfârşitul anului 1940, aproape toate 
intreprinderile comerciole evreeşti cai pr!vllii de manufac
turi, bi.c!nii şi bodegi, au fost preluate de „mbrii orga
nizaţiei legionare şi trecute in patrimoniul lor, dillpreanli 
cu intre~ inventarul existent, iar legionarii tlcllndu-ae 
atApâni asupra acestor intreprinderi, continui al exercite 

I 
comerţul fo9t1ilor proprietari evrei.-

~ 11"' r · camionul,care apoi a fost trecut tn poaesi~a ti foloain~ 
. ,I~ t~ I Avem alt caz speeial,când dela un eVNU i •'• luat 

JIM • ll!fclrii legionare din Plgllraş, unde ae afli ,1 ad.-
-, Exproprierile aci aemnalate,dupll informaţiile ce le 

u-, •'ar fi flcut 1n mod arbitrar şi forţat.

Raportindu-vl cele de mei sus, cu onoare vi. 1'lgia al 
·binevoiţi a ne comunica dac/l pentru 91:eJ u•re• ,1 trecem, 
intreprinderilor comerciale evreeşti auaudntite, 1n patr!,
aoniul aeabrllor mi clri 1 ~nare, - ox11tel MV nn YDIQ 

dispoziţie legali fi ceri sunt aceste diepoz1ţ11, 1n acopul 
€a Prefectura al albi poaibilitatea de a c:wioafte legalita-

1:-f ~ tea aau ilegalitatea procedeului u;rmat de legionari.-
, 1 - \ JUDR'l'ULUI FAGARAS, 

' Co~~i 

l 
{ l';, ·<~\ Ste-fan 

'u•·fil ~;} ·-:-:jf;~~-

Domie1-6ale 

Domrul.u1 F'R!mDillTE AL. CONSILIULUI OF: IIINISTRI 

BUC U R!S'l'I 

Metode le legionari lor aflaţ i la putere în „era libertăţi i ", ca să cităm 

sintagma fo l os ită de Horia Sima pentru caracterizarea respect ivei etape 
istorice, sunt certificate şi de mu lte alte categorii de docume nte. Astfe l, 
comercianţii evrei din Haţeg au relatat într-u n memoriu adresat 
conducătorului statului: ,,În ziua de 8 decembr ie l 940, membrii mişcării 
legionare din localitate ne-au luat, sub ameninţarea pistoa lelor, prăvăli i le şi 

casele. În instalaţiile noastre comercia le, ce valorează de la 200.000 -
4.000.000 lei, au fost introduşi oameni nepricepuţi care, în une le cazur,i, 
după ce au epuizat toate mărfuril e din prăvălii , le-au închis, fără a da cuiva 
socoteală de banii încasaţi. Prin faptul neaprovizionării prăvăl ii l or cu 
mărfurile necesare au ruinat pe foştii proprietari, au nimicit comerţul 
oraşului nostru şi au adus pe consumatori în imposibilitatea de a se 
aproviziona cu mărfuri care nu-i permis să lipsească pe piaţa unui oraş" 1 4 • 
Zeilig Litmanovici, invalid din timpul R~zboiului de Întregire a ţării ( 1916-
1919), domiciliat în Tg. Răducăneni, jud. Fălciu, în memoriul adresat 
conducătorului statului arăta că la începutul lunii ianuarie 1941 i-a fost 
violat domiciliul de către mai mulţi legionari care l-au jefuit de ce avea mai 
de preţ, după care a fost dus cu forţa la sediul legionar unde a fost bătut şi 
silit să semneze că îşi părăseşte căminul 15. 

La 9 ianuarie 1941, avocatul (nume indescifrabil) din Iaşi a depus o 
plângere la Ministerul de Justiţie, arătând că deposedarea evreilor de 
bunuri le lor continua la Vaslui, acţiune ce contribuie la anarhizarea vieţii 
sociale 16. 

Despre abuzurile comise de membrii mişcării legionare au întocmit 
nenumărate rapoarte şi agenţii Siguranţei. Într-o notă întocmită la 
1 februarie 1941 este descris cum a fost jefui t, la început ul lunii ianuarie 
unul din marile magazine de mătăsărie din Bucureşti: ,,Proprietarii au fost 
împiedicaţi cu forţa de legionari să facă vreo reclamaţie la Parchet, fiind 
sechestraţ i în magazin câteva zile" 17

. O altă notă arată modul în care a fost 
confiscat un magazin de galanterie de pe Lipscani. ,,Proprietarul a fost 
arestat, bătut, batjocorit şi cu revolverul la tâmplă a fost obligat să iscălească 
cedarea magazinului" . De fapt, era vorba despre o acţiune organizată la care 
a participat un „întreg grup de jefuitori prin intermediul Contenciosului 
Legionar şi Primăria de Albastru în cap cu dl ing. Bălănescu" 1 8 . 

Aşadar, legionarii au ridicat teroarea, jaful şi violenţa la rang de 
guvernare. Conducătorul statului a fost sistematic informat de conducerea 
comunităţii evreieşti despre toate nelegiuirile comise. A şi luat unele măsuri 
pentru anchetarea cazurilor semnalate . Numai că cei care au fost desemnaţi 
pentru efectuarea acestor investigaţii au fost chiar legionarii implicaţi în 
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comiterea nelegiuirilor. Ei au avut grijă să muşamalizeze întreaga afacere şi 

să oblige victimele să-şi retragă plângerile. 
Conducătorul statului nu a fost de acord cu metodele de jaf şi violenţă 

folosite de legionari . El a subliniat de fiecare dată că este şi el „pentru luarea 
bunurilor evreieşti", dar în optica mareşalului Antonescu „operaţia trebu ia 
să se facă într-un cadru legal, în etape, deci cu metodă şi numai în folosul 
colectivităţii" 1 9 . Aceeaşi idee este reiterată şi într-un ordin în rezoluţie 
semnat de Ion Antonescu la 9 decembrie 1940: ,,Eu nu protejez pe jidanii 
care sunt vinovaţi în mare parte de nenorocirile care s-au abătut asupra 
aceste i ţări, dar nu pot să tolerez, ca şef al guvernului, acte care compromit 
acţiunea de redresare prin linişte şi prin ordine" 20

. 

Cele 140 de zile de guvernare l egionară au pus în evidenţă natura 
teroristă, antidemocratică şi deşi pretins naţionalistă, de fapt antinaţională a 
mişcării legionare. Căci prin toate acţiunile întreprinse au încălcat interese le 
vitale ale poporului român împi ngând ţara spre „marginea prăpastiei". 

Din păcate, în literatura istorică de astăzi, se afirmă tendinţe care 
încearcă să distorsioneze adevărul în legătură cu esenţa teroristă şi 

antisemită a mişcării legionare: sunt nostalgici care idealizează mişcarea. 

Un atare demers nu serveşte în nici un caz cauza democraţiei şi a formării 
unei mentalităţi europe ne moderne. Numai înţelegerea ravag iilor provocate 
de mişcările extremiste poate preîntâmpina repetar ea unor fenomene de 
negativitate istorică. 

L.B. 
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3. Hor ia Sima, Era libertăţii. Statul NaJional Legionar, p. 8. 
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Baia de sânge din 21-23 ianuarie 

Abia chemat la cârma statului de către Carol al II-lea în speranţa 
iluzorie că o conducer .e autoritară ar putea calma profunda nemulţumire a 
populaţiei faţă de guvernarea-i coruptă şi de capitularea fără împotrivire la 
cedarea Basarabiei, a nordului Bucovinei şi a Transilvaniei de Nord, 
generalul (pe atunci) Ion Antonescu l-a înlăturat şi alungat imediat din ţară 
pe monarh, s-a proclamat conducător al statului, instaurând dictatura-i 
personală şi asociindu-şi la guvernare Garda de Fier. 

În scurt timp, însă, între Antonescu şi legionari s-au iscat tensiuni 
puternice pricinuite de incuria administrativă a prefecţilor legionari şi de 
jafurile altor funcţionari numiţi de Garda de Fier care puneau într-o gravă 
primejdie însăşi stabilitatea economică şi prestigiul internaţional al ţării . 

În aceste circumstanţe, la 20 decembrie 1940, Ion Antonescu l-a demis 
pe Mihail Sturdza, ministrul Afacerilor Externe, preluând interimatul 
acestuia. La 19 ianuarie 1941 a desfiinţat aşa-numita „Comisie de 
român izare", măsură ce lovea grav în interesele legionarilor ce acaparau pe 
rupte averi le evreieşti, iar a doua zi l-a destituit pe ministrul de Interne 
legionar, generalul Constantin Petrovicescu. 

Ion Antonescu şi-a putut îngădui aceste măsuri împotriva efemerilor 
săi aliaţi la guvernare, întrucât de la jumătatea lunii ianuarie ştia sigur că se 
putea bizui pe sprijinul lui Hitler, deşi naziştii îi sprijiniseră şi finanţaseră 
multă vreme pe legionari . Într-adevăr, la 14 ianuarie 1941 avusese loc la 
Obersalzberg, cea de a doua întrevedere între dictatorul nazist şi Ion 
Antonescu, în cursul căreia cel dintâi i-a declarat acestuia: 

„Partidul Naţional-Socialist a folosit dintotdeauna relaţiile cu 
mişcarea legionară pentru a scoate În evidenţă conducătorilor legiunii 
faptul istoric că generalul Antonescu este salvatorul ţării ... 

Dacă aceste relaţii n-au izbu tit să ducă la rezultatele scontate şi au 
dus dimpotrivă la atitudinea rigidă a legionarilor, fireşte că ele trebuie 
vfi A JJ/ sa ie mtrerupte... . 
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Simţind că le fuge pământul de sub picioare şi încurajaţi în ascuns de 
elemente ale Gestapo-ului, legionarii au trecut la o încercare disperată de a-1 
înlătura pe Antonescu. Aşa a izbucnit ceea ce s-a numit rebeliunea din zilele 
de 21-23 ianuarie, după metodele obişnuite ale Gărzii de Fier, care în zilele 
de 26-27 noiembrie 1940 măcelăriseră cu o sălbăticie fără margini un număr 
de 64 de foşti demnitari la închisoarea Jilava, iar apoi îi asasinaseră pe 
Virgil Madgearu şi Nicolae Iorga . 

Astfel, la 20 ianuarie răzmeriţa începe cu turbulente manifestaţii de 
stradă împotriva lui Antonescu, după care a doua zi se transformă în 
adevărată rebeliune împotriva instituţiilor statului , cu care prilej sunt 
săvârşite, însă, violenţe, abuzuri şi omoruri în masă îndeosebi împotriva 
populaţiei evreieşti. · 

Comunicatul oficial publicat în urma înăbuşirii rebeliunii a consemnat 
următoarele pierderi de vieţi omeneşti: . 

„a) Armata - ofiţeri, subofiţeri şi soldaţi: 21 morţi, 53 răniţi (în 
Capitală şi provincie). 

b) Rebeli şi populaţia civilă: în Bucureşti: 226 morţi (din care 118 
evrei asasinaţi de rebeli), 254 răniţi; În provincie: 117 morţi, 73 răniţi. 

În total, 364 morţi şi 380 răniţi". 

Comunicatul oferea, totuşi, doar o palidă imagine a grozăviilor 
petrecute. În afară de faptul că, în realitate, în Capitală fuseseră ucişi 120 de 
evrei, el a trecut complet sub tăcere cumplitul cortegiu de schingiuiri, 
distrugeri şi incendieri săvârşite de legionari în cartierele Dudeşti şi 
Văcăreşti , pe Calea Rahovei, Calea Moşilor, şos. Mihai Bravu, Pantelimon, 
Colentina etc. N-a pomenit nimic de groaza nopţilor în care peste aceste 
cartiere se înălţau uriaşe limbi de foc, căci ardeau sinagogi, şcoli, magazine 
şi case de oameni nevinovaţi. Mai mult, după ce a nimicit templul spaniol, o 
hoardă sălbatică costumată în cămăşi verzi a încins o horă de canibali în 
jurul ruinelor, urlând, zbierând într-o dementă frenezie. În total, au fost 
devastate şi jefuite 25 de lăcaşuri de rugăciune. 

În zorii zilei de 23 ianuarie, 15 evrei, aleşi la întâmplare, dintre cei 
arestaţi la Prefectura Poliţiei Capitalei , au fost încărcaţi într-un camion al 
fabricii de mezeluri Podsudeck, duşi la Abatorul comunal, coborâţi cu 
mâinile legate, puşi cu faţa la gard şi împuşcaţi. 

Crimele din zilele de 21-23 ianuarie - când rebeliunea l egionară a fost 
înăbuşită de Ion Antonescu, care a procedat la numeroase arestări, deşi şefii 
legionari au fost făcuţi scăpaţi de agenţi ai Gestapo-ului, prin Bulgaria, în 
uniforme germane - i-au umplut de oroare pe toţi oamenii de bună credinţă, 
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ba chiar şi pe oficiali ai epocii. Ca, de pildă, pe Gheorghe Barbul, ataşat de 
legaţie repartizat la Cabinetul ministrului Afaceri lor Străine - titular Ion 
Antonescu şi interimar Mihai Antonescu - care, în volumul Al treilea om al 
Axel a notat: 

,, Câteva sute de cadavre au fost găsite în pădu1·ile vecine Capitalei, 
unde legionarii îi duseseră pe prizonieri pentru a-i omorî ... Dar nici 
abatorul nu şomase în aceste zile, deşi nu fusese aprovizionat cu 

. animale. Acolo fuseseră agăţate În cârlige fiinţe omeneşti vii, pentru a fi 
ciopârţite cu topoare mari de măcelărie. Timp de o săptămână abatorul 
a rămas închis. Au trebuit dezinfectate sălii('. 

Profesorul universitar Ioan Hudiţă, cunoscut om politic în perioada 
interbelică, devenit secretar general adjunct al Partidului Naţional-Ţărănesc 
după asasinarea de către legionari a lui Virgil Madgearu, a consemnat chiar 
în zilele rebeliunii, respectiv la 22 ianuarie 19413

: 

,,Primele informaţii despre rebeliune le capăt de la C. Mihăescu. 
După agitaţia care domneşte la hotel Ambasador printre ofiţerii din 
Misiunea germană, Mihăescu se teme ca armata germană din Capitală şi 
împrejurimi să nu intervină în sprijinul legionarilor În cursul zilei de 
azi. În oraş, în cartierele evreieşti din Călăraşi, Dudeşti şi Lipscani, 
bande legionare şi de borfaşi au devastat cea mai mare parte din 
prăvălii şi au ucis un mare număr de evrei, căci de ieri la amiază nu 
mai există în tot oraşul nici o ordine publică". 

La 24 ianuarie, tot sub impresia repulsiei şi a revoltei provocate de 
crimele legionare, Ion Hudiţă a mai relatat: 

,,În cursul după-amiezii de ieri, Lupu a ţinut şedinţă la Clubul 
din Clemenceau cu şefii de Culoare şi cu preşedinţii şi secretarii celor 
peste 80 de secţii din organizaţia Capitalei, între 4 şi 6. S-a făcut un 
prim bilanţ al crimelor şi devastărilor din oraş în cele trei zile de 
rebeliune. A rămas ca şefii de Culoare să prezinte, cât mai repede 
posibil, câte un raport detailat despre toate aceste lucruri. Până la ora 
aceasta se ştie doar atât că sunt câteva sute de morţi evrei, că unii dintre 
ei au fost duşi şi ucişi la abatorul Capitalei, fiind spânzuraţi ca 
animalele. Câteva sinagogi şi sute de case evreieşti au fost distruse din 
temelii, după ce au fost prădate de tot ce se afla În ele. În toate cartierele 
evreeşti n-a mai rămas În picioare nici o prăvălie". 
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O altă mărturie din epocă de care cititorii pot lua acum cunoştinţă este 
cuprinsă în cartea contesei R.G. Waldeck, intitulată Athenee Palace şi 
apărută în ultimele luni ale anului trecut 4

. Contesa Waldeck a descins la 
Bucureşti în ziua ocupării Parisului de către armatele naziste şi a rămas până 
în iarna anului 1941, în calitate de corespondentă a revistei americane 
„Newsweek" spre a se documenta asupra instaurării „noii ord ini" hitleri ste 
în estul Europei. Şi iată ce a văzut ş i ea în zi lele rebeliunii legionare: 

„Dar în aceeaşi noapte gardiştii au pornit un pogrom, în parte ca 
gest de protest, în parte pentru că din totdeauna au tânjit după un 
pogrom şi în parte fiind, dacă erau să piară, trăgând după ei cât mai 
mulţi oameni puteau. În acea zi de luni, înainte să fi avut efect 
concedierea oficialităţilor gardiste, poliţia legionară a făcut mai multe 
sute de arestări, cu precădere evrei, sub cuvânt că aceştia făceau parte 
din completul Serviciului Secret Britanic pentru asasinarea lui Dăring 
(maior german asasinat de un grec aflat În slujba spionajului englez -
n.n.). Ei au fost aduşi la Prefectură şi mulţi dintre ei torturaţi cu atâta 
cruzime, Încât unii s-au sinucis. Mulţi au fost târâţi la abator, unde au 
fost mutilaţi, apoi agăţaţi ca pulpele de porc şi marcaţi cu o etichetă 
mare «carne cuşăr» ... ". 

O descripţie revelatoare a zilelor de adevărată groază de la începutul 
celei de a treia decade a lui ianuarie 1941 ne-a lăsat şi diplomatul e lveţian 
Rene de Weck, care şi-a reprezentat ţara la Bucureşti vreme de 13 ani, între 
1933 şi 1945. Din Jurnalul lui, apărut nu demult - într-o versiune 
prescurtată - spicuim 5

: 

„Dumnezeu ştie că nu am nici cea mai mică simpatie pentru 
unguri. Însă, după Jilava, au urmat asasinatele comise de legionari, 
pogromurile din Bucureşti şi din alte oraşe, evrei omorâţi Îri cârligele 
abatoarelor sau incineraţi de vii în casele lor, soldaţi stropiţi cu benzină 
şi transformaţi în torţe. În timp ce un român îmi vorbeşte de 
«atrocităţile» maghiare din Transilvania, nu pot să mă stăpânesc să nu-l 
privesc În ochi şi să-i spun: « Vreţi să schimbăm subiectul?» ... ". 

Evident, generalizările de soiu l „ungurii" sau „românii" au făcut 
cutare lucru sunt tributare unor clişee pripite ce nu rezistă la o analiză 
pertinentă, obiectivă, dar în cazul lui de Weck trebuie să ţinem seama de 
climatul sufletesc în care el şi-a notat în Jurnal cele văzute şi auzite atunci, 
când pc de o parte era neplăcut impresionat de persecuţiile la care 
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autorităţile ocupante ungureşti supuneau populaţia românească din 
Transilvania de Nord, iar pe de alta crimele legionare. 

În Timpul ce ni s-a dat6
, cartea autobiografică, de o remarcab i lă 

e leganţă a scriiturii, a d-nei Annie Bentoiu, o distinsă poetă deopotrivă de 
limba franceză şi română, soţia cunosc utului compozitor Pasca l Bentoiu , 
adăposteşte, la rându-i, această amintire de neşters din vremea tinereţii 
autoarei: 

„Eu îmi aminteam de bătrânul Zeific, care ţinea mercerie pe 
Strada Mare (din Olteniţa - n.n.) şi pe care autorităţile cu diagonală de 
piele îl legaseră de un stâlp în mijlocul oraşului, lăsându-l acolo o zi 
întreagă în toiul lui noiembr ie, aşa cum o făcuseră şi cu alţii în multe 
locuri din ţară, pentru simplul motiv că se născuse în categoria care nu 
trebuia". 

Şi asemenea testimonii ar mai putea fi înşiruite pe multe pagini. 
Laolaltă ele alcătuiesc un tablou sumbru, cutremurător al unui eveniment ce, 
aparent, n-ar fi trebuit să aibă nici o contingenţă cu evrei i, luaţi ca atare, 
întrucât privea adversitatea, rivalitatea, lupta pentru acapararea exclusivă a 
puterii dintre Garda de Fier şi Ion Antonescu. Dar aşa cum s-a întâmplat de 
atâtea ori în istorie, tot evreii au fost desemnaţi drept ţapii ispăşitori şi ai 
acestei manevre puse la cale de Germania nazistă şi a jocului dublu practicat 
de ierarhii săi. 

D.H. 

Note 

1. Vezi, Din u C. Giuresc u, România în al doilea război mondial, p. 54. 
2 . Editura Institutul European, laşi, 1992, p. 54. 
3. Vezi: loan Hudiţă, Jurnal politic, voi. II. Studi u introduct iv şi note de acad. Dan 

Berindei, Editura Institu tul European, 2000, p. 234. 
4. Ed itura „Humanitas", Bucureşti, 2000, p. 195. 
5. Ed itura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 2000, p. 65. 
6. Ed itura Vitruviu , Bucureşti, 2000. 
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Politica antonesciană în problema evreiască 
după reprimarea rebeliunii legionare 

La 14 februarie 1941, prin Decretul Rega l nr. 314 a fost abrogat Statu l 
Naţional-Legionar şi a fost interzisă orice activitate politică. Dar înlăturarea 
legionarilor de la guvernare nu a însemnat schimbări esenţiale în politica 
internă şi externă a regimului antonescian. Conducătorul statului a ţinut 
chiar să precizeze, în Consiliul de Miniştri din 7 februar ie 1941, că: ,,liniile 
mari de guvernare rămân cele stabi lite la preluarea puterii în septembrie 
1940. Actualul minister nu este decât o continuare a ministerului anterior" '. 
Totuşi, anumite schimbări au survenit: teroarea , violenţa şi jaful practicate 
de legionar i au încetat să fie permanenţe în viaţa publică a societăţii 
româneşti. S-a guvernat pe bază de Decrete-legi, ordine şi decizii 
ministeriale şi măsuri administrative . 

În ce priveşte „problema evreiască", ea a continuat să fie una din 
preocupările politice majore ale regimului. Încă în septembrie 1940, 
onducătoru l statului declarase ziariştilor: ,,problema evreiască este «o 

problemă vitală»". Încă de atunci el se angajase că va urmări „cu mijloace 
civilizate înlăturarea treptată a evreimii din organizarea economică 
românească [ ... ] Ignorarea „problemei evreieşti" sau ocultarea ei prin soluţii 
aparente ar fi fost în viziunea lui Ion Antonescu „o trădare a 
românismului" 2

. În privinţa mijloacelor de so luţionare a acestei „probleme", 
ci a repudiat formal violenţa gestului, considerând că ea îi înjosea pe cei 
care o practicau. Astfe l, generalul Antonescu şi-a luat angajamentu l să 
rezolve această „problemă" metodic ş i progresiv pentru a nu aduce 
dezechilibrarea vieţii economice" 3

. Înlăturarea elementu lui străin era 
c ndiţionată de înlocuirea lui cu forţe autohtone. S-ar putea conchide, deci, 
că generalul a venit la putere cu un program precis în ce priveşte 
„soluţionarea problemei evreieşti": în fapt, acest program a coincis cu 
concepţia legionarilor de înlăturare a evreilor din societatea românească. 
Deosebir ile erau doar de natură metodologică. De aceea, genera lul a şi 
conside~at necesar ca, imediat după reprimarea rebe liunii legionare să 
usigurc opinia publică de continuarea consecventă a politicii de românizare, 
de faptu l „că nu se va abate de la drumul naţionalismului şi va înlătura 
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vâscul şi influenţa străină"4 . Pentru Conducătorul statului, romamzarea a 
rămas şi mai departe una din marile probleme ale ţării, ,,una din prob lemele 
capitale care stau la baza pietrei unghiulare a statu lui nou"5 pe care voia să-l 
creeze. În acest scop, el cerea de la subalternii lui alcătuirea urgentă a unei 
legi prin care să fie stabilite „bazele principiale ale românizării şi etapele 
succesive în care se va realiza această operaţie", întrucât el nu înţelegea ca 
ea să fie înfăptuită „prin mijloace brutale, în mod revoluţionar... ci în mod 
evolutiv, ca să nu se dărâme structura economică a statului". 

Prin urmare, nu doar considerente economice au stat la baza politicii 
de românizare, ci, mai ales, de natură politico -ideologice. Frica ele 
eradicarea structurii economice a ţării prin înlăturarea evreilor era, de fapt, o 
recunoaştere indirectă a utilităţii lor. Şi totuşi, ei trebuiau expropriaţi şi 

izgoniţi pentru că Ion Antonescu s-a considerat chemat de istorie să 

Pl11·ifice" neamul românesc de elementele străine", să realizeze o societate " " fără minoritari, în general, şi fără evrei în special. Pe evrei îi acuza în mod 
demagogic că sunt paraziţi pe spinarea poporului român şi · vinovaţi pentru 
mizeria în care trăia populaţia ţării. Această concepţie antonesciană 

contrazicea mersul firesc al istoriei. Realitatea a fost că societatea 
românească a avut nevoie de capitalul evreiesc, de profesionalismul 
negustorilor, industriaşilor, bancherilor evrei. În societatea modernă 
migraţia este un fenomen natural; ea nu mai poate fi construită pe relaţii de 
„sânge" ca în antichitate. ,,Nu se poate face clin comunitatea de sânge o 
conditie de existentă a societătii - scria sociologul Petre Andrei în 1937 -
civi li ;aţia este produsul conta~tului dintre oameni . Iar migraţi a socială este · 
factor de civilizaţie, de schimbare a moravurilor" 6

. 

Aşadar, politica de românizare a mareşalului Antonescu venea în 
contradictie cu cerintele de dezvoltare a societătii modeme; chiar dacă se 
realiza p~ baza unei 'iegislaţii, ea era, totuşi, ab~zivă, urmărind fără nici o 
justificare deposedarea evreilor de bunurile lor, lipsindu-i de drepturile lor 
cetătenesti obtinute în virtutea principiilor drepturilor omului care ' ., , 
funcţionau în statele de drept. 

În politica an tievreiască a regimu lui antonescian după înlăturarea 
legionarilor se cuvin disociate câteva etape: 

I. Februarie-iunie 1941, respect iv până în momen tul intrării Româ niei 
în al doilea război mondial (22 iunie 1941 ). În această etapă accentul a căzut 
pe continuarea politicii de legiferare a românizării. 

II. Junie ( după 22) 1941 - octombrie 1942 a însemnat perioada cea 
mai dură: alături de măsuri le de românizare a fost promovată o politică de 
teroare şi de represiuni sângeroase, concretizată în pogromuri, ghetoizări, 
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d islocări , deportări în Trans nistria ş.a. Tot atâtea evenimente care s-au 
soldat cu aproape două sute de mii de victime . . 

fli. No iembrie 1942 - august 1944. În condiţiile schimbării raportu lm 
de forte în mersul războiului, când nu mai era sigură victoria Axei, regimul 
Anton~scu a adoptat o poziţie mai tolerantă faţă de evrei. Nu a ced~t 
presiunilor exerci tate de Gemrnnia hitleristă p~entru deportarea e~reilor dr~ 

. România în lagărele naziste de exterminare. In felul acesta, o importanta 
parte a evreimii român e a putut supravieţui epocii Holocaustului. . . 

În cele ce urmează ne vom opri, succint, doar asupra pnnc1palelor 
evenimente din 1941. 

Aşadar, în ce a constat politica de româniza re în etapa februarie
iunie 1941? 

a. A fost continuată limitarea dreptului la muncă. După 1:>ecretul-le_ge 
nr. 3825 din 16 noiembrie 1940, pe baza căruia a început concedierea salana
tilor evrei din întreprinderile particulare şi de stat, o nouă decizie ministerială, 
promulgată în martie 1941, a ştirbit grav dreptul la existenţă a altor categorii 
de angajaţi: a ucenicilor şi meseriaşilor. Ea a dispus a~ularea contr~cte~or d~ 
muncă ale ucenicilor evrei; ridicarea cărţilor de capacitate ale lucratonlor şi 

meşterilor evrei salariaţi, a cărţilor eliberate lucrătorilor şi meşterilor care ?~ 
lucrau pentru un patron ci independent, dacă n-au calitatea de patron dove~ita 
cu brevetul de meserie. Au rămas valabile doar cărţile de meşter ale patro111lor 
care posedau brevete 7

. Într-un memoriu al Federaţiei Uniunilor de Comunităţi 
Evreieşti, adresat ministrului Muncii, decizia era comparată cu un „pogrom 
rece", căci prin consecinţele ei depăşea în „gravitate şi _în ned_re~tat~ tot c~ s-a 
adus în ultimele 7 luni împotriva evreilor. Căci un copi l cărma 1 se mtcrz1ce a 
învăta o meserie devine o vită. El este condamnat să moară de inactivitate şi 

de f~ame. Nu există ţară în lume unde să se fi adus o asemenea l egislaţie"8 . 
Tot atât de gravă a fost considerată şi prevederea cu privire la anularea 
cărtilor de capacitate ale lucrătorilor şi meseriaşilor. ,,Ca1tea de lucrător sau 
de ~eşter, se arăta în memoriu, este ceea ce este o diplomă universitară pentru 
o profesie intelectuală"9 . Erau loviţi şi patronii evrei, căci li se interzicea 
angajarea de ucenici în general, evrei sau creştini. . . 

Printr-o prevedere legislativă din aprilie 1941 a fost lovită ŞI acea 
categorie de ingineri evrei care până atunci fuseseră exceptaţi p~ntru merit_e 
deosebite fată de statul român: conform noului Cod al funcţ1onanlor publici, 
ei nu mai pu,teau ocupa funcţii publice 10

. 

Evreilor Ii s-a bloca t orice posibilitate de angajare în viaţa activă. 
Conform noilor Decrete-legi sau decizii ministeriale, nu puteau participa în 
nici un domeniu de activitate decât „arienii sau creştinii". 
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În acelaşi timp, prin instituirea obligativităţii muncii de folos obştesc 
pentru toată populaţia civilă, pentru evrei s-a impus un regim special. Spre 
deosebire de ·creştini, munca evreilor nu era retribuită; li se aloca doar costul 
întreţinerii. În timp ce neevreii erau utilizaţi doar dacă n-aveau alte 
îndeletniciri, pentru evrei obligativitatea acestei munci era generală; toţi 
trebuiau să o presteze, fără nici o excepţie . 

b. Continuarea politi cii de expropriere; intensificarea controlului 
exercitat de stat asupra întreprinderilor neromânizate; ingrăditea 
activităţilor comerciale. 

Una din legile cele mai dure şi care a lovit o Jargă pătură a populaţiei 
evreieşti a fost exproprierea imobilelor urbane proprietate evreiască 11

• Evreii 
erau obligaţi să-şi declare proprietăţile în termen de 30 de zile. Exponenţii 
regimului au subliniat şi de această dată consider entele strict naţionaliste 
care au stat la baza acestei măsuri, exprimându-şi astfel adeziunea la 
ideologia Germaniei f].aziste. Astfel, prof. Mihai Antonescu, ministru de stat , 
autorul textului de lege, conchid ea următoare le în Expunerea de motive: 
„După proprietatea rurală care a fost deja naţionalizată, un alt element de 
securitate naţională şi de refacer e a structurii româneşti se îndeplineşte prin 
acest decret, unnând ca prin naţionalizarea proprietăţii urbane evreieşti să se 
asigure o temelie de vitali tate şi reconstrucţie a naţiunii noastre, prin 
cinstirea tradiţiei istorice a naţionalismului creştin românesc şi prin unitatea 
de spiritualitate cu lumea libe1iăţilor naţionale în plămădirea europeană" 12 . 
Conform afirmaţiilor lui Miha i Antonescu, prin această lege s-a urmărit 
interzicerea ~entru totdeaun a a „dreptului evreilor de a avea proprietăţi în 
România" 

13
. In optica Conducătorului statului , prin acest Decret-lege au fost 

„restabilite drepturile istorice ale naţiunii româneşti". În acelaşi timp, el 
vădea voinţa de integrare a „poporului român în spiritualitatea naţionalistă 
care străbate Europa" 14

. 

Evreii au fost, astfel, izgoniţi din casele lor, locuinţele respective fiind 
.închiriate de stat sau vândute la licitaţie românilor etnici. 

Tot în această perioadă au mai intrat în patrimoniul statului: fermele, 
brutăriile, instalaţiile de prelucrat paste făinoase; orice alte industrii anexe 
ale morilor, fabricile de spirt, rafinăriile de alcool, cazanele pentru 
fabricarea rachiului şi ţuicii; fabricile de medicamente , materialele lemnoase 
aparţinând proprietarilor de păduri sau de industrii forestiere: inventarul viu 
şi mort, unelte, instalaţii , linii de căi ferate ale tuturor acestora 15

. Ulte1ior 
s-au mai expropriat casele de sănătate, spitalele şi sanatoriile. 

Pentru a administra bunurile evreieşti intrate în patrimoniul statului şi 
pentru desăvârşirea în general a „operei de românizare", în mai 1941, a fost 
înfiinţat Centrul Naţional de Românizare (CNR) 16. 
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Întreprinderile neromânizate au fost subordonate controlului de stat. 
Acţiunile la purtător ale societăţilor anonime trebuiau nominalizate pentru a 
se cunoaşte originea etnică a posesorilor. S-au înfiinţat oficii speciale p_entru 
românizarea industriei şi comerţului de fierărie, a industriei şi comerţului de 
pielărie, de textile şi de lemnărie. Comerţul nu a fost românizat în totalitate. 
Totuşi, mai ales pe plan local şi în mediul rural au fost aplicate numeroase 
măsuri de îngrădire a acestuia. În ciuda tuturor reclamaţiilor înaintate de 

. organizaţiile evreieşti şi de persoanele victime ale terorii şi jafului legionar, 
magazinele luate de la evrei de către legionari nu au fost restituite nicicând 
proprietarilor. 

c. Alt e vexaţiuni. Conform legilor în vigoare, evreii vinovaţi de 
încălcarea legilor privind ordinea publică erau pedepsiţi cu îndoitul pedepsei 
aplicate creştinilor. Ei au fost excluşi de la adunările plebiscitare din martie 
şi noiembrie 1941 chemate să-şi exprime aprobar ea sau dezaprobarea asupra 
modului în care mareşalul Antonescu conducea ţara. Conform legii chiriilor, 
promulgată în martie 1941, evreii nu mai beneficiau de prelungirea 
contractelor de închiriere. Ei puteau fi oricând evacuaţi din locuinţele lor, 
plătind în acelaşi timp chirii exorbitantet 7

. 

Printr-un articol de lege, special promulgat, evreilor li s-a interzis 
convertirea la creştinism . Scopul acestei prevederi a fost „ferirea" neamului 
românesc de „amestecul cu sânge evreiesc" şi împiedicarea „infiltraţiei" 

evreieşti în „comunitatea naţională" 18 • Prin decretul-lege nr. 865 privind 
recensământul general al populaţiei s-a decis efectuarea unui recensământ 
special al celor „ce se trag din neam evreiesc" 19

. Prin Decretul-lege nr. 846, 
bugetul seneral al statului a exclus cultul mozaic de la subvenţiile acordate 
cultelor 2 

. Printr-un Decret-lege din 9 aprilie 1941, funcţionarilor publici li 
s-a interzis căsătoria cu persoane de origine etnică evreiască. Printr-un 
Decret-lege special li s-a interzis evreilor să deţină aparate radio. Ei au fost 
obligaţi să depună aparatele la autorităţile poliţieneşti sau la posturile de 
. d ·21 Jan arm1 . 

Astfel, prima jumătate a anului 1941 s-a scurs sub semnul unor măsuri 
de marginalizare a evreilor care, însă, nu au dus la pierderea de noi vieţi 

. omeneşti. După intrarea României în război, situaţia evreilor a cunoscut, 
însă, o epocă de teroare şi represiuni sângeroase. Evreii au fost declaraţi, pe 
nedrept şi nefondat, duşmani ai statului şi poporului român. ,,Mă 

îngrijorează tensiunea anti~emită, nota M. Sebastian în jurnalul lui, la 28 
iunie 1941, care se întreţine şi se alimentează prin presă, radio, afişe ... De 

? D ?"22 · ce. e ce. . 
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II. Perioada 22 iunie - 30 decembrie 1941 
Măsurile represive adoptate de reg imul antonescian împotriva 

populaţiei evreieşti în primele două luni de război au fost sintetizate într-un 
memoriu al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti adresat ministrului 
Economiei Naţionale la 8 august 1941. Conform acestui text, în perioada 
respectivă s-au desfăşurat următoarele evenimente: 

a. Evacuarea întregii populaţii evreieşti din sate şi târguri şi 

internarea bărbaţilor în lagăre îndepărtate sau înăuntrul oraşelor de 
domiciliu. în felul acesta au fost dislocaţi 50-60.000 de oameni; bărba.ţii 
între 18 şi 60 de ani din multe oraşe au fost strămutaţi sau internaţi pe loc. 
De exemplu, 1a · Galaţi, 3.700 de bărbaţi, la Piatra Neamţ 1.500, la Moineşti , 

Fălticeni, Focşani (toţi bărbaţii), Huşi, Dorohoi, Botoşani, Iaşi, Roman, 
Bacău (o parte din bărbaţi), Râmnicu Sărat, Buzău, Ploieşt i (toţi bărbaţii). 

b. Rechiziţii pentru munca de fo los obştesc. Această măsură, aplicată 
parţial la începutul războiului, a fost generalizată în primele zile ale lunii 

august. 
c. Suspendarea autorizaţiilor de călătorie pentru evrei. Prin această 

măsură, luată la sfârşitul lunii iulie, evreilor le-a fost interzisă deplasarea 

dintr-un oraş în altul. 
d. Semn distinctiv pentru evrei. 
e. Alte măsuri pe plan local. La Brăila, o ordonanţă a precizat că 

sustragerea de la vizita medicală a evreilor ce urmau să fie rechiziţionaţi 
pentru muncă va atrage împuşcarea celor rămaşi în proporţie de 1 la 10. La 
Iaşi li s-a interzis evreilor să locuiască sau să circule în anumite zone, 

- A d l O 1 A 3 · 1 23 
hotaran u-se evacuarea ocmnţe or m z1 e . 

În majoritatea localităţilor din ţară au fost luaţi ostatici din rândul 
bărbaţilor evrei. Evreilor li s-a interzis să circule pe străzi între orele 20- 7, şi 
să cumpere alimente în piaţă înainte de ora 11. 

La cele de mai sus trebuie, desigur, adăugate evenimentele sângeroase 
de la Iaşi, pogromurile şi ghetoizările din Basarabia şi Bucovina, depmtărilc 

în Transnistria . 
Concomitent cu măsurile represive, a contin uat legiferarea 

românizării. Astfel, în septembrie au fost expropriate acţiunile evreilor în 
societăţile ele voiaj şi turism.24; conform Decretului-lege nr. 903 clin l O 

· octombrie 1941, evreii expropriaţi de imobilele lor au pierdut dreptul de 
folosintă asupra apartamentelor în care locuiau. Puteau rămâne cu chirie în 
aparta1~entele respective doar dacă nu erau pretendenţi creştini25 . La 26 
octombrie, ziarul „Curentul" anunţa excluderea evreilor din Corpul 
contabililor. Consecinţa excluderii era decăderea din exerciţiul profesiunii. 
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Conform Deciziei nr. 9126, dată de Min isternl Propagandei la 13 noiem bri e 
1941 , au fost distruse matri ţe l e metalice ale discurilor de gramo fon cu 
lucrăr i ale compoz itoril or şi interpreţilor evre i. La 29 noiembrie a apărut 
ordinul Marelui Stat Major ca toţi evre ii posesor i de schiuri să le depună în 
48 de ore. Conform Decretu lui -lege nr . 3275 clin 29 noiembrie 1941, toate 
concesi unile de farm acii deţinute de evrei erau anulate. Începând din 12 
decembr ie 1941, evreii nu mai aveau dreptul să circule cu autoturisme . La 
16 decembrie 1941, a fost dizo lvată Federaţia Uniunilor de Comunităţi 

Evre i eşti, şi înlocuită cu Centrala Evrei lor. întreaga activitate comunitară a 
fost subordonată controlului guvernamental 26

. 

Aşadar, o simplă consemnare a pr incipa lelor forme de discriminare la 
care a fost supusă populaţia evreiască de regimul antonescian în cursul 
anului 1941 dezvălu i e caracterul profund antisemit al regimului. Prin 
politica de românizare conducătorul statu lui a urmărit realizarea crezului său 
„naţionalist integral" formulat în Proclamaţia către ţară la venirea sa la 
putere; iar prin măsurile represive adoptate în contextul stării de război 
populaţia evreiască a fost asoc i ată duşmanului extern. 

Nu întâmplător califică M. Sebastian cele 364 de zile ale anului 1941 
ca fiind zile îngrozitoa re ale unui an nenorocit 27

. 

L.B. 
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Evreii şi intrarea României 
în cel de-al doilea război mondial 

După cum se ştie, România a intrat în al doilea război mondial, la 22 
iunie 1941, cu intenţia redobândirii Basarabiei şi a nordului Bucovinei 
ocupate de Uniunea Sovietică în iunie 1940 cu asentimentu l lui Hitler. 
România a luptat alături de Germania nazistă, văzând în această alianţă o 
garanţie pentru recucerirea teritoriilor pierdute, inclusiv a Transilvaniei de 
nord cedată Ungariei hortyste prin dictatul diplomatic al Germanie i naziste 
şi al Italiei fasciste. 

Pentru populaţia evreiască, declanşarea războiului a marcat o nouă 
etapă a regimului de teroare şi de suspiciuni . Pornind de la concepţia 
profund antisemită că evreii sunt o populaţie primejdioasă pentru România, 
Ion Antonescu a fost preocupat încă de când era şef al Marelui Stat Major 
(1933) de instituirea unui serviciu secret profilat pe urmărirea şi 

supravegherea populaţiei evrei eşti 1• În contextul războiului alături de 
German ia nazistă ( care, în 1941, trimitea p·e frontul de est unităţi de şoc 

pentru exterminarea evreilor), ,,neîncrederea" conducătorului statu lui în 
etnia evreiască s-a acutizat, evreii fiind permanent acuzaţi că ar fi cei mai 
periculoşi duşmani ai statului român. Pentru prevenirea oricăror tentative de 

pretinse acţiuni antis tatale, în viziunea pe atunc i încă generalul Ion 
Antonescu, au fost întreprinse măsuri represive drastice împotriva populaţiei 

evreieşti, cum au fost: evacuări le, internările în lagăre, luarea de ostatici, 
deportări le în Transnistria ş . a. 

Printre legi le rasiale adoptate împotriva evreilor a fost şi aceea cu 

privire la excluderea lor din rândurile armate i române. Ce- i drept, această 

măsură a fost prevăzută încă în legislaţia antisemită promulgată în august 
1940, în timpul regimului autoritar al lui Carol al II-Jea2. Dar ea a fost 
genera lizată şi aplicată de regimul antonescian pe baza Decretului-lege 

promulgat în decembrie 19403
, care prevedea ca, în locul obligaţiei de a 

satisface serviciul militar, evreii să plătească taxe speciale şi să presteze 
muncă obligatorie. Pornind de la concepţia antisemită că evreii sunt 
duşmani înrăiţi ai României şi poporului român, autorităţile antonesciene au 
gândit această lege ca o măsură punitivă şi de umili re a populaţiei evreieşti. 
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Pe de altă parte, evreii au fost nu o dată şantajaţi cu argumentul că ei trebuie 
să fie recunoscători autorităţilor pentru că nu sunt trimişi să moară pe front. 
Şi astăzi mai sunt oameni politici şi istorici, chiar, care afirmă puncte de 
vedere similare. În realitate, dr. W. Filderman a demonstrat după război că 
procentul pierderilor suferite ele evrei prin pogromuri , ghetoizări, internări în 
lagăre şi prin deportările în Transnistria a fost mult mai ridicat decât dacă ar 
fi luptat pe front. Şi, în orice caz, nu ar fi murit copii, bătrâni şi femei lipsiţi 
de apărare . În general, conducerea obştii evreieşti a receptat interzicerea 
pentru evrei de a participa la războiul de recucerire a Basarabiei şi 

Bucovinei ca o gravă insultă la adresa conştiinţei cetăţeneşti şi a 
sent imentelor de datorie patriotică pe care evre ii le nutreau faţă de patria lor 
adoptivă. Se ştie că evreii au luat parte cu multă abnegaţie la Războiul de 
Independenţă din 1877-1878. Deşi nu erau cetăţeni români, ei s-au înrolat, 
totuşi, în armată, participând la cele mai grele bătălii, sprijinind, în acelaşi 
timp, şi din punct de vedere material efortul de război al poporului român. 
În Războiul de Reîntregire a ţării, în anii 1916-1919, 10% din totalul 
populaţiei evreieşti a făcut parte din annata română, luptând pe front; foarte 
mulţi medici au contribuit la salvarea vieţii multor ostaşi luptători în linia de 
foc. Aşadar, în toată istoria modernă a României, evreii au dat numeroase 
dovezi de conştiinţă patriotică. Punerea sub semnul întrebării a 
devotamentului lor, acuzaţia că ar fi duşmani ai României şi că s-ar fi pus în 
slujba bolşevismului sovietic a.u fost tot atâtea forme ale unei culpabilizări 
practicate de antisemitismul rasist, ce se inspira din ideolo.gia nazismului 
german. Conştientă de gravitatea situaţiei în care a fost împinsă, fără voia ei, 
populaţia evreiască, conducerea Federaţiei Uniunilor de Comunităţi 

Evreieşti din România a adresat nenumărate petiţii Conducătorului statului 
şi ministerelor de resort solicitând reîncadrarea evreilor în armată. Astfel, la 
23 iunie 1941, la numai o zi, deci, după intrarea României în război, 

preşedintele dr. W. Filderman şi D. Rosenkranz au adresat în numele 
Comunităţii Evreieşti, Conducătorului statului, un memoriu în care arătau: 
„Prin două memorii am rugat să binevoiţi a reveni asupra măsurilor prin 
care s-a îndepărtat din armată populaţia evreiască. Urmaşii veteranilor din 
Războiul pentru Independenţă; veterani, fraţi şi copii; veteranilor din 
războaiele independenţei, ba lcanic şi de întregire, ca şi toţi ceilalţi evrei 
însufleţiţi de cel mai curat patriotism, aşteaptă să-şi jertfească pe altarul 
patriei viaţa lor. Nădăjduim că veţi binevoi a da curs dorinţelor unanim e ale 
populaţiei evreieşti"4 . 

A doua zi, ideea a fost reluată într-un protest, predat ministrului de 
Interne, împotriva conţinutului unor afişe lipite pe zidurile Capitalei în care 
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evreii erau acuzaţi că ar fi „susţinătorii şi chiar stăpânii bolşevismului". 

Demonstrând falsitatea şi natura calomnioasă a acestor acuzaţii şi gravitatea 
lor pentru viaţa şi securitatea evreu lui de pe stradă, autorii memoriului 

conch ideau: 
„Populaţia evreiască însufleţită de nedezminţite simţăminte de 

dragoste faţă de ţară şi poporul român, s-a adresat repetat prin glasul nostru, 
conducătorului statului, solicitându-i să binevoiască a o reintegra în armată 
şi de îndată ce s-a sunat mobilizarea a intervenit din nou , declarând că este 
gata să-şi jertfească viaţa pentru integritatea statului. Ea nu merită, crede m, 
să moară nevinovată, sub aţâţările ilegale, în loc să moară la datone, 
apărându-şi ţara "5

. 

Semnatar ii memoriului au fost, de astă dată, dr. W. Filderman, 
preşedinte şi M. Carp, secretar general. 

Cererile evreilor nu au fost luate în considerare. Asupra lor era 
întretinută tot timpul suspiciunea că ar pactiza cu duşmanii ţării şi ar 
complota contra integrităţii ei, deşi nicicând nu s-au produs dovezi materiale 
în acest sens. Evreii comunişti înrolaţi în rezistenţa antifascistă şi 

participanţi la acţiuni antirăzboinice nu era1: exponenţi ai obştii evreieşti, nu 
făceau parte din colectivitatea evreiască. In majoritatea caz urilor , ei erau 
cunoscuţi de autorităţile repres ive şi, ca atare, se aflau sub stare de arest sau 
internati în lagăre. Colectivitatea evreiască nu era răspunzătoare pentru 
faptele· lor. Conducerea obştii evreieşti a chemat pe~manent populaţia 
evreiască să fie disciplinată şi să respecte legile ţării. lntr-un apel lansat 
către populaţia evreiască în iulie 1941, se arăta printre altele: . 

„Respectaţi am1ata, scutul ţării şi al nostru, al tuturor, în râ~dunle 
căreia au luptat bunicii şi părinţii noştri, fraţii noştri şi noi înşine. I~tr-un 
cuvânt, muncă pentru tot ce se poate, ajutor pentru cel în nevoie , ascultare 
legilor scrise şi celor nescrise, tăcere pentru tot ce vedeţi şi auziţi, viaţă 

sobră. Procedând astfel , vă veţi îndeplini o sfântă datorie faţă de ţară şi faţă 
de voi înşivă"6 . 

În numele Federaţiei Uniunilor de Comunităţi Evreieşti din ţară, 
apelul a fost semnat de dr. W. Filderman, preşedinte, dr. Al. Şafran, Şef 

Rabin şi M. Carp, secretar general. 
Mobi lizând populaţia evreiască să se supună legilor ţări i , Comunitatea 

evreiască a desfăşurat, în acelaşi timp, o susţinută activitate spre a răspunde 
la solicitările autorităţi lor de a sprijini material efortul de război . Chiar şi un 
autor ca Alex Mihai Stoenescu care , prin orientarea sa istoriografică susţine 
teze ero nate, defavorabile evreilor, recunoaşte în cartea sa Arma/a, 
mareşalul şi evrei/ că nu poate fi minima lizat caracterul patriotic al 
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demersuri lor Comunităţii evreieşti spre a răspunde cu promptitudine la toate 
so li citări l e în ban i ş i în natură ale autorităţi l or antonesciene. Astfel, în anul 
1941, Comunitatea a mobilizat toate forţele evreieşti pentru subscrierea la 
Împrumutul Reîntregirii 8

. 

„Datoria noastră este să dăm ţării tot ce putem - se afirma într-un apel 
- chiar mai mult decât putem, fără tăgadă, pentru binele ei, pentru binele 
nostrn, pentru binele tuturor. Împrumutu l trebu ie deci să aibă caracteru l 
celei mai înalte manifestări patriotice" 9

. 

Şi eforturile depuse nu au fost zadarnice. Populaţi a evreiască a 
subscris o sumă de patru or i mai mare decât ceilalţi cetăţeni ai ţării ... De 
altfel, tot A.M. Stoenescu apreciază că suma totală acordată statului de 
populaţia evreiască a depăşit 1 O miliarde de lei, având în vedere şi procesu l 
continuu de rechiziţionare 10 . Sacrificiu l a fost cu atât mai mare cu cât 
numărul locuitorilor evrei era, în perioada respectivă, sub 300.000 de 
suflete, reprezentând o populaţi e grav pauperizată, expropriată de bunuri, 
exclusă de la dreptul la muncă, permanent ameninţată cu deportări, 
strămutări, ghetoizări, frustrări de drepturi elementare în privinţa traiului 
ziln ic, a vieţii cotidiene în general. 

În afară de efortul material pentru susţinerea războiului, în general, 
evre ii au prestat muncă obligator ie, lucrând în detaşamente sub pază 
militară . Au efectuat lucrări în cariere de piatră, la construcţia de drumuri, 
şosele şi linii ferate . Inte lectuali i de diferite profesi i (medici, farmacişti, 
ingineri) au fost rechiziţionaţi prestând, în funcţie de necesităţi, diferite 
serv icii în specialităţile lor. 

Aşadar, în ciuda tuturor calomniilor şi discriminări lor, populaţia 
evreiască a sprijinit în ann 1941-1944 un război şi un reg im care era 
totalmente ostil ei . 

L.B. 

Note 

I. Stenograma Co nsiliu lui de Cab inet din 10 ianuar ie 1941, pub li cată în Legislaţia 
· antievreiască, p. 289 . 

2. La 8 august 1940 a fost publicat Decret ul-lege nr. 2650 referitor la starea juridică 
a locuitorilor evrei din Româ nia. La articolul 7, punctul g se prec iza: evreii 
din categor iile I-a şi a III-a nu pot fi militari; la art. 10, cu privire la evreii 
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Abuzul evacuărilor şi strămutărilor 

Ca şi cum cele lalte măsuri discriminator ii luate până atunc i împotriva 
populaţ i ei evreieşt i n-ar fi fost suficiente , la 2 1 iunie 1941, adică în preziua 
declanşării războiului împotr iva fostei U.R.S.S. , Ion Antonescu a mai găsit 
timp să adauge una, care a contr ibuit la o şi mai dureroasă înrăutătire a 
situaţiei populaţiei evreieşti. ' 

Este vorba de ordinul de evacuare în lagărul de la Tg . Jiu a tuturor 
evre ilor aflaţi în satele dintre Siret ş i Prut, precum şi a tuturor celorlalti din 
sate le de pe restul teritoriului, în comune urbane. ' 

„Nr. 88 22. VI.1941 
Telegrama 

fulger tuturor Prefecţilor de.Judeţe 
Focşani 

Dată la Bucureşti nr. 19273814, data de 22. VI, ora 
Domnul general Antonescu, conducătorul statului, ordonă 

următoarele: 

1. Toţi evreii valizi Între 8 şi 60 ani din satele dintre Siret şi Prut 
vor fi evacuaţi în lagărul din Târgul Jiu şi în satele din jurul acestui oraş. 

Primele trenuri pleacă cu Începere de azi 21 iunie a. c. stop. 
Restul familiilor evreieşti din celelalte sate din Moldova vor fi 

evacuate cu cele ce le este necesar pentru trai în comunele urbane de pe 
teritoriul judeţelor respective prin grija Prefecturilor de judeţe. 

Evacuarea acestor fami lii din satele din Moldova se va face în 48 
de ore de La primirea ordinului . 

2. Toate fami liile evreieşti care se găsesc în satele din ţară vor fi 
evacuate cu ceea ce Le este necesar pentru trai în comunele urbane de pe 
teritoriu l judeţului respectiv, prin grija prefectul1,1.i, în timp de 4 zile de 
La primirea prezentului ordin. 

Pentru toţi evacuaţii se vor întocmi tabele care vor fi predate 
poliţiei respective pentru a ţine evidenţa lor - în scop ca orice eventuală 
deplasare să se poată face cu înlesnire. 
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Familiile evacuate nu au voie să mai intre În comunele din care 
au plecat. 

Căminele celor evacuaţi, precum şi orice alte bunuri care au 
rămas, vorfi date În primirea autorităţilor administrative locale. 

Acei care cu ocazia acestei evacuări vor fi prinşi În flagrant delict 
de devastare a bunurilor sau îşi vor Însuşi recolta, vor fi deferiţi 

Tribunalelor Militare şi vor fi sancţionaţi cu pedeapsa cu moartea. 
De asemenea, vor fi pedepsiţi în mod extrem de sever toţi acei care 

se vor dov edi că au fost necorecţi cu ocazia acestor evacuări. 
Pedepsele La care se expun cei ce vor devasta sau vor fi necorecţi se 

vor aduce la cunoştinţă oamenilor din comună prin afişare şi batere de 
tobă, pentru a nu cădea În greşeală. 

Evacuaţii la Târgu Jiu vor fi sfătuiţi să-şi ia cu ei lengerie, veselă, 
bani. 

Prefecţii judeţelor vor Lua măsuri pentru aprovizionarea celor 
evacuaţi şi vor veghea ca măsurile ce se iau faţă de ei să fie civi lizate. 

Pentru transportul pe C.FR. se vor cere de Prefectură, La 
Garnizoană,foi de drum. Ministerul Apărării Naţionale, Aer şi Marină 
a dat deja aprobarea. 

Se va raporta de executarea evacuărilor. 

Nr. 414 7"1. 

Ministru subsecretar de stat al Depart. Internelor, 
general de divi z ie (ss) Ion Popescu 

În legătură cu ordinul de mai sus, la 30 iunie se preciza: ,,se înţelege 
că în fiecare judeţ evreii vor trebui strânşi în comunele urban e reşedinţă de 
judeţ. Se revocă aprobările date pentru evacuarea în alte comune urbane din 
judeţ"2. 

În ce priveşte asigurarea existenţei cotidiene se arăta: ,,nu se admite 
nici o cheltuială [a] prefecturilor pentru întreţinerea evreilor evacuaţi". 

Cum au fost aplicate aceste măsuri se poate vedea din dispoziţiile 
organelor locale. Iată o mostră în acest sens: 

„România 
Prefectura judeţului Tecuci 

Ordonanţa nr. 103 99 

Noi, colonel Ion Stamatiu, prefectul judeţului Tecuci, în unire cu 
d-nii: colonel Petre Zamfirescu, comandantul Garnizoanei Tecuci şi 

47 



colonel N Ionaşcu, primarul oraşului Tecuci, avân d în vedere ordinu l 
nr. 4599 din 1 iulie 1941 al Ministeru lui Afaceri lor Int erne, având în 
vedere şi art. 8 din Decretul -Lege nr. 3219/19 40, pentru menţinerea 
ordin ii şi siguranţei, cum şi a controlului activităţii persoanelor suspecte 
sau care activează În organizaţii subversive, 

Ordonăm: 

1. Pentru populaţia evreiască din oraşul Tecuci se fixează un 
domiciliu obligatoriu În cartierul denumit «Cartier.ul evreiesc», cuprins 
Între străzile M Eminescu - râul Bârlad, până la podul de piatră, strada 
Cuza Vodă, de la podul de piatră până în strada Sf Ilie - Maica Precistă 
- vechiul abator - Strada Ştefan cel Mare spre strada dr. Copeschi, până 
În strada Unirii, strada Unirii, Strada IC. Brătianu, până la Teatrul 
Comunal - strada Catedralei, strada Dr. Caragiane, strada Ariei, 
strada M Eminescu. 

2. Cei ce nu au domici liul În prezent În acest cartier nu vor mai 
putea să locuiască În alte cartiere fără autorizaţia Prefecturii jud. 
Tecuci. 

3. Populaţia aflată în «Cartierul evreiesc» este obligată să 
primească şi să adăpostească familiile celorlalţi evrei ce se evacuează din 
restul oraşului. 

4. Termenul în care întreaga populaţie evreiască a oraşului Tecuci 
urmează să se stabilească în cartierul prevăzut la punctu l 1 este de 72 ore 
de la afişarea prezentei ordonanţe şi este obligatoriu sub sancţiunea 
evacuării forţate, în afară de măsurile ce se vor lua după gravitatea 
faptului. 

5. Este interzis cu desăvârşire circulaţia pe străzi a populaţiei 
evreieşti între orele 20-7 dimineaţa, cei ce vor contraveni vor fi imediat 
arestaţi, depuşi În arestul poliţiei şi trimişi judecăţii. 

6. Cei ce se vor deda la acte de sabotaj, agresiune, terorism, 
nesupunere etc. vor fi de asemeni arestaţi şi judecaţi imediat. 

7. Drept garanţie la dispoziţiun ile de mai sus s-a luat un număr 
de 20 ostatici dintre fruntaşii populaţiei evreieşti a oraşului Tecuci care, 
În cazul când evreii comunişti, legionarii comunişti etc. se vor deda la 
acte de sabota;~ terorism, agresiune etc. vor fi împuşcaţi. 

8. Poliţia oraşului Tecuci este Însărcinată cu aducerea la 
îndeplinirea a prezentei ordonanţe. 
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9. D-l comandant al Garnizoanei va da patrulele necesare pentru 
pază şi control conform indicaţiunilor ce se vor da de Prefectura 
judeţului şi conform cu prevederile regulamentului serviciului interior 
de garnizoană şi legii administrative. 

Dată În cabinetul nostru, astăzi 1 iulie 1941. 

Prefectul j ud. Tecuci, colonel I Stamatiu 
Primaru l oraşului Tecuci, colonel N Ionaşcu 

Comandantul Garnizoanei Tecuci, colonel P. Zamfirescu" 3
• 

Măsuri similare au fost adoptate şi în multe alte reşedinţe de judeţ. 
Demersuri le a numeroase într eprinderi din mediul rural de a li se 

aproba ca specialiştii evrei să fie exceptaţi de la această măsură au fost 
respins e. 

în acelaşi timp se interzicea prefecturilor să elibereze autorizatii de 
vizitare a evrei lor din difer ite lagăre . De asemenea nu se pe~nitea 
reîntoarcerea în localităţile de origine a celor evacuaţi pentru a-şi putea 
recupera une le bunuri abandonate . 

Altă măsură a fost înfiinţarea unor lagăre în difer ite oraşe: Galaţi, 
Craiova, Slatina, Teiş-Dâmboviţa, Găeşti şi alte localităţi. 

'Reproducem dispoziţia trimisă de Prefectura judeţului Dolj, la 4 iulie 
1941, Comunităţii Evreieşti din Craiova: 

,,Instrucţiuni 

pentru menţinerea ordinei În lagărul de evrei din Craiova 

1. Nici un internat nu are voie să părăsească curtea lagărului 
decât însoţit de un agent poliţenesc sau pe baza unui bilet de voie 
eliberat de către Chestura Poliţiei Cra.iova. 

2. Chestura Poliţiei nu va elibera bilete de vaie decât în cazuri de 
forţă majoră, iar în oraş nu se va circula decât între orele 8-9 şi 16-17. 

3. Nici un locuitor din Craiova sau împrejurimi nu are voie să 
staţioneze În jurul lagărului pe o rază de 200 metri. 

4. De la ora 21 până la ora 5 dimineaţa este interzis total să se 
facă focuri sau să se aprindă lumânări. 

5. Toate murdăriile se vor depozita în locurile indicate de către 
agenţii poliţieneşti, fiindcă În curtea lagărului şi dormitoare trebuie să 
se păstreze o curăţenie perfectă sub controlul organelor poliţieneşti. 
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6. Vizite le medicale generale se vor face de două ori pe săptămână, 

adică marţea şi vinerea după-amiază de către medicii municipa li. 

7. Bărbaţii îşi vor tund e părul cu maşina nr.3 . 

8. Ca hrană se permite p entru fi ecare individ următoarele 
cantităţi: 

a) 500 gr. mămăligă pe zi; 

b) un castron de ciorbă sau mâncare, făcută din tot felul de 

zarzavaturi (unu l la prânz, unul seara); 

c) 20 gr. zahăr; 
d) ceai de tei. 

9. Se inter z ice total cumpărarea şi aprovizionarea cu ouă, lapte, 

pâine şi păsări, întrucât toate acestea lipsesc sau se găsesc în cantităţi 

mici, insuficiente pentru populaţia locală. 

1 O. Orice aprovizionare se va fac e prin delegaţii Comunităţii 

Evreieşti, recunoscuţi de Chestura Poliţiei şi numai după piaţă. 

11. Orice plângere se va adresa, prin delegaţi, D-lui Chestor al 

Poliţiei Craiova . 

Prefectul judeţului Dol;~ colonel {ss) Indescifrabil ,,i. 

I.Ş . 

Note 

1. Arh. Jud. Vrancea, Fond Pref. jud. Putna, ds. 147/ 1941, f. 335. 
2. Ibidem, f. 337. 

3. Arh. Jud. Galaţi, Fond Pr i măria Tecuc i, ds. 4/ 194 1, f. 8. 

4. Arh. Federaţ i e i Comun i tăţi l or Evre i eşti din România, Fond Centrala Evreilor din 
România, mapa 6/VI, f. 6-7. • 
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19 iunie 1941 
[ ... ] 

Pogromul de la· laşi 

a. Cronologie istorică* 
19 iunie - 6 iulie 1941 

Ion Antonescu ordonă Ministerului de Inte rne să supravegheze cu 

grijă spec i ală pe evrei , să-i identifice pe regiuni ca „să fie în măsură a face 

cu ei ceea ce voi ordona, cân d va fi momentul oportun" . 

Ministerul de Interne transmite ordin e telefonice -· care vor fi 

confi rma te peste două z ile în scris - ca popu laţia evreiască din satele şi 

târgu rile Moldov ei să fie evacuată de îndată, bărbaţii la Tg. Jiu, iar femeile, 

copiii ş i bătrânii în oraşele de reşed i nţă judeţene. Alte ord ine te lefonice 

dispun arestarea, în toa te oraşele, a unor grupe mari de evrei, ca ostatici, 

răspunzători cu viaţa pentru orice acte de sabotaj, teroare sau agresiune. 

Ordinele se execută pretutindeni. [ ... ] 

22 iunie 1941 
Războiul a început. [ ... ] Puzderie de afişe de toate mărimile şi de toate 

cu lorile, lip ite pe ziduri, pe garduri, pe stâlpii şi în vagoanele de tramvai, în 

trenuri etc., dar în specia l pe pereţii şi în birouri le tuturor autorităţi l or 

publice , înfăţişează pe evrei ca vinovaţi de provocarea războiului şi cuprind 

îndemn uri la ură şi incitare la pogrom. [ ... ] 

La Iaşi, unde proporţia popu l aţiei evreieşti este importantă, atmosfera 

de generală duşmănie antisemită este ma i accentuată ca pretutindeni. 

24 iunie 1941, laşi 
Pr imu l atac aerian sovietic ; câteva bombe la Râpa Galbenă şi la gară. 

Stricăciunile produse de bombardament au fost fără importanţă, dar panica cc 

a cuprins populaţia a fost serioasă . Peste această panică s-au aşezat zvonurile, 

larg răspândite, din surse militare şi legionare, care acuza u pe evre ii i eşeni :

pe toţi evrei i - că au legături cu aviatorii soviet ici, că semnalizează ţinte le ce 

trebuiesc lovite ş i că unii evrei, originari din laşi, pilotează avioanele 

sovietice . Aceste elemente au creat o nebunie co l ectivă şi au transform at 

aproape întreaga populaţie ieşeană într-o masă înspăimântată, care vedea, cu 

necugetată, dar aprigă duşmăn ie, în evreu, primejd ia cea mai ameninţătoare. 

• Extrase din M. Carp, Cartea Neagră, voi. III, ed iţi a a li-a, Editura „Diogene", Bucureşti, 1996, p. 23-39, 
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26 iunie 1941,-ora 11 
Al doilea bombardament sovietic. Obiective atinse: Comandamentul 

Diviziei a XIV-a, Palatul telefoanelor, Spitalul Sf. Spiridon ş.a. Mulţi morţi; 

38 evrei. 

26 iunie 1941 
Ziarul ieşean „Prutul", cotidian de după amiază, publică un fel de 

comunicat apel, semnat de generalul Gheorghe Stavrescu, comandantul 

Diviziei a XIV-a Infanterie, suprema autoritate militară română locală, în 

care, printre altele, cere cetăţenilor concursul „pentru a prinde pe răuvoitorii 

noştri şi pe alarmişti" şi ameninţă că „cei în slujba inamicului vor primi 

pedeapsa capitală". Data ziarului e 27 iunie, dar probabil că a apărut în 26, 
potrivit sistemului de post-datare a cotidianelor. 

Într-un raport de· mai târziu al .aceluiaşi general Stavrescu despre 

. atacurile aeriene sovietice, se spune între altele: ,,Se mai află şi alţi aviatori 

ce s-au putut salva şi care au la fel legături cu suspecţii iudeo -comunişti din 
Iaşi". 

26 iunie 1941 
Evreii: Iosib Cojocaru, Leon Schăchter şi Wolf Herşcu - acesta din 

urmă grav rănit în cursul bombardamentului aviatiei sovietice de dimineată 

-:- toţi trei locuind în preajma clădirii unde au 'fost cartiruite unităţi din 

Regimentul 13 Dorobanţi, sunt aduşi la Comandamentul regimentului, sub 

învinuirea că din locuinţa lor s-au făcut semnalizări aviaţiei sovietice. Ei 

sunt încredinţaţi serg. T.R. Mircea Manoliu, pentru a fi conduşi la 

Comenduire. Aici sunt cercetaţi de doi căpitani - oameni de bună credinţă -

care găsindu-i cu totul nevinovaţi, ordonă eliberarea lor. Cum însă 

Comenduirea era instalată în cartierul Copoului, unde circulaţia evreilor nu 

era. permisă, ofiţerii au ordonat sergentului Manoliu să conducă pe cei trei 

evrei spre a-i ocroti, până vor ieşi din zona primejdioasă. În loc însă să se 

reîntoarcă pe drumul scurt pe care a venit, Mircea Manoliu porneşte pe un 

drum întortocheat, prin străzi înguste şi pustii, care duc spre valea Calcaina, 

în poligonul de tragere. Nevăzut de nimeni, bestia a împuşcat pe cei ce-i 

fuseseră încredinţaţi spre ocrotire. Cojocaru a murit pe loc, Wolf Herşcu, 

grav rănit, a căzut în nesimţire, iar Schăchter, neatins de gloanţe, a reuşit să 

fugă şi să dispară în porumbişte. 

27 iunie 1941 
La câţiva kilometri depărtare [de Iaşi], la Sculeni, se desfăşoară un 

măcel [antievreiesc ], preludiu la tragedia ce se pregăteşte la Iaş i . [ ... ] 
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27 iunie 1941 
Epitropii Comunităţii şi frw1taşi ai populaţiei evreieşti sunt convocaţi 

la Chestură de către chestoru l delegat, lt. col. Constantin D. Chirilovici. În 
numele comandamentului M.U., generalul Gheorghe Stavrescu, acuză 

populaţia evreiască de colaborare cu aviaţia sovietică şi - în termeni foarte 

vehemenţi - cere „reintrarea populaţiei în legalitate", ameninţând că pentru 

fiecare român sau german căzut vor fi omorâţi 100 de evrei. Termină cerând 

ca prin oficiul Comunităţii, evreii să predea la Chestură toate binoclurile, 

lanternele, aparatele fotografice şi cinematografice. 

27 iunie 1941 
O conferinţă de ordine întruneşte la Prefectură pe: prefectul de judeţ, 

colonel Dumitru Captam; comandantul garnizoanei, colonel Constantin 

Lupu; chestorul poliţiei, lt. colonel Constantin Chirilovici; inspectorii de 

siguranţă Giosanu şi Cosma; prim procuror - probabil Ion Aburel - şi 

medicul primar al oraşului. S-a hotărât a se ataşa pe lângă fiecare 

circumscripţie de poliţie câte o secţie de jandami.i, comandată de ofiţeri care 

să conlucreze pentru prinderea celor ce trag focuri de armă. [ ... ] 

27 iunie 1941 
Atmosfera în Iaşi este din ce în ce mai încărcată. Activitatea e complet 

paralizată. Foarte mulţi ieşeni creştini, inte lectua li, oameni cu stare, părăsesc 

oraşul. Foarte multe case creştine sunt însemnate cu cruci. Unii creştini 

binevoitori previn pe prietenii lor evrei că ar fi bine să părăsească oraşul 

[ deoarece se pregăteşte ceva împotriva lor]. 

27-28 iunie, noaptea 

Un grup de şase evrei sunt arestaţi la Comandamentul Regimentului 

13 Dorobanţi, sub învinuirea de spionaj. Ei sunt trimişi la Comenduire, 

escortaţi de acelaşi sergent T.R. Mircea Manoliu care, cu o zi 'înainte, 

împuşcase trei evrei ce-i fuseseră încredinţaţi . De astă dată Manoliu nu mai 

aşteaptă să treacă pe la Comenduire. De la început el îşi conduce victimele 

pe un drum lung cu străzi întortocheate care conduc spre abator. Toţi cei 

şase evrei - poate că au fost numai cinci, cât recunoaşte Manoliu - au fost 

ucişi cu focuri de carabină şi pistol, trase de Manoliu şi ajutorul său, 

caporalul Nicolae. [ ... ] 

28 iunie 1941 
[ ... ] 
Autorităţi l e dispun detaşarea pe lângă fiecare circurnscnpţ1e din 

poliţ i e, a câte unui pluton de jandarmi. Câteva ceasuri mai târziu, aceşti 
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jandarmi formau unităţi le de percheziţie, devastare, jaf şi ucidere, din 
noaptea în care a început ma sac rul cel mare. 

28 iunie 1941 
Chestorul de poliţie Gheorghe Leahu ordonă comisarilor din poliţia 

ieşeană să depună toate armel e ce posedă. Ordinul e contramandat după 
câteva ore dar în aceeaşi zi spre seară, un nou ordin al lui Leahu atrage 
atenţ i a poliţiştilor să nu se amestece „în ceea ce va face armata prin oraş, fie 
că va face bine sau rău". 

28 iunie 194 J 
Organe ale Po li ţ i ei de s i guranţă şi ale Chestur ii de Po l iţie arestează 

numeroşi evrei, fie dintre cei ce erau cunoscuţi ca simpatizanţi ai _curente lor 
de stânga, fie dintre cei ce figurau ca „suspecţi" în fişele poliţieneşti . Toţi 
sunt închişi în subsolu l Chesturii. 

28 iunie 1941, ora 21 
Alarmă falsă. Apar numai câteva avioane germane, din care ţâşneşte, la 

un moment dat, o rachetă albastră. A fost semnalu l care a dezlănţuit fi.ntuna. 
Imediat au pornit împuşcături de arme manuale şi automate, în toate cartiere le 
oraşului, dar în special în Păcurari, Toma Cosma, Sărărie şi str. Carol. Se 
trăgea din stradă, din case, din podul Universităţi i , de la Spiridonie, de la 
Arhive le Statului (Turnul Golici) etc. Se trăgea în aer dar şi în plin, asupra 
trupelor ce mărşăluiau spre front. În special s-a tras asupra unei coloane 
militare române în marş spre str. Lascăr Catargiu şi mai cu seamă asupra 
alteia , ce trecea pc str. Caro l şi Lăpuşneanu. Aceasta din urmă a fost pusă în 
dezordine, s-a desfăşurat în poziţie de luptă şi a deschis un foc viu, cu toate 
armele, până la tunul de 53 mm. Cu tot acest schimb viu de focuri care a 
îmbrăcat caracterul unei adevărate lupte, nici un militar nu a fost omorât sau 
rănit, nu s-a găsit nicăieri vreo armă şi nimeni nu a fost prins trăgând din case . 
Cercetările făcute mai târziu au constatat că focurile au fost trase de soldaţi 
nemţi sau români şi legionari şi cu ca1tuşe oarbe sau cu arme de salon . 

Totuşi, nemţii au încercat să acrediteze vers iunea că ci ar fi avut morţi 
şi răniţi. Vulgul a crezut şi a amplificat versiunea nemţească. Conducătorii 
autorităţilor româneşti - în special col. Captam, prefectu l judeţului - s-au 
lăsat şi ei înşelaţi sau poate mai curând au voit să se lase înşelaţi. De aceea 
autorităţile au privit tot timpul problema sub aspectul unor dezordini 
provocate de evrei şi, în loc să ia măsuri de reprimare împotr iva 
criminalilor , au continuat să încurajeze activ şi pasiv masacru l. 

Simultan cu focurile de armă care, de altfel, au continuat toată 
noaptea, patrulele germane, care împănaseră oraşul, pătrund în casele 
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evreieşti şi numai 111 cele evreieşti unde , sub pretextul perch~ziţiilor, 
arestează, maltratează, jefuiesc şi ucid. Acestor patrule li se asoc iaza patrule 
române fixe si mob ile - insta late de coma ndamentul garnizoa nei - so ldaţ i 
răz leţi ;i foart~e mulţi paiiiculari. A lte e~.hipe de percheziţie sunt _formate din 
gardieni, trimişi din ordinul Chesturn de Poliţi e. Perchez1ţ11le au -~ost 
ordonate de genera lul Stavrescu, comandant al M.U. Acolo unde locataru nu 
sunt în locuinţe, căci e stare de alarmă, patrulele pătrund în adăposturi. 

29 iuni e 1941 
Către dimineaţă, focuri le de armă continuă să se audă din · toate 

colţµrile oraşului. Nu mai sunt însă focurile oarbe sau ale armelor de salon'. 
nici focuril e trase în neştire de soldaţii ce se credeau atacaţi , c1 sunt focun 
de carabine, pistoa le ş i chiar mitraliere , care trag în plin în carne ~ie, în 
oameni nevinovaţi , pe străzi, în curţi, în adăposturile şi case le evreicşt1._ . 

Ce i ce scapă de plumbul ucigaş sun t mânaţi către centrul oraşului. Din 
toate cartierele curg nesfârşitele convoaie de oam en i chinuiţi - m~Joritat_e~ 
bărbati, dar printre ei multe femei şi copii - părinţi alături de copu, bun1c1 
alături de nepoţi , soţii alături de bărbaţi, unii îmbrăcaţi, dar cu ha11_1ele 
răvăşite, alţii în pijamale de noapte , foarte mulţi desculţi, aproape toţi _ ct~ 
fetele murdare pe car e ş iroaie l e de sânge se îmbină cu cele de lacnmi şi 
su.doare. Sfârşiti de oboseală, ei sunt nevo i ţi totuşi să meargă în pas cadenţat 
[ ... ], dar mai a'ies trebuie să suporte calv arul mâini lor permanent ţinute în 
sus amenintat i cu moart ea la orice şoaptă sau neascultare. [ ... ] . 

' Aproa'p~ toate convoaiele au fost mânate spre Chestura de Pol~ţie. 
Totuşi, câteva s-au oprit la Liceul Naţional , la Regimentul 13 Dorobanţi, la 
Scoa la Wachtel şi la Inspectoratul Regional de Siguranţă. Acestea vor fi 
; duse şi ele mai târziu la Chestură, unde imens a curte va deveni cur~nd 
neîncăpătoare pentru mii le de oameni înghesuiţi acolo. Rapoarte!~ ofic iale 
vorbesc de 1.800-2.000 la orele 9 dimineaţa şi 3.500-4 .000, ba chiar 5.000 
pe la amiază. Martor ii pomenesc de _peste 6.0?~ · _Ei aşteaptă ~n:păimântaţ! 
ca vreunu l din numeroşii conducăton de autontaţ1 care mişuna mtre poarta 
ş i birouri să le hotărască soa1ia. 

Genera lul Stavrescu, comandantul M.U. din zonă, [ ... ] în raportul său 
de a doua zi asupra evenime ntelor nopţi i, din care nu lipseşte insinuarea 
„suspecţii iudeo-comunişti", relatează că „cei găs iţi în vină au fost executaţi 
pe loc de trupele germano-româ ne". . ~ . 

În „Duminica ceea", genera lul Stavrescu a vemt de cateva on la 
Chestură. Pe la orele 11 a ţinut ş i un discurs , în parte liniştitor, cu toate că 
continea obisnuite le insinuări şi o seamă de ameninţări . După plecarea sa -
se pare chi;r din ordinu l său - s-a format o comisiune compusă din 
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comisarii Dumitru Iancu şi Rahoveanu Titus, împreună cu cpt. Darie, 
comandantu l companiei de poliţie a diviz iei, care au procedat la un 
simulacru de triaj al arestaţi lor, eliberând - fără nici o cercetare - cca . 200 
de oamen i, cărora li s-a dat şi câte un petec de hârtie pe care scria cuvântul 
„Liber", alături de ştampila Chestur ii. Nu s-a putut descoperi dacă aceste 
bilete au const ituit sau nu o momeală pentru atragerea altor evrei în cursă . 

Cert este că zvonul s-a răspândi t repede şi foarte mulţi evrei, mult mai mulţi 
decât fuseseră eliberaţi, au ieşit din ascunzători şi au venit de bună voie să 
ceară asemenea bilete. Odată ajunş i la Chestură, chiar dacă îşi dădeau seama 
de primejdie, nu se mai puteau în toarce . Erau obligaţi să intre în curtea 
aceea blestemată şi · să străbată culoarul forma t din câteva bestii nemţeşti, 
înarmate cu bâte şi răngi de fier, care loveau cu atâta cruzime încât unii 
oameni mureau de la prima lovitură. 

Generalul Stavrescu afim1ă că de la prima sa vizită la Chestură a 
găsit-o în puterea nemţilor. [ ... ] 

Legenda ocupării Chesturii de poliţie de către nemţi s-a născut abia în 
timpul cercetărilor de la Tribun alul Poporului, în faţa căruia toţi învinuiţii, 

împodobiţi cu trese, galoane sau decoraţii, au preferat să mărturisească 

timorarea şi laşitatea, decât să asume răspunderea înspăimântătoarelor 

păcate. 

La un moment dat s-a suspendat triajul şi convoaie no i, care 
cuprind eau şi o parte din cei triaţi şi eliberaţi , au fost aduse la Chestură. 
Sălbăticiile s-au accentuat din ce, în ce, până la orele 15, când a. început 
masacrul cţl mare. 

Semnalul a fost dat de o nouă alarmă falsă. Abia a început mugetul 
sirenelor şi o avalanşă de foc s-a abătut asupra nefericiţilor. S-a tras în plin , 
în masa de câteva mii de oameni, cu pistoale, carabine şi mitraliere, din 
toate părţile, de pe scara de intrare, de la poartă, de la ferestrele Chesturii, de 
pe balcoane le şi acoperişurile clădirilor învecinate. Cei care au încercat să se 
salveze, sărind gardul către imobilele ce aveau ieşirea spre Piaţa Unirii 
(Aleea Alecsandri, grădina cinematografului Sidoli), au fost urmăriţi de 
focuri le ucigaşe. De altfel, armata prevăzuse eventualitatea acestui refugiu şi 
înconjurase din timp perimetrul format de străzile Vasile Alecsandri, Cuza 
Vodă, Brătianu şi Piaţa Unirii . Soldaţii au pătruns în case şi i-au scos pe 
evrei afară, executându-i pe loc. 

Asupra acestui moment, cel mai înfiorător al acţstei zile, rapoartele 
o'ficiale din vremea aceea au păstrat o semnificativă tăcere . Numa i raportul 
chestorului, lt . col. Chirilovici, consemnează faptul , dar îl îmbracă în scuza 
mincinoasă că masacrul a fost consecinţa îndârjirii soldaţilor, pentru că . 
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comuniştii evrei din împrejurimi trăgeau asupra militarilor din curtea 
Chesturi i pentru a elibera pe evreii închi ş i acolo. [ ... ] 

Scenele sălbat i ce de maltratare, chinuir e, jaf şi ucidere din curtea 
Chesturii, în ziua de 29 iunie 1941 - zi rămasă în legendă sub numele de 
„Dum inica ceea" - s-au desfăşurat sub privirile pasive a tot ce reprezenta 
autorita te civilă şi militară românească în oraşu l Iaşi, şi anume : generalu l 
Gheorghe Stavrescu, comandantu l Marii Unităţi din zonă, col. C_onstantin 
Lupu , comandantul garnizoanei , col. Dumitru Captaru,_ prefectu l Judeţului, 
lt. col. Constantin Chiri lovici, chestornl delegat ş1 Gheorghe Leahu, 
chestoru l titular al Polit iei, E . Giosanu şi Matei Cosma, inspectori de Po liţie, 
Ggheorghe Stânciules~u, secretarul Chesturii , Ion Aburel, _primul procu~or 
al Tribunalului, col. Gheorghe Barozzi, pretorul armatei a IU-a, maiOJ· 
Nicolae Scriban , pretorul Diviziei a 14-a, col. Gheorghe Bădesct~, insp~c_to_r~l 
de jandarmi Iaşi, cpt. Constantin Darie, cu com~anie de Poliţ1e a d1v1Z1e1} 
slt. Aurel Triandaf şi elev plutonier Florin Ghmeraru cu unul sau doua 
pl.utoane de jandarmi şi toţi comisarii Chesturii. Nin:ieni nu _a luat nici o 
măsură . Abia când masacrul era pe sfârşite şi bestnle obosite, generalul 
Stavrescu a schitat câteva gesturi de oprire a soldaţilor români şi s-a dus la 
generalu l von s'almuth, comandantul corpului XXX german, pe car: l-a 
adus la Chestură si care a dat dispoziţiuni pentru retragerea celor caţiva 

~ . . 
nemţi din curtea Chesturii. Totuşi , evreii rămaşi în viaţă au fost menţmuţ1 
arestaţi, sub pază amestecată română şi germană . . . ~ . . 

între timp, încă pe la amiază, un camion automobil al Pnmane1, a 
început să culeagă m01ţi i de pe străzi_ [şi din curtea Chesturii ]. 

29 iunie 1941, orele 18 
[ J . . . . 
în curtea Chesturii au rămas cca. 2.500 evre i, suprav1eţmton ai 

masacrului , sub puterea autorităţilor române şi a câtorva ofiţeri şi soldaţi 
nemti. Generalul Stavrcscu ordonă evacuarea acestora din oraş şi dispune 
pref~ctului de judeţ, col. Captaru - prin intermediul chestorului Chirilovici -
să ceară încuviintarea Ministeru lui de Interne . Subsecretarul de stat de la 
Interne, generalui Ion Popescu (Jack), aprobă ordinul de evacuare. Un 
document din vremea aceea arată însă că dispoziţia evacuării s=ar fi dat de 
către Mihai Antonescu, v i cepreşedintele Consiliu lui de Miniştri, cu 
precizarea că un transport trebuia să fie evacuat la Tg. Frumos, iar alţul la 
Podu Iloaiei. De altfel şi col. Captaru menţionează o discuţie telefonică pe 
care a avut-o cu Mihai Antonesc u în acelaşi sens. 

[ ... J 
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No. -!t.J.h . 
I fil tuna. - "'<! ..:.. . Z~ 

Inspectoratul J~ndarml J~) · 
Liroul Ol Polltlo · . · 

oau. . -
Inepedui'atul G-ral al "S4&f!rUt 

Tirffl!1tt1 J antta&ffrn 
Urmare la nota telefonic! Bo~iO 41JL 

3U luniB 1941, . 

Am onoare a vă raporta că din toat• tâ 
tele pe care le-am obţinut pânA. in preaent r~ 
:aultA.: 

"'::...:---La.30.VIJi•au expediat din oraşul 11aşi dguA. 
tr8,Jl.sporturl de evrei: 

.A~ / / a) .-un transport de 2500 evrei;...-

]rr ;JJ»'- _,./ b~.-un_tranaport de 1900 evrei.- . 

fv ./ Din .primul transport aa, uu:etat din 
viaţA. pe timpul parcursului.,119! evg;J..~v 

'l'ro.noportul a fost oprit la Pd1111loui 

(Iaşi) unde a' a fă aut îngroparea celor 11orţif 
6a.r cei rămaşi vii au fost debarcaţi Vi g414ti4 

ţi de evreii de aci, din Pd~Iloaei~-
. Din al doilea transport au 1ncetat 41a 

viaţă între gara Iaşi IJi gara Trg.Fruoa (1,... 

şi) pe timpul parcursului. 6§0 2yrei cari . au 
fost imormlultaţi in Trg~Frumoa,iar alţi 327 ~ 
~cotat.din viaţă între staţiile Trg~Frumoa fi 
M1rceşt1 (Roman) cadavrele fiind debarcate g1 
ingr~pate in Miroeşti.-
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~e!ul Serv:.Pol 11ş,,. C dii, 
Al.•anoi 

Lt.•Colone~ . :_ 

Pregătir~le de evacuare s-au făcut în mare grabă. Transportul spre gară, 

început pe la orele 8 seara, deşi încredinţat gărzilor româneşti, a ajuns 

curând sub stăpânirea bestiilor nemţeşti care au înconjurat convoiul cu două 

tanchete, cu motociclişti şi ceva ofiţeri şi soldaţi . Au participat la escortă 

soldaţ i români, dar mai ales gardieni publici. [ ... ] Bătăile, chinurile, jafuril e 

s-au succedat de-a lungul drumului până la gară, dar sălbăticiile cele mari 

s-au petrecut în piaţa din faţa gării şi pe peron, în timpul îmbarcării [ ... ]. 

Cei 2.430 de oameni, culcaţi la pământ în piaţa gări i Iaşi, cu 

ameninţarea că cel ce va ridica capul sau va şopti un cuvânt va fi imediat 

împuşcat, au fost întâi j efuiţi apoi număraţi la lumina farurilor de la tanchete 

şi motociclete şi în sfârşit trimişi unul câte unul către peron unde erau luaţi 

în primire de soldaţi, care îi împingeau în vagoane cu paturile armelor sau 

cu vâiful baionetelor. Abia când un vagon se umplea până la refuz, se 

închideau uşil e şi se trecea la următorul. în felul acesta nici n-a fost nevoie 

decât de 33 de vagoane. S-a întâmplat chiar ca în ultimele vagoane să nu fie 

înghesuiţi prea mulţi oameni. De aceea, cei care au avut norocul să fie urcaţi 

în aceste vagoane s-au chinuit fireşte, dar până la Tg . Frumos nu a murit 

dintre ei decât un singur om, un bătrân. Ceilalţi au stat înghesuiţi până la 

150 de oameni de vagon - aproape de patru ori capacitatea normală - şi 

suferinţele, ca şi sacrificiile lor, au fost înfiorătoare . 

30 iunie 1941, ora 2 dim. 
După ce s-au închis uşile vagoanelor şi s-au astupat lucarnele, primul 

tren, cu 2.430 evrei în 33 vagoane, a plecat sub paza gardienilo r publici din 

Iaşi, conduşi de comandantul de sergenţi Ion Leucea, cu destinaţia Tg. 

Frumo s. A trecut pe acolo pe la 7 dimineaţa, fără vreo dispoziţie de oprire 

către organele feroviare sau autorităţilor locale. [ ... ] Fără să se şt ie dacă 

trenul va mai veni sau nu, autorităţile locale, dar mai ales Comunitatea 

evre ilor, au făcut ceva pregătiri. Între timp evacuaţii au suportat calvarul 

unui drum în zig-zag, întâi spre Paşcani, de aici la Lespezi, apoi iar la 

Paşcani până aproape de Roman şi din nou înapo i la Paşcani până la Tg. 

Frumos, unde a ajuns către seară. Conducătorii autorităţilor locale au avut 

încă atunci impresia că peregrinările trenului au fost provocate cu 

dinadinsul, ca să prelungească suferinţa şi să mărească numărul morţilor. 

La Tg. Frumos convoiul de cadavre, muribunzi şi oameni ce mai puteau 

fi salvaţi a întâlnit duşmănia furioasă a locţiitorului de comandant al 

garnizoanei , cpt. Marinescu Danubiu , care s-a opus dârz la debarcarea lor. [ ... ] 

Abia dimineaţa s-a început descărcarea cadavrelor , cu ajutorul 

ţiganilor pe care îi tenta prilejul de jefuire a morţilor. Operaţia a durat 

aproape întreaga zi de marţi, 1 iulie. în câteva rândur i era să fie suspendată 
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din cauza presiunilor telefonice ale delegatului Marelui Stat Major în gara 
Iaşi, col. Mavrichi, care stăruia pentru plecarea imediată a trenului. S-a 
produs însă un miracol care a mai salvat ceva vieţi. Un tren a deraiat în 
staţia Cuza Vodă şi a blocat linia pentru câteva ore, ceea ce a permis 
debarcarea aproape a tuturor cadavrelor. [ ... ] 

Dupa aproape 24 de ore de staţionare în Tg. Frumos, în care timp 
durerile nu au fost uşurate decât prin scoaterea cadavrelor - căci s-a refuzat 
cu încăpăţânată cruzime păstrarea uşilor deschise pentru primenirea aerului 
în vagoane şi mai ales s-a refuzat apa după care jinduiau însetaţii - trenul a 
plecat pe la orele 16, în ziua de 1 iulie, sub comanda slt. Aurel Trandaf. [ ... ] 
30 iunie 1941; ora 6 dim. 

în aceleaşi condiţiuni de sălbatică chinuire au fost aduşi în gara Iaşi încă 
1.902 evrei. Convoiul a fost fomiat din arestaţii evrei în zilele care au 
precedat pogromul - închişi în subsolul Chesturii - din supravieţuitorii 
măcelului de după amiază din Aleea Alecsandri , care fuseseră duşi la legiunea 
de jandarmi , şi din evreii arestaţi în cursul nopţii de duminică, ba chiar şi în 
dimineaţa de luni, ridicaţi din pat sau din ascunzători, unii trimişi mai întâi la 
Chestură, alţii încărcaţi pe maşini special aduse şi expediaţi direct la gară. 
Escorta convoiului până la gară a fost formată din janda1mi şi gardieni, sub 
conducere a comisarului ajutor C. Georgescu, la care s-au alăturat şi soldaţi 
gennani. Lanţul de suferinţe s-a repetat aidoma după modelul stabilit de călăi, 
la primul transport, cu câteva ceasuri înainte: jaf, numărătoare şi apoi 
alungare, unul câte unul, până la vagoane. Cei 1.902 evrei ce formau acest al 
doilea convoi au fost înghesuiţi numai în 18 din 30 de vagoane, pe care le 
pusese la dispoziţie gara Iaşi. O medie necesară de 106 oameni de vagon, 
adică aproape de 3 ori capacitatea normală. Cum însă încărcătura s-a făcut şi 
aici dezordonat, au fost vagoane în care s-a putut răsufla, dar au fost altele în 
care s-a ajuns până la 150 de oameni, atât de înghesuiţi încât atunci când a 
început să sufle moartea, cadavrele rămâneau în picioare, lipite de muribunzi 
şi oameni vii, tot în picioare. Chinurile celor expediaţi cu acest al doilea tren 
au fost de durată mai scurtă, dar mai înfiorătoare chiar decât în primul 
transport. Au fost vagoane în care murea la fiecare 2-3 minute câte un om, iar 
cei rămaşi în viaţă nu mai aşteptau şi nici nu doreau altceva decât să le vină 
rândul. La capătul drumului, în unele vagoane, mai tânjeau 3-4 oameni vii, 
între 100 de cadavre. Înainte de plecarea trenului au fost încărcate în ultimul 
vagon vreo 80 de cadavre culese de pe tot întinsul gării, omorâţi acolo, unii 
împuşcaţi, alţii înjunghiaţi cu vârfurile baionetelor, dar cei mai mulţi căzuţi 
sub loviturile ciocanelor de revizie a vagoanelor. De când a început 
îmbarcarea, în Iaşi, până la popasul trenului la Podu Iloaiei, distanţă de 20 
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km, au trecut opt ore. A fost însă de ajuns ca din 1.902 - î~ realitate peste 
2.000 - să moară 1.194. Dacă convoiul ar fi fost expediat pe JOS, drumul ar fi 
durat mai puţin şi n-ar fi murit nimeni. . . 

La coborârea din tren, cei cca. 800 supravieţuitori preluaţi de plutome
rul Ursachi în gara Podu Iloaei nu mai erau decât epave înnebunite, care nu 
puteau să meargă sau să mănânce, nici să plângă, să blesteme sau să ura~că. 
Au rămas acolo, întâi închişi în sinagogă, apoi împărţiţi pe la casele evreilor 
din târg şi au dus - vreme de aproape trei luni - o existenţă mizerabilă. 

30 iunie I 941 
Luni dimineată erau aproape sfârşite suferinţele evreieşti în curtea 

Chesturii de poliţie· din Iaşi . Doar ici-colo se 11:ai percepe cât~ un vaiet a~ 
muribunzilor amestecati în stivele de cadavre. Incolo, numai imensa balta 
de sânge car~ din fund~l curţii se tot întindea, ajungând până la poartă şi în 
care ,' cei ce treceau pe acolo, trebuiau să intre „cu toată grosimea pingelei", 
iar _ de-a lungul gardului - nesfârşitele stive de cadavre, aşezate ca l~r1:nele. 

Pentru curătirea terenului a fost mobilizat întregul serv1cm de 
salubritate al Pri~ăriei. Patru autocamioane basculante, care puteau primi 
fiecare câte 20-30 cadavre şi 24 de căruţe de gunoaie în care încăpeau câte 10 
cadavre au cărat toată ziua morţii la Cimitirul israelit şi în alte locuri rămase 
necuno~cute . Un singur camion a făcut opt drumuri. La cimitirul evreiesc 
cadavrele au fost aruncate într-o groapă imensă care - poate numai prin 
coincidenţă - fusese săpată cu 10 zile înainte, din ordinul Comandamentului 
Apărării Pasive.[ ... ] 

1 iulie 1941 . 1 . . . . Ion Antonescu anunţă, printr-un comunicat , larg difuzat pnn radio ş1 
presă, în ţară şi străinătate, că la Iaşi au fost împ~şcaţi 500 i~d~o-co1_:1~nişti, 
care au tras focuri de armă din case, asupra soldaţilor germam şi romam. 

1 iulie 1941 
Colonelul Constantin Lupu, fost comandant al garnizoanei şi numit, în 

noaptea ce a urmat masacrului, comandantul mil.itar al oraşului, dă o ordo
nanţă prin care anunţă că vor fi executaţi - ,,după o sumară cercetare" - toţi 
locuitorii caselor din care se vor mai trage focuri de armă asupra armatelor 
române sau germane . În aparenţă măsura era înţeleaptă, pentru că autorităţile 
ştiau că toţi cei care au tras au fost ner1:ţi_. sau legio~ari care .ur~ărea~ 
provocarea măcelului. Dar în momentul_ afi~arn ordon~nţe1.' pop~laţia ieşeana 
era complet otrăvită şi cel din urmă copt! ştia că focunle dm Iaşi au fost trase 

· de evrei. De aceea ordonanţa nu a fost privită decât ca o confirmare a 
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zvonur ilor şi a înveninat şi mai mult atmosfera. Fireşte că ordonanţa nu 
aducea nici o ameninţare împotriva celor care continuau să omoare pe evrei . 

Aceste omoruri se mai produc, sporadic, în special la periferiile 
oraşului. Numărul victimelor e redus pentru că evreii înfricoşaţi stau ascunşi 
şi nu se încumetă să iasă pe străzi. 

2 iulie 1941 
Un nou comunicat 2 al lui Ion Antonescu anunţă că „străinii de neam" 

care vor mai trage asupra soldaţilor vor fi executaţi în proporţie de câte 50 
pentru fiecare soldat român sau german căzut. 

2 iulie 1941 
Trenul comandat de Aurel Triandaf, plecat în după-amiaza precedentă 

din Tg. Frumos, a ajuns în zorii zilei la Mirceşti. S-au descărcat 327 cadavre, 
înmormântate în marginea satului Iugani. Vagoanele nu au fost deschise decât 
atâta timp cât era strict necesar pentru coborârea cadavrelor, iar oamenilor 
înnebuniţi de sete, care beau urină şi îşi sug unul altuia sângele şi puroiul, nu 
li ·se dă nici un strop de apă. Cei care încearcă să se salveze sărind din 
vagoane pentru a fugi, [ţe pentru a sorbi apa din băltoace, sunt împuşcaţi. 

3 iulie 1941 
Trenul a ajuns în staţia următoare, Săbăoani, şi a mers mai departe 

până lângă Roman, unde nu a fost lăsat să intre în gară din cauza mirosului 
ce exala. Din ordinul Mare lui Cartier General, care era instalat în oraş, 
trenul a fost reîntors la Săbăoani, unde au mai coborât vreo 300 cadavre. Tot 
acolo a venit şi o comisie medicală, care a dispus să se împartă oamenilor 
apă. Abia acum, în a cincea zi de suferinţă, capătă toţi evacuaţii prima 
sorbitură de apă. Uni dintre ei, complet deshidrataţi, cad ca trăzniţi, numai la 
atingerea apei de buze. 

6 iulie 1941 
Trenul a mers mai departe. A mai lăsat 55 de cadavre la Roman, unde 

o parte din evacuaţi au fost îmbăiaţi, dar li s-a ars toată bruma de 
îmbrăcăminte ce mai aveau pe ei, astfel că au continuat drumu l aproape în 
pielea goală, 1 O cadavre la Mărăşeşti, 40 la lnoteşti şi a ajuns , în sfârşit, la 
Călăraşi, unde sublocotenentul Aurel Triandaf nu a mai putut preda 
autorităţilor locale - din cei 2.483 de oameni încărcaţi la Iaşi sau din cei 
1.776 cât a preluat el în gara Tg. Frumos - decât 1.011 oameni vii, 69 
muribunzi şi 25 cadavre. 

Supravieţuitorii au fost intern.aţi într-o magazie din curtea 
Regimentului 23 Infanterie. În cele ~roape 2 luni cât au stat la Călăraşi, ei 
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au dus o existenţă mizerabilă, cu toate că aici au întâlnit oarecare bunăvoinţă 
a autorităţilor şi au fost ajutaţi temeinic de obştea evreiască locală şi de 
Federaţia Uniunilor de Comunităţi Evreieşti. [ ... ] 

August 1941 , 
La Iaşi e iarăşi linişte. Oraşul a recăpătat aspectul aproape normal. 

Îndem nate sau ameninţate de autorităţi, evreicele din Iaşi au luat locul 
bărbaţilor, ale căror trupuri putrezesc în imensele gropi comune sau 
continuă să se chinuiască în lagărele de internare de la Podu Iloaei şi 
Că lăraşi. 

Prin oraş s-au perindat nenumăraţi anchetatori. Ministerul de Interne, 
Marele Cartier General, Serviciul Special de Infom1aţii et'c. au trimis 
cercetători ai cauze lor, împrejurărilor şi vinovaţilor pogromului . Nimeni nu 
s-a încumetat să stabi l ească o învinuire. 

Generalu l Emanoi l Leoveanu, director general al Siguranţei Statului, 
trimis să ancheteze de însuşi Ion Antonescu, nu şi-a putut împlini misiunea 
decât superficial, pentru că după vreo trei ore de lucru a fost invitat de 
autorităţile militare gem1ane să părăsească oraşul. I-a fost de ajuns însă ca să 
stabilească că nici un evreu nu a tras în armată, că nici un soldat german sau 
român nu a fost omorât sau rănit şi că totul a fost o înscenare legionară sau 
fascistă menită să ducă la exterminarea evreilor. 

Cu toate că toţi conducătorii cunosc acum întregul adevăr, nimănui 
nu-i trece prin gând că ar trebui desfăcută din masa populaţiei ieşene, otrava 
răspândită cu criminală voinţă . [ ... ] 

S-au încercat noi înscenări şi provocări, ca bunăoară cea de la 
sinagoga din Strada Nemţească, unde s-au găsit obiecte „compromiţătoare", 
între care portretul Generalissimului Stalin, vârâte acolo de vreun trepăduş 
de poliţie. 

Dar pentru că provocările şi înscenările nu au reuşit, se face apel la 
autorităţile centrale, cărora li se strecoară veninoase suges tii. Chestorul de 
poliţie, lt. col. Constantin D. Chirilovici - faţă de care mulţi evrei au 
păcătuit, considerându-l om de conştiinţă şi bună credinţă - împărtăşeşte 
guvernu lui satisfacţia pentru ceea ce a făcut armata la 29 iu"nie şi regretul 
pentru că masacrul s-a limitat numai la atât. 

Note 

1-2. Comunicatele au fost semnate de Preşedinţia Consiliului de Miniştri. 
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b. Ce ne spun documentele? 

Ordinul generalu lui Ion Antonescu din 30 iunie 1941, transmis 
telegrafic unităţilor m ilitare: 

„ Toţi evreii comunişti din laşi, precum şi cei asupra cărora s-au 
găsit steaguri roşii şi arme să fie executaţi chiar în noaptea aceasta"'. 

Comunicatu1 Consi liulu i de Miniştri din 30 iunie 1941: 

„Sovietele urmăresc pe toate căile să producă acte de sabotaj, de 
dezordine şi de agresiune în spatele frontu lui. 

În acest scop, lansează din avion cu paraşutele spioni şi agenţi 
terorişti, care iaţt contactul cu agenţii rezidenţi din ţară şi cu populaţia 
iudeo-comunistă pentru a organiza împreună acte de agresiune. 

Câţiva din aceşti agenţi au fost prinşi, iar actele de agresiune 
încercate au fost sancţionate. 

La laşi au fost executaţi 500 iudeo-comunişti care trăseseră focuri 
de arme din case asupra soldaţilor germani şi români. 

Toate Încercările ce se vor mai face de a tulbura liniştea şi 
onfanea, vor fi reprimate pe loc, fără cruţare. 
(\ : Populaţia paşnică are datoria de a denunţa imediat autorităţile 
locale pe toţi cei suspecţi şi pe toţi străinii apăruţi de curând în 
Localitate. 

Cine nu divulgă La timp pe aceşti turburători ai ordinii şi 
siguranţei vor fi executaţi împreună cu toată fami lia" ... 2 

Aceste acuzaţii nu au putut fi dovedite nici de autorităţile locale, nici 
de anchetatorii trimişi din ordinul personal al generalului Antonescu. 

O mărturie elocventă o constituie concluziile generalului de divizie 
Em. Leovean u , comandantul Poliţiei române, trimis de Ion Antonescu să 
facă o anchetă. în legătură cu cele petrecute la Iaşi între 27 iuni e şi l iulie 
1941. 

Memoriul generalulu i Leovea nu: 

,,I Istoricul evenimente lor 
1. În dimineaţa de 28 iunie a.c. Chestura Iaşi a fost informată că o 

unitate română şi una germană percheziţionează şi maltratează 
populaţia din Iaşi, str. Răchiţi (cartierul Tătăraşi). 
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Şeful Chesturii, asistat de comandantul Garnizoanei, au plec~t pe 
teren, unde au întâlnit 8-1 O evrei grav maltrataţi, care se duceau la spital. 

S-a stabilit că serg. major TR . Manoliu Mircea, din Regt. 13 I, 
însoţit de câţ'iva soldaţi din trenul R egimentar al Regt. 13 I, din Regt. 
24 A rt., au făcut percheziţionări la populaţia evreiască pe care o 
maltratau, La care operaţiune s-a asociat şi o unitate germană, sub 
pretextul căutării unui aparat de radio-emisiune. 

În acelaşi timp s-a aflat că acelaşi serg. major a împuşcat 5 evrei pe 
care i-a aruncat aproape de poligonul de tragere al Garnizoanei Iaşi, iar 
cadavrele au fost găsite pe teren. 

Acest asasin a fost lăsat Liber, după o cercetare făcută de pretorul 
Diviziei 14-a. El este legionar, de origine din Dorohoi; a militat Însă în 
Cernăuţi şi Suceava. Este necesar să fi e arestat şi trimis Trib. Militar, 
pentru j udecare [ceea ce de altfel s-a făcut, dar a fost achitat În 
ianuarie 1942 - n.n.]. 

Prima măsură luată de Chestură şi Comenduire a fost 
repartizarea câte unui pluton de jandarmi la f~~are ~ircums~ripţfe 
poliţienească pentru patrulări şi menţinerea ordinii, maz ales c~ _prz~ 
oraş sunt soldaţi răzleţi care îşi caută unităţile unde sunt mobzlzzaţz. 
Comenduirea locală nu Le poate da nici o îndrumare, necunoscând unde 
se găsesc dislocate acele unităţi. Voi aduce acest caz la cunoştinţa 
A rmat ei 3-a. 

2. În z iua de 28. VI. către ora 21,30 s-au auzit focuri de armă în 

diferite puncte ale oraşului. 
Împuşcăturile au durat până a doua zi către ora 7. 
Măsurile luate: S-au făcut pânde de poliţişti şi jandarmi, iar 

Comandamentul german a scos în teren patrule militare. Nu s-a 

descoperit nimic. 
3. La 29. VI. a.c. ora 3, în timp ce o coloană militară română 

trecea pe str. Lascăr Catargiu, s-a dezlănţuit din împrejurimi un foc 
violent care a produs panică în unitate. 

Parte din soldaţii acestei unităţi au răspuns cu fo c. De asemenea 
s-au făcut cercetări de Poliţie la organele acestei unităţi şi nu s-a 

descoperit nimic. 
-În aceeaşi noapte, ofiţerii de poliţie ai Chesturii laşi au început 

investigaţiunile pe teren, însoţind o altă unitate militară română care 
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mergea pe str. Lăpuşneanu, unde s-a produs un atac simi lar, cu acelaşi 
efect (trupe în dezordine şi schimb de focur~ . 

La ambele unităţi nu a fost nici un soldat rănit sau mort (subl. 
ns.). 

Imediat s-au format echipe de poliţişti, agenţi şi gardieni români 
şi germani, p lus Compania 14 Poliţie din Divizia 14-a, care a făcut 
percheziţii foa rte severe în cartierul de unde se credea că vin 
împuşcăturile. 

Rezultatu l a fost negativ, adică nu s-a găsit nici o armă şi nu s-a 
descoperit nici un trăgător străin. 

Cu această ocazie au fost ridicaţi şi aduşi la Chestură evreii 
ascunşi prin pivniţe. 

Parte din aceşti evrei au fost executaţi de soldaţii germani, chiar 
în drumul deplasării până la Chestură. 

Adunându-se prea mulţi arestaţi în curtea Chesturii, 
comandantu l Diviziei 14-a a dispus trierea lor şi expedierea cu trenul . 

Trierea s-a executat de 4 ofiţeri de poliţie, sub conducerea . 
căpitanului de jandarmi Darie Constantin (comandantul Comp. 14 
Poliţie), având ca bază suspecţii trecuţi în fişele biroului de siguranţă al 
Chesturii; femeile, copiii şi bătrâni peste 60 ani, asupra cărora nu a 
planat nici o vină, li s-a eliberat de Chestură un, bilet cu menţiunea 
«Liber». 

Germanii Însă au protestat furios, rearestând pe cei eliberaţi pe 
care îi aduceau apoi la Chestură maltrataţi. La Chestură, Însă, o echipă 
de 10-12 poliţişti germani i-a percheziţionat şi le-a luat banii . 

În timpul raziilor au fost arestaţi 99 infractori civi li şi 9 militari 
români pentru jaf Se cercetează la Chestură. 

Generalul Stavrescu, comandantul Diviziei 14-a, a dispus 
evacuarea cu trenul a evreilor arestaţi ce se găseau în curtea Chesturii. 

4. În ziua de 29. VI.1941, ora 20,30 Chestura a organizat 
escortarea acestor evrei la gară printr-un detaşament compus din: 1 
subinspector, 2 ofiţeri de poliţie, 2 şefi de secţie şi 20 gardieni . 

Până la gară nu s-a produs nici un incident. La staţia laşi Însă, 
câţiva ofiţeri germani Însoţiţi de trupă germană, care au urmat 
convoiu l, au făcut îmbarcarea evreilor în vagoane, câte 80-100 de 
vagon, interzicând detaşamentului escortă să se amestece. Apoi, după 
îmbarcare, au Închis uşile vagoanelor pe dinafară, pe care le-au încuiat. 
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În pr imu l tren s-au transportat 2 530 bărb~ţi, care, după ~e au 
ajuns la Roman, au fost înapoiaţi la Tg. F'.umos, zar trenul al doilea a 
fost oprit la Podul Iloaiei cu cca. 1 800 evrei. A • 

În ambele staţii au fost debarcaţi pentru a fi ingropaţi, 1 270 
morţi, iar ceilalţi au fost dirijaţi spr~ C~lăr~şi _(Ialomiţa). . " 

5 În cursul zilei de 30 iunie şi 1 iulie a.c. au maz fost cateva 
simu la;re de tragere, în diferite părţi ale oraşului, însă fără vî~semnătate, 
iar în ziua de 2 iulie au încetat complet asemenea manifestarz. 

Astăzi este linişte în Iaşi. 
II. Constatări. 
a) Nu a existat nici un rănit sau mor t l~ unităţile române asupra_ 

cărora s-a tras şi nici un semn de gloanţe pe ziduri le caselor sau geamuri 

~~ 
v • •~ • b) Comandantul Pieţei germane - ~apzt~~ Ho;;ma~ ~ mi-~ 

afirmat verba.l că ar avea circa 20 morţi şz răniţi, subofiţeri şz trupa 
germană. 

Căutând să mă conving şi să caut locul unde s-a pro1us, p~ntru a 
găsi vreo urmă a autor ilor, mi s-a comunicat că este interzis acest 
control de persoane străine, deşi la început acceptase. " V V 

De altă parte, maiorul Farcaş, ofiţerul ro~a~ de le~atura cu 
Divizia J 8 germană, mi-a cerut să-i comunic daca in adevar a.~ fos t 
germani răniţi şi morţi în trecere_ prin laşi, deoarece generalul Rottz ar 
fi aflat că Chestura Iaşi a descoperit acest lucru. 

III. Concluziuni. . . 
J. Motivele de la capitolul II mă determină să bănuiesc că nici 

germanii nu au avut morţi şi răniţi, prin urmare atacul a_ fost un 
sim ulacru executat cu arme de salon (s-au găsit pe teren tuburi tr~se_ de 
arme din această categorie) şi cu un sistem de pocnitori, care au zmţtat 
focul armelor automate. . . . . V V . Socotesc că atacatorii au fost legionari şz borfaşi, care urmareau sa 
producă panică pentru a devasta. . . 

Ei au putut uşor să dispară în întuneric şz astfel ~~ au fost 
descoperiţi. Ei au organizat atacul în cartierul evr~il?r înstăriţ~· . 

2. În ce priveşte activitatea Inspectoratului şi Chesturzz Iaşi, va":7' 
constatat că şi-au făcut pe deplin datoria, ţinând legătu_ra cu auto~zt~ţzl~ 
locale (administrative şi militare), as~gurând. menţinerea ordinii şz 
stăvilirea jafurilor. Atât inspectorul regional Gzosanu, chestorul, lt. col. 
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d: ;~anda rmi . Chiril~vici, c~t şi s~balternii lor, au lucrat conştiincios şi 
fara prefect, znformand la timp şz exact autorităţile superioare"3• 

Constatările lui Leoveanu erau în consonanţă cu cele ale autoritătilor 
locale, aflate în vâltoarea evenime ntelor. ' 

Astfe l, rap01iul Prefect urii judeţului Iaşi , din 30 iunie 194 J către 
comandantul Garnizoane i Iaşi arăta: ' · 

. ,, Cu onoare vă facem cunoscut că Chestura de Poliţie ne 

zn(or~ează c~ V s?lda!~ români, f zolaţi sau în grupuri aparţinând 
di(erztel~rA unttaţz straz~e de ~arnzzoană, precum §i civili, continuă să 
patrunda zn casele evrezlor, să-z aresteze şi să-i jefuiască. 

Cum această stare de anarhie trebuie să înceteze imediat, cu 
ono~re vă ru~ăm a lua imediat cele mai severe măsuri de pază în 
cartierele locuite de evrei, prin posturi fixe şi patrule, sub comandă de 
ofiţeri, luate din unităţile ce vi s-au pus la dispoziţie. 

Cazul a fost adus şi la cunoştinţa domnului ministru al Afaceri lor 
Interne, cu rugămintea de a interveni cu autoritatea de care dispune, 
spre a se pune capăt acestei stări de dezordine. 

Prefectura judeţului Iaşi, colonel (ss.) D. Captaru ,>1. 

. . Masacrele de la Iaşi au avut şi un puternic ecou intemational. La 4 
mhe_ 1941, comentatorul agenţiei britanice de presă „Reute/ transmitea 
urmatoarele: ,,Informaţii din Bucureşti afirmă că nici evrei i nici comunisti i 
nu s~~t responsabi li .de. focurile trase asupra soldaţil~r germani din 
Roma111a, aceste atacun fond făcute de foştii membri ai Gărzii de Fier care 
vor să .. răzbun~ aşa-zisa trădare a Ge1maniei din ianuarie trecut, când 
german~1 l-au aJutat pe Antonescu să suprime revoluţia gardistă"5 . 

Diplomatul S.U.A. acreditat la Bucureşti informa, la 3 iulie 1941, 
Departamentul d~ Stat despre o discuţie cu un funcţionar superior din 
M1111sterul Afacenlor Străine român : 

V ,,Ier~ l-am Întrebat pe secretarul general Tzianu (Cretzianu) dacă 
r:za poate znf~rma asupra u~or circumstanţe suplimentare în legătură cu 
zmpuşcare_,.,a zn grup a evrezlor de către armată la Iaşi. Mi-a răspuns, 
oar~cu": zncu.rcat, că este o chestiune militară şi nu are alte informaţii 
decat ~a evrezz au tras din case asupra forţelor germane şi române. De 
atu.ncz ~m aflat că unele sau toate aceste împuşcături au fost ale 
legzonarzlor comunişti. 
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L-am întrebat dacă toţi cei 500 de evrei au tras şi de asemeni dacă 
a fo st un proces cu posibilitatea examinării probelor sau dacă această 
măsură a fost doar pe baza unor acuzaţii şi zvo nuri ca dovez i. El nu a 
avut nimi c de adăugat, iar eu am remarcat că incidentu l rrii-a atras 
atenţia, în special întrucât execuţiile au fost duse la îndeplinire de forţele 
armate ale guvernului, spre deosebire de pogromul din Bucureşti din 
ianuarie trecut, dus la îndeplinire de mulţimea legionară neoficială. 

Am informaţii demne de încredere că În afară şi peste cei 
menţionaţi, 23 familii evreieşti din laşi sau din afara oraşului au fost 
complet şterse de pe faţa pământului şi că În urmă cu două zi le cinci sau 
şase capi de familie evrei din Ploieşti au fost scoşi şi împuşcaţi pentru că 
s-au văzut mici crăpături prin care străbătea lumina în timpul 
camufl ajului. Gunther':6. 

La câteva zi le după pogromul din Iaşi, ministrul Afacerilor Interne 
transmitea ordinul lui Ion Antonescu prin care înfiera dar şi justifica măcelul 
în următorii termeni : 

,,Domnul general Antonescu a dat următorul ordin stop:· 
Dezordine le întâmp late acum câteva zi le la Iaşi au pus armata şi 

autorităţile Într-o lumină cu totu l nefavorabilă. Cu ocaziunea evacuării 
Basarabiei a fost pentru armată o adevărată ruşine că s-a lăsat insultată 
şi atacată de evrei şi comunişti, fără a reacţiona stop. Ruşinea este şi ma,i 
mare când soldaţii, din proprie iniţiativă şi de multe ori numai în 
scopul de a j efui sau maltrata, atacă populaţia evreiască şi omoară la 
întâmp lare, astfel cum a fost la Iaşi stop". 

Încercând să ju stifice represiunile antisemite, şefu l statului reia vechi 
prejudecăţi: 

„Neamu l evreiesc a supt, a sărăcit, a speculat şi oprit dezvoltarea 
neamului românesc timp de câteva secole stop. Nevoia de a scăpa de 
această plagă a românismului este de nediscutat, dar numai guvernul 
are drept de a lua măsurile necesare stop. Aceste măsuri se află în curs de 
aplicare şi ele vor fi continuate după normele ce voi hotărî stop. Nu este 
admis însă ca fiecare cetăţean sau fiecare soldat să-şi asume rolul de a 
soluţiona problema evreiască prin jafuri şi masacre stop. Prin asemenea 
proceduri arătăm lum ii că suntem un popor nedisciplinat şi necivi lizat 
şi punem autoritatea şi prestigiul statului român în o lumină cu totul 
neplăcută stop. 
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Opresc dar cu desăvârşire orice acţiune pornită din iniţiativa 
individuală şi fac răspunzători autorităţile militare şi civile de 
executarea Întocmai a acestui ordin stop. Crimele de asemenea natură 
constituie o pată ruşinoasă pentrU;, neamul Întreg şi ele sunt plătite mai 
târziu de către alte generaţii decât aceia care le-au comis stop. Cei ce se 
vor abate sau s-au abătut de la ordinul de mai sus, vor fi daţi În judecată 
şi li se vor aplica sancţiunile cele mai severe prevăzute de lege stop. 

Semnat, general I A rttonescu. 
Luaţi imediat măsuri pentru executarea Întocmai stop. 
Prezentul ordin va fi comunicat de dvs. Legiunei de Jandarmi 

respective, autorităţilor locale, poliţieneşti şi tuturor eşaloanelor din 
subordinea dvs., atât active, cât şi poliţieneşti. 

Ministrul Afacerilor Interne, general de divizie, (ss.) D. Popescu. 
Nr. 4914 din 4 iulie 194i 

Cabinet 5/VII/1941" 7
• 

Acest docume nt confirmă faptul , negat de mareşal la procesul din 
1946, că el ar fi fost la curent cu actele de teroare săvârşite de ostaşi a1 
Armatei Române în pogromul de la Iaşi. 

Faza ulterioară a pogromului au constituit-o „Trenurile Morţii". 
Acest episod tragic este prezentat de unii ca o încercare de salvare a 

populaţiei evreieşti din Iaşi. Condiţiile în care s-a desfăşurat arată, însă, 
falsitatea unor asemenea aserţiuni. 

Actele autorităţilor locale şi mărturiile supravieţuitorilor dezmint 
încercările de a dezvinovăţi pe organizatorii acestor „călătorii spre nefiinţă". 

Iată, de pildă, ce consemna Biroul Siguranţei din Iaşi pentru uzul 
Inspectoratului Regional de Poliţie, la 30 iunie 1941, într-un raport 
confidenţial-personal: 

,,Am onoare a raporta: 

Conform ordinului M U şi ordinului verbal telefonic al d-lui 
prefect de j~deţ, urmând a fi evacuaţi din zonă un număr de evrei şi 
suspecţi indezirabili, am Însărcinat pe comisarul Zaharia Niculae, 
împreună cu agentul de poliţie Popescu Petre, să supravegheze şi să 
conducă la gară primul convoi de evrei care trebuiau să plece din 
această localitate. 

S-a cerut gării laşi a ne pune la dispoziţie vagoanele necesare şi 
suficiente pentru îmbarcarea lor. 
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Operaţia transporturilor la gară şi îmbarcare s-a efectuat de un 
ofiţer german cu o echipă de soldaţi germani. . 

În staţie s-au pus la dispoziţie 3 5 vagoane de marfă acoperite, 
îmbarcându-se de către ofiţerul german câte 100 evrei (una sută) în 20 
vagoane, în 5 vagoane câte 80 evrei, iar într-un vagon un număr de 30 
evrei, în total 2 430. 

Trenul a fost luat apoi în primire în momentul plecării de şeful de 
secţie de gardieni publici Leucea Ioan şi 6 gardieni publici, plecând din 

~~~~ .. 
Al doilea transport s-a efectuat În dimineaţa zi lei de 30 iunze a.c., 

fiind însărcinat cu transportarea la gară ~omisarul Georgescu 
Constantin cu agentul de poliţie Dezideratu Nicolae şi 1 O gardient 
publici , efectuându-se îmbarcarea în 17 va~oane ~ unui număr de 1. 90: 
evacuaţi şi îmbarcându-se câte 100, 11 O şi 120 m fiecare vagon, dupa 
mărimea lor, aşa cum s-a procedat şi la primul transport, îmbarcarea 
supraveghindu-se atât de organe poliţieneşti, cât şi de impiegatul de 
serviciu C.F.R., ofiţeri germani şi trupă'R,. 

Şi iată un alt tablou elocvent al calvarului suferit de cei închişi în 
trenurile destinate „salvării" evreilor ieşeni: 

„Proces-verbal 
Astăzi, 30 iuni e 1941 

Subsemnaţii Virgil A. Popovici, pretorul plăşii Bahlui, judeţul 
Iaşi, dr. Ştefan Ionescu, primarul comunei P. Iloaiei şi medic şef al 
spitalului P. Iloaiei, căpitan Theodor Popa, coma~dantul se~ţiei 
jandarmi P. Iloaiei, în baza ordinului telefonic al d-lu~ prefect al ;ud. 
Iaşi de a primi în gara P. Iloaiei un transport de evrei evacuaţi de la 
Iaşi, cu destinaţia P. Iloaiei, la ora 12 ne-am prezentat, după 
înştiinţarea că trenul a sosit în gara P. Iloaiei şi primind comunicarea 
d-lui şef al gării că trenul cu evreii evacuaţi de la laşi a fost ~~rijat pe 
linia Hârlău spre a se putea face debarcarea în mai bune condiţiuni şz a 
nu se împiedica circulaţia trenului, ne-am transportat În acel loc unde 
am găsit trenul garat cu puţin timp înainte. 

S-a dispus deschiderea vagoanelor În număr de 19, în care au fost 
închişi câte 80-15 O indivizi de fiecare vagon, în total 1. 9 7 4 evrei. 

Din cauza marii înghesuieli, un număr de evrei au fost găsiţi 
asfixiaţi, o altă parte în stare de comă şi care la puţin timp după 
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cobo_râ~e~ din vagoane au sucombat, iar restul în viaţă, au fost trimişi şi 
cartzruzţz la coreligionari şi La sinagogile din târgul P. Iloaiei. 

Cadavrele au fost coborâte la marginea lini ei ferate de unde au 
f~st . Î~cr~~inţate Comunităţii Israelite locale pentru transportarea la 
cimitir şz inhumarea lor În gropi comune mari, săpate la adâncimi de 3 
metri, cu obligaţia de a se turna peste cadavre var şi un strat de pământ 
de cel puţin 1 metru grosime. 

Din totalul de 1.974, câţi au fost luaţi în primire de către 
delegatul Prefecturii Iaşi, s-a Înregistrat un număr de 1.198 decese şi 776 
supravieţuitori, dintre care unu l, Marcu Traian, român şi creştin, 
dovada stabilindu-se pe baza actului de cununie eliberat chiar de preotul 
paroh din P. Iloaiei, no. 4 7 /94 0. 

Acesta a fost lăsat liber să se întoarcă acasă, iar restul de 775 evrei 
au fo st cartiruiţi la coreligionarii lor din târgul Podul Iloaiei 
~nto_c"!indu-se "un tablo~ . î~ care ~-a arătat: nume le şi prenume!; 
indzvzdu luz, varsta, domzcilzul la Iaşz, meseria sau profesia şi casa unde 
a fost cartiruit - odată cu cartiruirea lor s-a cerut Comunităţii Israelite 
să ia asupra sa grija înhumării cadavrelor, strângerea obiectelor rămase 
de La ~ecedaţi, cartiruirea suptavieţuitorilor în condiţiuni omeneşti şi 
garanţia că se va asigura prin controlul comunităţii liniştea şi siguranţa 
p~b~ică din târg pentru orice act de dezordine sau de atentare la liniştea 
şz siguranţa publică - dovedind că provine din masa evreilor -
rămânând răspun-z:ători direct Comunitatea şi toţi evreii localnici - cu 
viaţa şi avutu l lor. Cartiruirea s-a făcut în bune condiţiuni la 
corelf gionar_i, pentru cei suferinzi s-a amenajat o infirmer ie, îngrijirea 
medicală fiind dată de medicii evrei aflaţi printre evacuaţi şi cei doi 
medici evrei concentraţi la spitalul P. Iloaiei. 

Toate efectele rămase de la decedaţi au fost trecute la [ilizibi l] sub 
controlul personalului sanitar al Circ. Sanitare locale. Sinagogile au fost 
dezinfectate cu fo rmo l, sol. 5%, după prima găzduire. 

Toate operaţiunile au decurs în perfectă ordine, sub supravegherea 
foarte ap-ropzată a poliţiei, fără nici un incident. 

Drept care se încheie prezentul proces-verbal în 5 exemplare, din 
care_ se va trimite câte un exemplar la toate instituţiile: Prefectură, 
Legzune de Jandarmi, Pretură, Sectorul de Jandarm i, Primăriei P. 
Iloaiei, spre cele legale. 

Făcut astăzi, 30 iunie 1941 
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Pretorul Plasei Bahlui, V Popovici 
Primarul corn. P. Iloaiei, dr. Ştefan Ionescu 
Comandantu l sectorului jandarmi, căpitan Th. Popa'E. 

Şi o li stă cu amplasarea grop ilor comune în care au fost înhumate 
cadavre le scoase din trenuril e cu evre i evacuaţi din Iaşi şi înhumaţi la Podul 
Iloaie i: 

1 Lungimea 32 paşi 

2 " 10 " 
Lăţimi 3 paşi Morţi 520 

3 " " 180 

3 " 3 " 3 " " 

4 " 24 " 4 " " 488 " 

5 " 8 " 21 /2 " " 38 " 

11 morminte sparte 

În apropi erea staţiei C.F.R. Inoteşti au fos t înhumaţi 40 de evrei 
decedaţi în trenul plecat din Iaşi la 30 iunie 1941"

10
• 

Un raport dădea alte „amănunte" despre groaznicu l sfârş it al evrei lor 
din trenul având destinaţ i a Călăraşi: 

„Nr. 375 din 7 iulie 1941 
Garnizoana Călăraşi 

Către Tribunalul Militar Corp 2 Armată, Bucureşti 
În conformitate cu ordinul Ministerului de Interne şi al 

Inspectoratu lu i Jandarmi laşi, sublocot. rezervă Triandaf Aure l, cu un 
subofiţer şi 30 jandarmi, au luat în primire, în 35 vagoane, 2.530 evrei 
pentru transportu l lor în lagărul de concentrare din Garnizoana 
Călăraşi. 

Transportul acestor evrei a sosit în Călăraşi în ziua de 6 iulie 

1941, ora 15. 
Evreii debarcaţi în cazarma Regimentu lui 23 Infanterie -

Remiză - pontonieri. 
În timpul transportului de la 30 iunie 1941 la 6 iulie c. morţi pe 

drum: 
- 1 O la Mărăşeşti 
- 327 LaMirceşti 
- 654 la Târgu Frumos 
- 53 laRoman 
- 300 la Săbăoani 
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- 40 la Inoteşti 

Total morţi pe drum 1.384. 

În Călăraşi, sosiţi în vagoane 25, îngropaţi în cimitirul evreiesc 
local. 

Astăzi 1 iulie a.c., cinci morţi, iar circa 69 stare muribundă. 

Medicul Garnizoanei Călăraşi a constatat moartea, mizeria 

fiziologică. 

Rog aprobaţi Înmormântarea cadavrelor şi daţi · dispoziţiuni 
p entru viitor. 

[Pe docum ent, rezoluţi ile:] 

Comandantu l Garnizoanei Călăraşi, 
lt. colonel (ss) Alexandru Kiselevski 

,, 8. Vll 1941. Procurorul cele legale. (ss) Indescifrabil". 

„ 8 iulie 1941. Se autoriză Înmormântarea după constatarea 

morţii şi cauza ei de medicul legist cu încheierea formelor legale. Atât 

pentru trecut, prezent şi viitor se vor întocmi acte din care să reiasă 

împrejurarea În care au murit, luând u-se declaraţii tuturor celor care I

au Însoţit de la laşi la Călăraşi, actele astfel încheiate se vor înainta, de 

urgenţă, acestui Parchet. Se va scoate copie de pe raport şi se va înainta 

MA.N Dir. justiţiei. (ss.) Indescifrabil" 11• 

Ecouri memorialistice 

În însemnările sale , Constantin Argetoianu scria: 

„ 1941, iunie 

La ora 2°
0
, radio ne-a mai dat un comunicat ca să ne anunţe că 

500 de iudeo-comunişti din Iaşi au fost împuşcaţi fiindcă, urmând 

sfaturile unor paraşutişti sovietici căzuţi din cer (prinşi şi executaţi şi ei) 

~u tras asupra trupelor româno-germane în trecere prin oraş ... Se pune 

zntrebarea: cu ce? Nu a fost dezarmată toată lum ea după evenimente le 

din ianuarie? Să sperăm că n-au fost împuşcaţi 500 de nenorociţi (ce 

oroare, ce măcel) şi că ni se spune numai aşa ca să „se înveţe minte" 

jidanii care n-au fost transportaţi în Gorj[..} . 

Cum jidanii n-au arme, rămân comuniştii înarmaţi de mişcarea 
legionară [ . .} Să fie un mijloc întrebuinţat de generalul Antonescu 
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pentru a se „debarasa" de foştii săi tovarăşi de guvernare? Toate sunt 

posibile într -un regim care a suprimat legalitatea { . .} 

Septembrie 6 . · 

Masacrele de ovrei la Iaşi, în Moldova, în Basarabia, au fost 

oribile, a fost ceva inuman şi nedemn de veacul n~stru, de ve~cul nos:r~ 

de cultură. De de-parte, la Breasta, n-am avut decat un ecou foarte slabzt 

al celor ce s-au întâmplat. Oameni de bună credinţă care au fost acolo 

îrhi povestesc lucruri de necrezut şi care dovedesc că suntem încă foa:t~ 

jos pe scara umanităţii. La Iaşi nu s-au ucis şi legionari sau c~munişti 

creştini cum s-a spus, s-au ucis numai ovrei şi În modul cel mai barbar. 

Măcelul a fost provocat de legionari; câţiva din ei au tras de la câteva 

ferestre, în stradă, fără să nimerească de altminteri pe mai nimeni -

numai un maior german a fost atins. Alţi legionari au Început să strige 

pe stradă „ovreii trag în armată şi În nemţi": atât a f~st de aj~ns şi s;a~ 

aruncat cu toţi pe ovrei. Casă după casă, SS germani, soldaţi romani, 

legionari şi toată pleava laşului, au scotocit tot, au scos familii întregi ~u. 

bătrâni, femei şi copii şi i-au măcelărit fără milă. Au fost astfel ucişi 

peste 7. OOO { . .} Restu l a fost încolonat şi dus la . gară. CoAnvo~ie_ de 

oameni în zdrenţe, bătrâni cu părul alb, bolnavi au fost impznşi ca 

vitele. Când se poticnea unul şi cădea, pleava de derf:edei se năpustea 

asupra lui şi îl sfâşia cu lovituri de bâtă { . .} In fi~_e, la ga~~ 

supravieţuitorii au fost Încărcaţi f n vagoan_e de marfă, unii peste alţii, 

câte o sută sau două de vagon. In prealabil podeala vagoanelor fusese 

înecată în creolină. Vagoanele au fost apoi ermetic închise şi nenorociţii 

au fost astfel plimbaţi 4 z ile fără apă şi fără hrană[. .} Câ~d s-au deschi~ 

vagoanele, o duhoare pestilenţială a ieşit din ele, căci cadavrele şi 

excrementele făcuse masă cu cei vii: oribil, oribil. La Ştefăneşti, În 

judeţul Botoşani, avocatu l Darie a văzut sute de cada~r; î~. margine~ 

târgului. Soneriu îmi povesteşte că la Herţa au fost luaţi zntat 200, apoi 

au venit militarii şi au luat şi restul. I-au împins pe toţi, pe jos, cu o 

legăturică în mână, peste Prut şi i-au dus şi mai departe pe,_ste Nist:u. 

Cădeau bătrânii şi nevolnicii, şi erau împuşcaţi pe loc. ln Ucraina 

nemţii nu i-au primit şi i-au trimis peste Nistru înapoi. După câteva 

drumuri încolo şi încoace, nenorociţii care au mai scăpat · vii au fost 

închişi la Edineţi (locuitorii din Edineţi fuseseră mai de demult evacuaţi 

în Ucraina şi primiţi acolo de nemţi) unde sunt pe cale de a muri de 
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foame. La Noua Suliţa s-au stropit casele cu petrol li s-a dat fioc · 
. . , , zar 

~vre:z care căutau să scape erau împiedicaţi de trupă şi aruncaţi înapoi 

zn vapaze [ . .} 

Moldovenii ~u care am vorbit pretind că în Moldova, Basarabia şi 

Buco~~na nu maz sunt ov_r~i: au fost toţi omorâţi sau goniţi peste 

raniţa._ .. Procedee sumare ŞZ znumane, pe care mi-e frică că le vom plăti 
zntr-o zz scump))12. 

I.Ş . 

Note 

1. Arh. Militare Române, Fond Marele Stat Major, Fond Div. 14 Infanter ie ds 

117/1941, f. 451. ' . 

2. Ziarul „Timpul", an V, nr. 1483, Bucureşti, 2 iulie 1941, p . 8. 

3. M. C~rp, Cartea Neagră, vol. II, p. 118-122. În nota de la p. 121, editorul arată: 
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masacrul de la Iaşi d111 _1un1e-1ul1e 1941, rezu l tă că generalul de divizie E. 
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Me_nţ_1 01:am ca ~firmaţ1a nu este susţ111ută cu nici un act doveditor. Cercetări 
arh 1v1st~ce ~l_tenoare poate vor elucida cauzele acestor variante de rapoarte 
contrad1 ctoru ". 

4. Arh. S.R.l., F.P., 108233, voi. 36, f. 65. 

5. Arh . Naţ. , ~ond Ministerul Propagandei Naţionale, Centru l de rad io-ascultare 

Bucureşti, ds. 110/ 1941, f. 66. 

6. B.A.R., A.I., fond XXIV, ds. 3502, f. 99-100. 

7. Ar h. Jud. Brăi l a, Fond Pref. Brăi l a, ds. 170, f. 128. 

8. Arh. S.R.I., F.P. 108233, vol. 37, f. 13-14. 

9. Ar h. Iaş i , Fond Prefectură, ds. 16/ 1941, f. 37-38 f/v . 
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7,6 

Semnul discriminatoriu 

Obligarea evrei lor de a purta un semn distinctiv în anii celu i de-al. 

doilea război mondia l nu a fost o invenţie a secolului XX şi nici o premieră 

nazistă. Stigmatul etnic sau relig ios a apărut în evu l mediu timpuriu, în 

mileniul 1 după Chr., când creştinii şi evreii aflaţi în lumea islamică 

trebu iau să poarte un veşmânt special care să-i deosebească de musulmani. 

În Yemen, evreii au purtat un astfe l de veşmânt până în secolul XX. În ţărilt 

creştine, impunerea semnului distinct iv pentru evrei a fost dec i să, pe vremea 

Papei Inocenţiu al III-lea, de Conci liul al IV-Jea de la Lateran, în anul 1215. 

Decizia nu a fost ap licată pe moment în toate ţări l e creştine. Totuş i , în 

cursul timpului, în împrejurări şi ţări diferite, evreii au fost obligaţi să poarte 

semne distinctive. Însemnele nu au fost pretutindeni similare. În ţările 

germanice, evreii erau obligaţi să poarte, începând din secolul XIII, o 

pălărie ţuguiată, de culoare galbenă 1 • 
În Ţările Române nu a fost impusă evreilor o vestimentaţie specială : 

dar le era interzis să poarte anumite veşminte sau uniforme. Astfel, diploma 

de privi legii acordată evreilor din Transilvania de principele Gabriel Bethlen 

preciza: ,,Pentru ca să nu necinstească veşmântul creştinilor, nici să nu se 

fo losească de vreun semn necuviin cios li se îngăduie «portul lorn"2; ulterior 

li s-a interzis să poarte haine militare ungureşti3; în Moldova, evreii n-aveau 

voie să poarte turbane tu!ceşti4; în Ţara Românească li s-a îngăduit doar 

îmbrăcămintea de „culoare neagră sau vânătă"; nu aveau voie să încalţe 

,,conduri ga lbeni sau roşii, ci numai negri" 5
. În epoca modernă „moda" 

semne lor distinctive sau a restricţiilor vestimentare a dispărut treptat. În 

Ţările Române s-au introdus chiar măsuri prin care evreii erau obligaţi să 

poarte straie „evropeneşti" spre a nu se deoseb i de ceilalţi locuitori. 

Aşadar, stigmatizarea popu l aţiei evre i eşt i prin însemne speciale a fost 

o practică medievală bazată pe o societate de caste din care evre ii erau 

excluşi . Dar „moda" semnelor distin ctive a fost reînv i ată de German ia 

nazistă; ce-i drept, din alte cons iderente decât cele medieva le. Căci dacă 

evul mediu creştin sublinia printr-o asemenea discriminare faptu l că evreii 

n-aveau voie să se amestece cu creştinii, introd ucerea de către nazişti a 
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semnului distinctiv a fost primul pas nu spre marginalizarea, ci spre 

exterminarea evreilor. Semnalarea magazinelor evreieşti prin inscripţii 

injurioase a început să fie practi cată în Germania nazistă ·încă din 1933, 

imediat după preluarea puterii de către Hitler. Prima propunere oficială în 

legătură cu stigmatizarea evreilor prin însemne distinctive a fost făcută de 

Reinhard Heydrich (pe atunci fw1cţionar superior în cadrul Gestapo-ului) în 

noiembrie 1938 . Primele decrete în acest sens au fost date de autorităţile 

militare germane de ocupaţie în Polon ia, în septembrie 1939. Trept~t, 

măsura a fost extinsă în toate ţările europene ocupate de trupele naziste. 1n 

cel de-al Treilea Reich decretul de instituire a semnului distinctiv a fost 

promulgat la începutul lunii septembrie 1941. 

Dar, spre deosebire de evul mediu, când semnele distinctive au fost de 

natură vestimentară, naziştii au impus aplicarea simbolisticii iudaice, 

urmărind, astfel, umilirea evreilor şi pângărirea sfintelor lor tradiţii. Căci 

steaua lui David, pe care evreii trebuiau să o poarte cusută pe hainele lor, a 

fost şi este pentru evrei un simbol cu tot atâtea semnificaţii ca şi crucea 

pentru creştinătate. Este, de fapt, Steaua izbăvirii în care co l ţurile, după 

unele interpretări iudaice, semnifică: creaţia, izbăvirea, revelaţia, omenia, 

cosmosul şi Dumnezeu. De aceea, când evreii au trebuit să apară prima dată 

în lume cu acest însemn, un mare scriitor evreu, Robert Weltsch, i-a 

încurajat: ,,Purtaţi steaua cu mândrie". Desigur, nu era uşor de purtat cu 

mândrie acest însemn care, în condiţiile date, îi expunea pe evrei la 

vexaţiuni şi atacuri huliganice, cu care ei erau trimişi spre camerele de 

gazare şi locurile de exterminare 6
. 

Nici evreii din România antonesciană nu au fost scutiţi de purtarea 

unor semne distinctive. Ce-i drept, până la urmă, măsura nu a fost 

generalizată pentru toate zonele ţării, pentru toate profesiunile şi pentru 

toată perioada războiului. 

Primele ordine care i-au obligat pe evrei să-şi coase pe haină semnul 

distinctiv au apărut pe plan local. Astfel, la 4 iulie 1941, pe zidurile oraşului 

Bacău a fost afişat un ordin al şefului poliţiei cu următorul conţinut: ,,În 48 

de ore, orice evreu şi evreică va purta pe piept, în partea stângă, steaua 

evreiască din postav galben ... cei ce nu se vor conforma vor fi arestaţi ... "7• 

Ordinul a fost extins şi în alte oraşe, precum: Galaţi, Botoşan i , Huşi, 
Fălticeni, Iaşi ş.a . 

La nivel guvernamental, problema semnului distinctiv a fost dezbătută 

în cadrul şedinţei Consiliului de Miniştri din 5 august 1941. Referindu-se la 

cererea unor comandanţi militari, Mihai Antonescu, vicepreşedintele 

Consi liului de Miniştri, a ordonat ministrului de Interne „ca acest semn 
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distinctiv să fie purtat" 8
. În spir itu l respectivei dispo~iţi i , I~ 7 august, 

Ministerul de Interne a transmis un ordin circular pnvmd rntroducerea 

pentru evreii din „toată ţara a semnului distinctiv" 9
. Iar Ordonanţa nr. 3 a 

Corpului IV Teritorial din 25 august 1941, prevedea: 

Art. 1. Toţi locuitorii de origine etnică evreiască, de orice sex şi 

vârstJ: aflaţi în trecere sau domiciliaţi pe teritoriul j~ridic al 

Comandamentu lui IV Teritorial uudeţele laşi, Baia, Botoşani, Roman, 

Bălţi, Soroca) sunt obligaţi, în 48 de ore. de la. ~ublicarea ~c_estei 

ordonanţe, a purta, cusut în partea stângă a pieptului, zn mod vizibil~ P~ 

fond negru, un semn distinctiv, format din două trzunghzur: 

echilaterale, cu baza de 7 (şapte) centimetri, suprapuse în aşa fel ca sa 

formeze steaua evreiască şi care se va confecţiona din pânză galbenă. 

Art. 2. Călcarea dispoziţiilor prevăzute În prezenta ordonanţă, 

chiar numai din neglijenţă, se pedepseşte cu închisoare de la 6 (şase) luni 

la 5 (cinci) ani şi cu amendă de la lei 2.000 (două mii) la lei~ 20.000 

(douăzeci mi~, prevăzându-se şi pedepsele complementare prevazute de 

art. 25 din C.P. 
1. )M"h ·s "10 
1ss. i ai . . 

La 3 septembrie a fost înştiinţată conducerea_ F~dera~i_ei Uniunil~r de 

Comunităti Evreieşti „că toţi evreii (bărbaţi, femei ş1 copu) dm cupnnsul 

Capitalei ~unt obligaţi a purta o stea cu 6 colţuri (Steaua ~ui ?avid), care va 

fi plasată într-un cadru de forma unui pătrat, cu d1mensmmle 8,5 cm [ ... ]. 

Steaua precum şi cadrul vor fi de culoarea neagră, pe fond alb. Semnul se va 

purta cusut pe haină în partea stângă a pieptu lui'.'
11 

. . . . 

Văzând în această decizie un grav pencol pentru secuntatea v1eţ11 

cotidiene evreieşti, conducerea Federaţiei Uniunilor de Comunităţi E_vreieşti a 

declanşat o adevărată bătăl ie împotr iva aplicării ei. D_r. F1ldennan, 

conducătorul obştii evreieşti din România, i-a scris mareşalulm Anton~scu la 

5 septembrie: ,,Îmi permit a vă ruga să binevoiţi a retracta acest ordm [ ... ] 

Nu-mi este ruşine a fi evreu. A coborî din poporul care a găsit pe Dumnezeu 

în leagănul său, care a dat lumii pe Isus Cristos şi Biblia, nu p.o~te fi o ruşine" 

[ ... ] Dar, conchidea: ,,acest semn va provoc.a grav_e dezord1111; 111 unel_e _ oraşe 

unde fusese introdus, a dat loc la insulte ş1 lovm [ ... ] Aceste turburan sunt 

inevitabile când toată presa, zi de zi, acuză pe evrei de asasinat~, tr~dări'. 

speculă, sabotaj" 12
. Cu un emoţionant apel s-a adre~at P~triarhulm N1rod11n ş: 

Şef Rabinul Alexandru Şafran, arătând că steaua ~m J?av1d ~m~ 1~ fel de s:cra 

religiei creştine ca şi religiei mozaice „acest ordm v10leaza religia, expunand 
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batjocurii şi hulei creştinilor una din cele mai sfinte embleme religioase". De 
aceea, dr. Şafran cerea intervenţi a Patriarhului în numele respectului pentru 
religie şi pentru om 13

. După înaintarea memoriului către Conducătoru l 
statului, la 8 septembrie, dr. W. Filderman a obţinut o audienţă la mareşalu l 
Antonescu care, din câte rezultă din stenograma şedinţei Consiliului de 
Miniştri din 9 septembrie, s-a lăsat convins de argumentele expuse, dispunând 
revocarea ordinului, căci „are consecinţe mari şi pentru liniştea publică şi 
pentru alte puncte de. vedere. Au fost la mine reprezentanţii comunităţii 
evreieşti şi faţă de ei m-am angajat să ridic această măsură" 1 4 • Evident , evreii 
au luat act cu satisfacţie de schimbarea intervenită . Totuşi, scriitorul Mihail 
Sebastian a consemnat în jurnalul său la 9 septembr ie 1941: ,,De mâine 
dimineaţă trebuia să purtăm «Steaua în şase colţuri» ... În urma unei audienţe a 
lui Fildemrnn la conducător s-a reven it. Nu-mi face nici o plăcere această 
revenire. Mă obişnuiam cu gândul că voi purta un petec galben cu un Maghen 
David ... începusem să văd în acest semn un fel de piesă de identitate, mai 
mult chiar: un fel de medalie, o insignă care îmi atestă desolidarizarea de 
infam iile curente, lipsa de răspundere, inocenţa" 1 5 . 

Măsura a fost într-adevăr parţial ridicată . În unele oraşe moldoveneşti, 
la Cernăuţi şi în Transnistria, evre ii au continuat să poarte semnul distinctiv 
în toţi anii războiului. Stigmatizarea evreilor din România a cunoscut însă şi 
alte forme discriminatorii . Astfel, teatrele evre i eşti care aveau autorizaţie de 
funcţionare erau obligate să menţioneze pe firmele lor şi pe toate afişele 
specificaţia de „teatru evreiesc"; conform Decretului-lege nr. 3789, din 15 
noiembrie 1940, medicii evrei trebuiau să poarte o insignă specială, iar 
firma, reţetele şi reclamele lor trebuiau să fie însoţite de inscripţia „medic 
evreu". Conform Deciziei 23325 a Ministeruluî Apărări i Naţionale, medicii, 
farmaciştii, inginerii şi arhitecţii evrei rechiziţionaţi în armată trebuiau să 
poarte semne distinctive pe uniformele lor. La 20 martie 1941, Prefectura 
Poliţiei Capitalei aducea la cunoştinţa evreilor titulari de paşapoarte 
româneşti că erau obligaţi a le prezenta spre a li se aplica menţiunea: Evreu; 
Regulamentul Statutului Militar al evreilor prevedea pentru cei mobilizaţi la 
muncă obligatorie purtarea pe braţ a unei brasarde galbene, iar cei 
rechiziţionaţi la diverse unităţi militare trebuiau să poarte steaua în şase 
colţuri. Livretele militare aveau înscrisă menţiunea: ,,evreu exclus de la 
serviciul militar" 16

. 

Desigur, a fi evreu nu este un lucru ruşinos şi nici un om demn n-ar 
cuteza să-şi renege identitatea etnică. Reprobabilă nu era, aşadar, 
apartenenţa la etnia evreiască, ci stigmatizarea ei. 

L.B. 
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OBDONANTA , . 

Noi, Lo~ot. Colonel Blănaru Ioan Comandantul Garnizoanei Falttcenf, 
1 conformitate cu ordil:ul No. 25:107 ~I Armatei a 3-a şi cu dispoziţiile 
rticolulul 486 Cod. Justiţie f Pi1ara i 

Orooncm: 
Art. 1. Populaţ.ia de origine etnicu evreiască 

Je orice sex şi ,·ârstă, din lnt.regul cuprins al 
Judeţului Baia, tn 48 de ore de la publicarea 
prezeutei ordonanţe, este obligatil să poarte cusut 
pe partea· stAngo. a piept,lâ.l tni llod vizibil, un 
semn distindiY format dintr'o stea cu 6 colţuri 
(donă triunghiuri suprapuse) <lin stofă sau pânza 
de culoare galbena, de dimensiunile 7 cm. tn 
diametru, aplicat pe fond negru. 

Art. 2. Contravcuienţii dela art. 1 so vor pe
depsi cu tnchisoare oore~ţionala\ d<,ti1 I luna Ia 

• 
1· wendll de lei 1000 la 10.000 lei. 

1111 an ş1 cu o : 
Dată astăzi 18 August 1941, 

Camaldantul ~am!zoanel ftllcenl, 

k-Ll Colonel, Blănaru Ioan 
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Măsuri represive: internări şi ghetoizări în B'asarabia 
şi Bucovina de nord (iulie-octombrie 1941) 

Documente 

3 iulie 1941 
Extrase din Directive şi îndrumări date inspectorilor administrativi şi 

pretorilor trimişi în Basarabia şi Bucovina de Mih ai Anto nescu, 
vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri 

[ ... ] 
10. Purificarea etnică şi politică. 

Ne găsim în momentul istoric cel mai favorabil şi mai larg pentru o 
totală descătuşare etn i că, pentru o revizuire naţională şi pentru purificarea 
neamului nostru de toate acele elemente străine sufletulu i lui, care au 
crescut ca vâscul ca să-i întunece viitorul. 

Pentru ca s ă nu pierdem zadarnic acest moment unic , trebuie să fim 
implacabili. 

Să nu se lase nimeni înşelat de aparenţele unei filosofii um anitare, sub 
care tragica experienţă a trecutului ne-a învăţat că se ascunde cel mai acut 
interes de rasă, al unei rase care se vroia stăpână peste tot, punând în slujba 
ei principii abstracte, în spate le cărora se· găsea o religie profitoare, în dauna 
unei naţiuni covârşită de nevoi. 

[ ... ] 
Acţiunea de pur ificare etnică se va desfăşura prin îndepărtarea sau 

izo larea în tabere de muncă, în locuri de unde , nu-ş i vor putea exercita 
influenţele nefaste , a tuturor evreilor, cât şi a celorlalţi străini de neam a 
căror atit udine este îndoielnică. 

Dacă va fi nevoie pentru desăvârş irea opere i de purificare etnică, guver
nămintele prov inciale vor aviza şi la măsurile de migraţiune forţ?tă a elemen
tu lui evre iesc şi a tuturor celorla lte elemente străine care trebmc ::;c trecute 
peste graniţă, aceştia neavând ce căuta în Basarabia şi Bucovina în momentele 
restauraţiei drepturi lor naţionale pentru totdeauna în aceste teritorii. 

[ ... ] 

M. A. Antonesc u, Pent ru Basara bia şi Bucov ina. Îndrumări date administraţiei 
dezro bitoare, Bucureşt i , J 94 1, reprod us în M. Ca rp, Cartea Neagră (în contin uare, 
C.N.), ed. cit., vo i. III, p. 9 1. 
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Extrase din ordinul circular nr. 1, din 8 iulie 1941, 
al Inspectoratului de Jandarmi Chişinău: 

Din ordinul Inspectoratului General al Jandarmeriei şi al Ministerului 
Afacerilor Interne, am luat comanda Inspectoratului Jandarmi Chişinău şi 
cer tuturor ofiţerilor, subofiţerilor şi trupei ca pământul recucerit cu je1ifa 
sângelui fraţilor noştri trebuie administrat şi păzit cu demnitate, cinste şi 
omenie faţă de toţi oamenii de bine - şi cu străşnicie şi necruţare faţă de 
infractori. 

Pentru îndrumarea serviciului acum la începu t, ordon următoarele: 
[ ... ] 

Din punct de vedere al serviciului 
[ ... ] 
Se vor identifica şi aresta toţi evre ii de orice sex şi vârstă ce s-ar mai 

găsi pe te1itoriul rural, raportându -se prin legiunile respective Inspectoratului 
pentru a se da ordine de urmare. 

[ ... ] 

M. Carp, C.N., vol. Ul, p. 96-97. 

Inspectoratul Jandarmi Chişinău, 
Co lonel, (ss) Meculescu 

Documente cu privire la situaţia evreilor basarabeni 
din ghetouri le şi lagărele în care au fost concentraţi 

Serviciul Marelui Pretor Nr. 223 din 17 iulie 1941 

Către 

Marele Cartier General 
Secţia a II-a 

Am onoare a raporta: 
În urma inspecţiilor făcute în judeţu 1 Bălţi, în ziua de 16 şi 17 iulie 

a.c., am constatat că Divizia a 8-a din zonă a trimis la: 
- Feleşti-Bălţi , un număr de 1.546 evrei; 
- Bălţi, un număr de 1.235 evrei; 
- Limbenii Noi, circa 700 evrei în lagăr. 
Din informaţiuni, Divizia a 8-a ar mai trimite aproximativ 5.000 evrei 

spre Bălţi. 
Nu are cine să-i păzească. 
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Nu are cine să-i hrănească. 
Rugăm a ordona ce facem cu ei. 

Mare Pretor, 
General, (ss) Ioan Topor 

M. Carp , C.N ., voi . III, p. 93; vezi şi D.C.F.R.JH., vo i. V, P· 97 

1941, iulie 18 
Către 

Cercul de Recrutare Soroca 

La ordinul dvs . nr. 30610/1941, 
Am onoarea a raporta următoarele: . 
în oraşul Soroca nu se găseşte nici un la~ăr de evrei. . . .. 
Pe raza judeţului este lagărul ·Mărculeştl, care a fost lichidat de evreu 

internati în el. . . . . fu prezent lagărul Mărculeşti primeşte evreu care sosesc dm Bucovma 
şi-i expediază la Cosăuţi. . . . . 

Garda lagărului Mărculeşti se compune dm 12 ofiţen, 17 subofiţen ŞI 
249 trupă. . . . Ofiţerii fac parte din Insp. Bucureşti, iar t~pa dm L~g. !and. Vlaş~a. 

De asemeni, în târgul Otaci este o garda compus_a dm 5 ofiţen, 20 
subofiţeri şi 300 trupă, care păzesc evreii sosiţi pentru tnere ş1 trecere peste 
Nistru. 

Toţi aparţin Companiei 60 Poliţie. 
Alte lagăre nu există. 

Ar h. Naţ., Fond MA.I., ds. 36/ 1941,f 22 

Pentru conformitate, 
Director Siguranţei şi Ordinei Publice, 

lt. (ss.) I. Corciova 

1941, iulie . . . Declaraţia plutonieru lui major în rezervă Maftei Gheorghe, participant 
la execuţiile din lagărul Orbei: 
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. Când .am ajun~ în c?mm1~ Negreni am fost chemat de Jocot. Popoiu 
ş1-a dat ordm ca toţi evren ce 1-a "Oun1t "~t,1: de post Gafitan trebuie să-i 
executăm. Apoi am plecat cu plutonier Ba~m Constantin şi Gafitean Ia casa 
unde~ era~(s:c!) adunaţ~ evreii, acolo am luat un evreu din casă şi 'l-am strâns 
de gat p~na .ce a munt. J?upă aceea, am plecat şi a (sic!) rămas plt. Badiu 
Constan~m şi G_afiţeanu ş1 care pe la orele 2 noaptea am auzit focuri de armă 
au:omata. Dnm~eaţa ~ând .s-a luminat de ziuă a chemat pe Popoiu şi i s-a 
aratat cadavrele m beci ş1 e1 s-a mtat şi a pus mâinile la ochi. 

_ ~ ~a postul 1;1~u ... mai precizez că au fost aduşi un evreu şi o evreică 
b~trana de dl.. Badm. C~nsta~tin, ziua, şi i-au . ţinut Ia post timp de 24 ore, 
cand ~ d~ua zi a~ trnms pe Jand. Lotica Ioan cu străjerul Roşca Nicofae la 
locul 11:d~c~t de mme ca .să facă o groapă, cu scopul ca seara să duc acolo pe 
evrei ş1 sa-1 execut... 

Aj~nşi la loc~! indicat, evreii au fost aşezaţi la marginea gropi i, iar noi 
la o .d~partare de circa 5 metri, şi eu am tras în bărbat, iar soldatul Ută în 
evreica . Eu personal am tras un număr de 2 cartuşe şi evreul a murit iar 
soldatul Uţă a tras două cartuşe în evreică. ' 

După ce i-am executat, am stat în acel loc şi am pus jandarmii şi 
străjerul care a fost cu noi de a astupat groapa. 

Arh. S.RI., F.P . 22539/vol . 3,J: 21-23 

Ordonanţa şi comu~i~atul guv.ernatorului Bucovinei din l august , cu privire 
la execut~ea o~tat1crlor evrei dm Cernăuţi în cazul săvârşirii unor acte de 

v10lenţa împotriva autorităţilor militare şi civile româneşti 

Ordonanţă* 

.Art. 1. Oricine va săvârşi orice fel de act de violentă în contra 
ofiţenlor, os_taşilor, ~ncţi~narilor de ~tat de orice grad româi;i, precum şi 
c??tr~ ofiţenlor, ostaştlor ŞI funcţ10nanlor armatelor sau misiunilor germane 
ş1 1tahene, va fi executat pe loc. 
_ ~ ~rt. 2. Dacă actul de violenţă contra vreunuia din cei de mai sus va fi 

sava~şrt de un evreu, în acest caz vor fi executaţi imediat şi toti ostaticii 
evrei mternaţ1 în lagăr. ' 

Art. 3. Aceeaşi sancţiune se aplică şi complicilor de orice natură. 

• Nu a fost afişată, ci numai publicată în ziarele din I august 1941. 

86 

Art. 4. Autorităţile care nu vor executa întocmai aceste dispoziţiuni 
vor suferi şi ele aceleaşi sancţiuni. 

* 
* * 

Se aduce la cunoştinţa întregii populaţii că au fost ridicaţi şi internaţi 
un număr de 50 fruntaşi evrei din Cernăuţi, care vor garanta cu viaţa şi 
averea lor , deplina linişte din partea populaţiei evreieşti. În caz când evreii 
se vor deda la cel mai mic act de violenţă contra armatelor germane sau 
aliate , sau contra unui funcţionar public român, sau al misiunilor aliate, toţi 
ostaticii vor fi imediat executaţi şi averile lor confiscate. · 

(ss) Alexandru Rioşanu, împuternicitul conducătorului statului 
pentru administrarea Bucovinei 

M. Carp, C.N., vol. III, p. 99-100. 

Masacrul de la Tătăreşti Uud. Cetatea Albă) 

(Proces-verbal) 

Astăzi, 9 august 1941. 
Noi, sublocotenent Heinrich Frohhch, UntersturmfUhrer din Marele 

Comandament al Unităţii din Chişinău, având sectorul Cetatea Albă, m-am 
prezentat în comuna Tătăreşti, unde se afla un lagăr de evrei, în număr de 

· 451 (patru sute cincizeci şi unu), sub comanda căpitanului dejand. Vetu Gh. 
Ioan, din Leg . Jand. Chilia Nouă, căruia i-am comunicat ord. dlui general 
Antonescu de a-i executa imediat. 

Subsemnatul, căpitan Vetu Ioan, luând cunoştinţă de ordinul sus 
transmi s, l-am adus la cunoştinţă dlui comandant al Legiunii, care mi-a 
ordonat a exec uta acest ordin, urmând a raporta. 

Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal. 

Untersturmfi.ihrer, (ss) Frohlich 

Căpitan, (ss) Ioan Gh. Vetu. 

M. Carp, C.N ., vol. III, p. 71-72. 
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Condiţii le de viaţă ale evre ilor din Basarabi a ş i Bu covi na, 
aflaţi în lagăre şi ghetouri 

Te lefonic 
Nr. 858 din 10 august 1941 
Inspectoratu l Jandarmi Cernăuţ i 

Către 

Marele Pretor 

Intr. nr. 555 
10.VIIJ .941 

Am onoare a raporta că am lua t măsuri pentru internarea evreilor în 
lagăre, după cum urmează: 

- în Secureni, aproximativ 
- în Bămova, " 
- în Berbeni, " 

evrei, toate în judeţul Hotin. 

17.000 
3.200 
2.000 

Restul se găsesc pe raza Legiunii land. Soroca, la Atachi şi circa 
10.000 peste Nistru. 

Cu toate măsurile luate de autorităţile administrative şi comunicatele 
respective şi cu toată străduinţa depusă de către jandarmerie pentru 
organizarea hranei pentru aceste lagăre, totuşi nu se poate face faţă nevoilor 
în raport cu numărul lor atât de mare, îngrămădiţi în acea regiune. 

Lipsa de alimente este foarte excentrică şi lipseşte în special pâinea . 
Mulţi evrei nu au bani şi sunt expuşi a muri de foame. 

[ ... ] 

M. Carp, C.N ., vol. III, p. 106. 

Telefonic 
Nr. 862 din 11 august 1941 
Inspectoratul Jandarmi Cernăuţi 

Către 

Serviciul Marelui Preto r 

Intr. Nr. 568 
11.VIII . l 941.322 

La ordinul nr. 528941, raportăm că în comuna Secureni-Hotin, s-a 
înfiinţat un lagăr în care sunt internaţi următorii evrei: 

- oraş Hotin, 3.800 evrei 
- Tg. Noua Suliţă 2.800 
- judeţul Hotin 6.625 
- oraşul Storojineţ 1.100 
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- judeţul Storoj ineţ 3.180 
- Herţa-Dorohoi 1.200 
- oraşul Rădăuţi 520 
- judeţu l Rădăuţi 580 
- judeţu l Cernăuţi 977 * 

To tal 20 .852 
S-a as igura t asistenţa med icală a acestora; avându-se în vede re 

numărul prea mare, alimentarea lor este imposi~i lă. . _ . 
În acest scop, propunem înfiinţarea unm al doilea lagar la. Edmeţ -=

jud . Hotin. La Moghilău mai sunt 12.000 de evrei, pe care germann urmeaza 
să-i treacă înapo i în România. . .. 

Inspectoratul nu-şi poate asuma răspunderea vemrn lor. 
Co lonel, (ss) Mânecuţă 

M. Carp, C.N., voi. III, p. 102; vez(ş i D.C.R.F.J, voi. V, p. 40 

• Corect: 20.782 . 

1941, septembrie 4 
Serviciul Mare lui Pretor 

S i tuaţ i a 

de numărul lagăre l or de evrei aflate în Basarabia şi Bucovina 

Nr. Denumirea Denumirea Număru l Observaţiuni 

crt. legi unei lagărului evreilor 

1. Leg. Jand. Hotin Secureni 10.356 Comp. 60 Poliţie 

Ed iniţa 11.762 

2. Leg. land. Bălţi Limbenii Noi 2.634 Leg . land. Bălţi 

Răşcani 3.072 
Rău ţe l 3.253 

3. Leg. Jand. Soroca Vertu j eni 22.969 1. plot din Det. Lt. 
• col. Constantinescu 

Total 54.028 
Ghetou Chi ş inău Chişinău 10.400 Comp. l O Poliţie 
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P.S. Tab loul original s-a predat persona l de dl general Topor la S.a 
II-a, M .C.G . 

Plt. (ss) Indescifrabil 

M. Carp, C.N., voi. III, p. 123. 

Evre i decedaţi în ghetou l din Chişinău 
4 septembr ie - 2 octombrie 1941 

4 sept. - 12 persoane 
7 

,, 
3 

,, -
8 

,, 
5 

,, -
12-13 

,, 
- 12 ,, 

15 
,, 

7 
,, -

16 
,, 

8 
,, -

18 
,, 

- 11 ,, 

21 - 13 
,, 

23 
,, 

- 10 
26-27 

,, 
- 11 

1 oct. - 12 
,, 

2 oct. - 9 
,, 

Arh. Militare Române, fond M.St.M., C0424-554. 

Măsuri privind înfiinţarea ghetoului di'n Cernăuţi 

1941, octombrie 10 
F. urgent 

. A~n . onoarea a face cunoscut că s-a hotărât evacuarea populatiei 
evre1eşt 1 dm Bucovina. ' 

~ ~. P:ntr~1 ~aceasta, populaţia evreiască din Municipiul Cernăuţi va fi mai 

mta1 stransa 111 ghetou l fixat de Primărie, de unde apo i va fi transportată cu 
C.F.R. treptat. 

Operaţiun~a strânţerii,. paza ghetoului, îmbarcarea şi transportul până 
la punctele de frontiera revme aceTu1 Comanda ment şi Inspectoratului de 
Jandarmi Cernăuţi . 

Pentru aceasta aveţi la dispoziţie: 
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- Bat. Jand. L.B.I căruia i se va încredinţa paza ghetou lui ş i escortarea 

transporturi lor; 
- Bat. 430 Inf. şi Bat. [li pseşte în document ] Inf. anume aduse la 

Cernăuţi ş i cari vor asigma ieşirile din oraş şi ordinea şi siguranţa în 

interior, concurând, după strângerea în ghetou, şi la paza acestu ia toate 

trupele aflate în garnizoana Cernăuţi. 

- garn iturile de C.F. n.ecesare în gara Cernăuţi, şi anume câte 2 trenuri 

a 50 vagoane zilnic . 
Operaţiunea strângerii în gheto se va face în ziua de 11 octombrie 

1941, după programul anexat. 
- în această zi se vor lua din zori toate măsurile de siguranţă necesare 

spre a împiedica orice act dăunător ordinii sau păgubirii statului, toate 

averile evreieşti devenind din acest moment proprietatea statului. 

Planul ghetoului. 
Programul transporturilor pe C.F.R. 

Regulamentu l de funcţionare a ghetoului. 

Ordonanţa 38 
Veţi lua toate măsurile de control asupra aplicării întocmai a acestui 

regulament. 
Inspec toratul de Jandarmi Cernăuţi a primit copia acestui ordin şi toate 

instrucţiuni le necesare unei strânse colaborări şi în special pentru efectuarea 

transporturi lor pe C.F .R. până la punctele de primă destinaţie. 

Guvernatorul Bucovinei, (ss) general C. Calotescu 

Arhivele Yad Vashem, Ierusalim , Colecţia Matatias Carp, 001/97 A 

11 octombrie 1941 

Regulament 

asupra funcţionării ghetoului din Cernăuţi 

1. Toţi evreii aflaţi în ghetou sunt obligaţi a se supune în totul 

dispoziţiunilor, ordinelor sau somaţiunilor autorităţii militare. 

Portul stelei lui David este obligator în ghetou. 

Nesupunerea, ca şi instigarea la nesupunere sau dezordine, se 

pedepseşte cu moartea. 
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PROGRAMUL 

strângerii in ghettou a evreilor din Cernăuţi 

Ora 7 dim. 

Ora 8 - 9130 

Ora 9,3o-18 
Ora 18 

11 Octomvrie 1941. 

Ad~rea: me:nbrilor comunităţii evreeşti d.ln 
Carnauţi şi suburbane la Comandamentul Milit«r 
(vor fi anunţaţi intre orele 5 91 7 c~ conou.rau.l. 
Inspect?t"atului .Hegional al .l\,l:tt"1Jr1.. CernAu •) 
Li se citeşte (la oru 7) alăturata inowa~Ua
!J.S:; ordonanţa No . 38 şi regulamentul ghetto-

Se anunţă că. toate autori zările de 1.atrebtd .... 
11;1-munca de fol-0s obştesc, oricare ar n -.10-
r1.tatea sau 1.ntreprifiderea, awit decăzute.- Ca 
atare, toată popul&ţb evreiască intrA Sa tt .,,,.._ 

So face,de către membrii comun.1t4ţ11 a.ruinţa.rea 
tuturor evreilor din Cernăuţi. 
In acela.ş timp orga.oe ale ln9J>41otOl'at&ld :ir„ 
nal. de Poli ţie vor a.nunÎa deaaemeni popuJ.aţ 
e~eiaacă prin citirea n răspântii a l.DcWlOftiia,
ţar11. 

~ernam acordat pentru atrămutar•• 1A p.e~~ 

Iuchiderea gbettoului. 

.Nimeni nu mai .poate pătrunde 1.n gbet'" ._... 
cu aproba.rea scrtsă speciCllă 0....11,a. (I.a atarl. 
de creştinii ce I'ocueec 1n cartierul rt~ett.Y 
şi care vor dovedi aceasta o~ acte de 1._a.~: 

2. Nici un evreu nu poate părăsi ghetoul decât în baza unei autorizaţi i 

speciale şi scrise a Comandam entu lui Militar al Bucovinei. 

Toţi cei ce ies din ghetou se trec într-un reg istru, arătându-se data şi 

ora ieşirii, motivul, nr. autorizaţiunii şi ora întoarcerii. 
Ieşirea evrei lor se face numai prin poarta nr . 1 (str. Romană), unde va 

fi în permanenţă un ofiţer de jandarmi. 
3. Ieşirea evreilor din ghetou nu este admisă decât pentru prezentarea 

în faţa instanţelor judecătoreşti, în baza unui mandat, sau pentru locul în 

întreprinderile de producţie interesând obştea şi numai după prealabila 

aprobare a guvernatorului. 
Orice autori zaţii anterioare datei de 12 octombrie 1941 sunt decăzute. 

4. Nimeni nu poate intra în ghetou, oricare ar fi calitatea sa, dacă nu 

are o autorizaţie scrisă a guvernatorului. 
Aceste autorizaţii se înregistrează ca şi cele de ieşire. 

5. Este interzis a se face în ghetou între evrei şi creştini sau între evrei 

şi evrei, oricare ar fi ei, comerţ, schimb, vânzări sau în valută, monede de 

aur sau argint, obiecte de metale preţioase, pietre preţioase sau alte obiecte 

de valoare. 
Cei ce vor contraveni acestei dispoziţiuni vor fi împuşcaţi. 
6. Întregul ghetou este pus sub paza militară a Comandantului unităţii 

de jandarmi ce are în pază ghetoul. 
Acesta este răspunzător de ordinea din ghetou şi de împiedicarea 

infracţiunilor arătate mai sus. 
Este răspunzător de asemeni de actele subalternilor săi. 

7. Ghetoul va fi împărţit de comandant în mai multe sectoare. 

Fiecare comandant de unitate are în sectorul său aceleaşi îndatoriri ca 

şi comandantul ghetoului. 
8. Comunitatea evreiască este obligată a asigura cazarea şi sprijinu l 

material al tuturor conaţionali lor. 

Este, de asemeni, obligată a asigura pe sectoare as istenţa medicală a 

· populaţiei evreieşti. 
Pentru aceasta medicii hotărâţi de Comun itate vor putea aduce în 

ghetou instrumentele medicale necesare şi medicamente. 

Insta larea bolnavilor şi evacuarea, ca şi eventualele înmormântări, se 

vor face tot prin grija Comunităţii evreieşti. 
9. În gheto u vor funcţiona următoarele pieţe: 

a) str. Sf. Treime, colţ cu str . Petre Liciu 
b) str. Dr. Roth, colţ cu str. Dr. Reiss 
c) Piaţa Asachi 

93 



d) Cărămidăria Patria 
De asemenea, brutării: 

a) din str. Romană, colţ cu Barbu Lăutaru 
b) din str. I. C. Brătianu. 

Brutăriile vor funcţiona sub auspiciile Primăriei, brutarii vor fi toţi 
evrei. 

Pieţele vor funcţiona prin grija Primăriei şi comandantul ghetoului va 
lua măsuri ca: 

- să nu se transmită prin ţăranii veniţi să-şi vândă produsele scrisori, 
valori, obiecte de preţ; 

- să nu se introducă printre cei ce vin cu alimente elemente periculoase 
sau acaparatori de bunuri. 

Pieţele nu pot funcţiona decât între 8 şi 12. 

Guvernatorul Bucovinei , general C. Calotescu 

M. Carp, C.N., voi. III, p. 155-156; vezi şi D.C.R.F.J, voi. V, p. 100-101 

I.Ş. 
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Deportările ca formă de purificare etnică 

„Deportarea rn întreg cortegiul ei de suferinţe 
pentru proscrişi, rn îngenuncherea sentimentelor de 
omenie, de milă, de echitate, cu abrutizarea întregului 
aparat de militari şi funcţionari ordonaţi Cit 

executarea lui ne-a coborât în respectul popoarelor 
civilizate şi ne-a înfierat în istorie cu dangaiia 
barbarismului''. (Din spovedania dr-lui Traian 
Popovici, primarul municipiului Cernăuţi în perioada 
deportării evreilor în Transnistria) 

Deportarea evreilor, în special din Basarabia, din nordul şi sudul 
Bucovi nei , a fost una din măsurile antievreieşti cu consecinţe dintre cele 
mai tragice pentru destinul evrei lor din România. 

Ea s-a înscris în planurile de purificare etnică proiectate de Ion 
Antonescu ca un demers constitutiv al întregii acţiuni de restructurare a 
societăţii româneşti pe această bază. Relevante în acest sens sunt declaraţiile 
făcute în Consiliul de Miniştri din 7 februarie 1941 când, expunându-şi 
concepţiile despre căile de realizare a „românizării", Ion Antonescu a pus în 
evidenţă două aspecte ale acestui proces, şi anume: cel al „pătrunderii 

elementului românesc în viaţa economică a statului" şi cel al „purificării 
atmosferei de elementele iudaice". Dacă timpurile ar fi normale, - spunea pe 
atunci încă generalul Antonescu - eu aş proceda în mod normal, la 
eliminarea din statul român în masă, a elementelor evreieşti, adică la 
izgonirea lor peste graniţă" 1 . Desigur, la data respectivă nu se punea încă 
problema internărilor în lagăre de exterminare, nici pe plan internaţional. În 
ţările ocupate de trupele naziste, de pildă în Polonia, principala formă de 
„purificare a societăţii de atmosfera iudaică" era închiderea evreilor în 
ghetouri, izolarea lor de populaţia creştină. Aşa se explică poate şi faptul că, 
intenţionând să se „adapteze la situaţia internaţională existentă", generalul 
Antonescu a dat „instrucţiuni" pentru închiderea în ghetouri atât a evreilor 
din Bucureşti, cât şi a celor din provincie. ,,În Capitală, spunea el, vreau să 
fac un cartier pur evreiesc [ ... ] unde, în timp de doi ani tot ce este evreu [ ... ] 
trebuie să intre şi tot ce este român va trebui să iasă. Atunci jidanii vor putea 
să trăiască în mediul lor, cu comerţul lor, cu sinagogile lor până când vor 
veni timpuri liniştite , când îi vom trece peste graniţă, în regiunile care se vor 
fixa ulterior". Dar aceasta, conchidea Ion Antonescu, ,,este o problemă pe 
care nu poate s-o rezolve neamul românesc singur , ci care se înlănţuieşte în 
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spaţiul cont inental ş i intercontin ental şi vom vedea ce soluţie se poat e da 
aceste i probleme cu timpul" 2

. S-a pus ş i problema studierii oraşelor în care 
erau „evre i mulţi, ca Focşani, Iaşi , Gal aţi, Bacău , Roman, Fălti ceni". 
Dorinţa lui Antonescu era să se pună şi aici capăt „promiscuităţii" în care 
,jidani şi români" trăiau împreună. 

Aşadar, ghetoizarea era concepută ca o formă de „deziudaizare" a 
societăţii româneşti. Cu toate acestea, Antonescu nu a renunţat nici la 
măsuri de expatr iere . În care scop a împărţit evreii în câteva categorii. Cei 
mai favorizaţi erau evre ii „băştinaşi", cei care s-au aflat în România în anul 
1913 şi cărora li s-a promis un tratament mai deosebit , fără să li se 
garanteze, însă, un viitor sigur. Ca „invadatori" au fost trataţi evrei i 
„protejaţ i de tratate le de pace", respectiv cei din provincii le intrate între 
hotarele României prin Marea Unire din anul 1918. Ultima categorie o 
constituiau evreii din Germania şi Austr ia ce căutaseră refugiu în România . 
Conform planului lui Antonescu, expatrierea trebuia începută cu aceşti din 
urmă. evrei3. (În legătură CU' situaţia celor refugiaţi din ţările cotropite de 
Germania nazistă, conducerea Comunităţii evrei eşt i a înaintat un memoriu 
Ministerului de Interne arătând că numărul acestor evre i nu depăşea cifra de 
1.400, din care 50% erau patroni şi 20% aveau diferite servici i4 .) În final, 
conducătorul a decis ca într-un răstimp de 5-1 O ani evreii, în general, să fie 
deposedaţi de averile lor, după care să fie trecuţi „peste graniţă, dându-li -se 
numai o cotă pentru munca pe care au depus-o şi capitalul pe care l-au 
investit" 5

. în viziunea lui Antonescu, eliminarea străinilor şi în special a 
evreilor trebuia făcută în „interesele generale ale neamului românesc", 
„purificarea" fiind necesară pentru omogenizarea români lor6

. Această 
concepţie despre „purificarea etnică", profund ostilă minoritarilor aşezaţi pe 
meleagurile româneşti de-a lungul timpulu i, integraţi în viaţa societăţii 
româneşti şi cu contribuţii majore aduse la dezvoltarea României moderne, a 
devenit realitate politică după intrarea României în război alături de 
Germania nazistă. 

La 17 iunie 1941, cu cinci zile înainte de trecerea Prutului de către 
armata română, Mihai Antonescu, pe atunci vicepreşedintele Consiliului de 
Miniştri, informa membrii guvernului că venise ceasul pentru „pur ificarea 
populaţiei". Acţiunea trebuia începută în Basarabia şi Bucovina, nu numai 
în ceea ce-i privea pe evrei, ci pe toate naţionalităţile, declara demnitarul 
român; vom ajunge să practicăm o politică de totală şi vio lentă în l ăturare a 
elementelor străine"7 . La data respectivă, la nivel guvernamenta l, se vorbea 
despre încorporarea Basarabiei, Bucovinei şi a teritoriilor transnistrene sub 
suveranitate românească unde, după cum preciza Mihai Antonescu, ,,va 
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trebui să aplicăm o politică de purificare şi de unificare a rasei printr-un 
fenomen de migraţiune"8 . Regimul administrativ ce urma să fie instalat în 
respec tivel e provincii trebuia să fie predominant militar: se considera că 
numai astfel se vor putea asigura toate mijloacele necesare pentru 
„purificarea" lor, căci ele „trebuie să fie şi să rămână provincii româneşti nu 
numai într-un înţeles convenţional cu proporţii vaste şi abstra cte, dar într-o 
biologie sănătoasă şi pe care să putem nu numai s-o simţim, d~r s-o 
verificăm în fiecare zi prin realita tea socială şi etnică a populaţ1e1 care 
locuieşte aceste provincii. Prin urmare, prima fază este o fază de purificare 
radicală"9 , adică scoaterea evreilor din acele provincii . Acţiune recunoscută 
de însuşi Conducătorul statului atunci când arăta în şedinţa de guvern, la 6 
octombrie 1941: ,,în ce priveşte pe evrei, am luat măsura · ca să îi scot 
definitiv şi total din aceste regiuni. Măsura este în curs. Mai am în Basarabia 
aproximativ 40.000 de evrei, care în câteva zile vor ~ t~ecuţi toţi pest~ 
Nistru, iar dacă circumstanţele vor permite, vor fi trecuţi dmco lo de Urah. 
Dacă· nu profităm de situaţia care se prezintă azi pe plan internaţional ş i 
european pentru a purifica neamul românesc, scăpăm ultima ocazie pe care 
istoria ne-o pune la dispoziţie. [ ... ] Pot să aduc şi Basarabia înapoi şi 
Transilv ania, conchidea mareşalul Antonescu, dacă nu purific neamul 
românesc n-am făcut nimic. Căci nu frontiere le fac tăria unui neam, ci 
omogenitatea lui" 10. Aşadar, cauza adevărată a deportărilor a fost politica de 
purificare etnică pe care mareşalul Antonescu s-a decis să o aplic~, 
încadrându-s e în doctrina nationalismului extremist promovată de Germama 
nazistă. Din păcate, unii ' cercetători neagă această realitate istorică, 
încercând să acrediteze ideea că politica mareşalului Antonescu de deportare 
a evreilor s-ar fi datorat relei lor comportări faţă de autorităţi l e militare şi 
civile româneşti în timpul ocupaţiei sovietice în Basarabia ş i Bucovina . Cu 
alte cuvi nte, n-ar fi fost vorba despre antisem itism sau de purificare etnică, 
ci măsuri de represali i împotriva unei „populaţii duşmănoase" . Ce-i drept, în 
declaratiile sale publice, mareşalul Antonescu vorbea mai puţin despre 
politic; sa de pur ificare etnică. Subiectul era abordat în cadrul şedinţelor 
restrânse ale Cons iliului de Miniştri. în public, mareşalul îi acuza pe evrei 
de trădare şi duşmănie faţă de statu l român. Atunci când a răspuns la 
scrisorile dr. W. Filderma n, care l-a implorat să oprească dep01iările ş i să nu 
pedepsească mii şi mii de oameni nevinovaţi, mareşalul i-a răspuns yrin a-i 
acuza pe toti evrei i de acte de ură împinsă până la nebunie"

11
. 1n acest 

' " ' context, conducătorii evreimii au cerut pedeps irea celor vinovaţi şi nu etnia 
ca atare. Nu puteau să răspundă cei peste 180 de mii de evrei deportaţi în 
Transnistria pentru eventua lele vini ale unor indivizi izolaţi. 
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Con~u~erea c~munităţii evreieşti şi preşedintele Federaţie i Uniunilor 
de C_om~rntaţ1 Evre_1e~t1, ~r. _W. _Fil~erman, au denunţat măsura depoiiării, 
~ons1derand~o abuziva, cnmmala ş1 contrară drepturilor omului. Au cerut 
JUdeca~e_a _ ş~- con_d~~narea celor vinovaţi, protestând împotriva metodei 
~~lpab1l~zam etme1 ~n general. ,,Şi aşa cum poporul român nu poate fi 
raspunzatm de asasmatele comise de legionari la Jilava, scria dr. W . 
F~l~erman mare~alulu i Antonescu, tot astfel nu poate fi făcut răspunzător 
nici u~ evreu dm Vechml Regat şi Transi lvania, ca şi cei nevinovati din 
Bucovma sau Basarabia de faptele unora dintre ei" 12

. ' 
Deportăr~le declanş~te cu furie şi agresivitate în 1941 au fost oprite în 

toam?a anulm 1_942, cand r~g~~u~ antonescian a apreciat că pentru 
P:est1g1u~ mtemaţ10nal al Romame1, m eventualitatea că Germania nazistă 
pierdea razboml , era recomandabilă curmarea acestei actiuni. 

Aşad_ar'. ~olitica antievreiască a regimului anton~scian nu a cunoscut 
faza parox1st~ca dm Germania nazistă. Nu au fost ucişi toti evreii ci doar 0 
parte dmtre e1. După unii, evreii români ar trebui să fie chi~r „recu~oscători" 
mareşalulm Antonescu că nu au fost cu toţii ucişi. Cam cinic, un atare punct 
de vedere. 

L.B. 

Note 

1. Legislaţia antievreiască, p. 291-295. 
2. Loc. cit. 
3. Şedinţa Cons iliului _d~ Miniştri din 7.Il.194 l. Stenograma publicată în 

Problema evretasca zn stenogramele Consiliului de Miniştri (în continuare 
Problema evreiască), p. 190. ' 

4. Loc. cit., p. 193. 
5. Stenograma şedinţei Cons iliului de Miniştri din l 8.Il. 1941, publicată în 

Problema evreiască, p. 193. 
6. Loc. cit., p. 208. 
7. Loc. cit., p. 234-235. 
8. Loc. cit. 
9. Extras clin ~xp~merea prof. Mihai Antonescu la consfătuirea cu viitorii 

guvernatori a1 Basarabiei, Bucovinei ş i Transnistr iei la 2 iulie J 941 Stenogramă pub li cată în Problema evreiască, p. 258-259. · 
10. Problema evreiască, p. 326-327. 
11. Matatias Carp, Cartea Neagră voi III editia a II a Ed"t n· . . , . , • - , 1 ura 10gene Bucureşti, 1996, p. 192. ' 

.12. Vezi scrisoarea adresată de dr. Filderman mareşalului Antonescu 25 octombrie 
194 1, publ i cată în D.C.F.R.J.H, p. 289. ' 
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Deportările în Transnistria. Prima fază 
(iulie-august) 

În Basarabia ş i Bucov ina de nord primele deportări de evrei spre 
Transnistria au început în iulie 1941. Ele au fost însă temporar întrerupte 
deoarece autorităţile germane nu au acceptat ca această amplă acţiune să 
aibă loc înainte de încheierea operaţiunilor militare din zonă. Câteva 
mărturii documentare de epocă ilustrează destinul miilor de evrei expediaţi 
dincolo de Nistru de militari i români şi goniţi îndărăt de către germani: 

1941, iulie 30 

Comandamentul Armatei a XI-a (germană) 

Din raportul Comandamentului circulaţiei de la Iampol rezultă că în 
Iampol s-ar găsi mai mu lte mii de jidani, între care femei , copii şi moşnegi. 
Aceştia ar fi fost transp01iaţi de eşaloanele româneşti peste Nistru spre Est. 

Multimea aceasta nu este păzită . De asemenea nu s-a asigurat 
aprovizi01~area el. De aceea ei circulă p1in Iampol , prădând pentru a se putea 
hrăni . O mare parte din ei deja mor de foame . 

Comandamentu l Suprem al trupelor germane din România atrage 
atentia că concentrarea şi deplasarea unor mase de jidani în teritoriul 
spat~lui Armatei periclitează aprovizionările armatei şi în consecinţă nu sunt 
de dorit. .. 

Aprov izionarea unor mase mari de oameni nu este posibilă pentru 
armată. Prin mase atât de mari de oameni este periclitată siguranţa 
legăturilor şi se alimentează propagarea bolilor contagioase. 

Din această cauză, Comandamentul Superior al trupelor a luat măsuri 
pentru a se opri transportarea jidanilor şi ruşilor peste Nistru, spre Est. 

Din această cauză rugăm a se lua măsuri pentru a se împiedica pe 
viitor asemenea aglomerări şi transporturi. 

Comandamentul Armatei XI-a, (ss) Indescifrabil 

Arh. Militare Române.fond M.St.M., RSEM J095/C0649 
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Planul din 11 iulie 1941, propus de Lt. Colonelul Al. Ionescu pentru "înlăturarea 
elementului iudaic din Basarabia". 

Armata germană a respins valul de deportaţi la vest de Nistru, ceea ce 

a obligat autorităţile române să organizeze lagăre de aşteptare pentru zeci de 

mii de evrei dislocati. 
Într-un docu1~ent al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri putem citi: 

Preşedinţia Consiliului de Miniştri , nr. 192 din 11/8.1941, ora 18/ 10; 

nr. 64523 - 1941 august 11, ora 18. · 

Preşedinţia Cons. de Miniştri, Serviciul Central de Informaţii către 

Ialomiţa, secţia 2-a. Direcţia Generală a Poliţiei raportează că în regiunea 

dintre Secureni - Hotin şi Otaci - Soroca, se află aproximativ treizeci de mii 

evrei evacuaţi din oraşu l şi judeţul Hotin şi din Bucovina stop . Cei trecuţi 

peste Nistru de autorităţi au fost reîntorşi, [ de comandamentele militare 

hitleriste - n.n.] însă autorităţile continuă a trimite alţi evrei în această 

regiune stop. Rog comunicaţi telegrj:lfic care este situaţia stop . 

Şeful Serviciului Central de Informaţii, (ss) general T. Georgescu 

A.N., Fond P.C.M., Cabinet, ds. 8611941.f 87 

Unităţile germane au retrimis la vest de Nistru circa 15.000 de evrei. 

Ion Antonescu a protestat împotriva acestei măsuri, ameninţând că se va 

adresa lui Hitler. 
Prefectura judeţului Soroca comunica, la 12 august 1941, Ministeru lui 

Afacerilor Interne: 

,,În referire la ordinul d-voastră nr. 11.308 A, din 22 iulie a.c., avem 

onoare a vă raporta următoarele: 
În judeţ s-au înfiinţat 2 lagăre de concentrare a evreilor şi anume: în 

satu l Alexandru cel Bun un număr de 3.000 evrei şi în comuna Rubleniţa cu 

un număr· de 7.700 evrei; 2. Nu s-a evacuat nici un evreu în alt judeţ; 3. Paza 

celor internaţi în lagăr se face de jandarmi. Prefect (ss) R. Eftimie". 

Ibidem, Fond M.A./., ds. 544/1941,f 78 

În consecinţă, au fost organizate lagăre la Atachi, Secureni, Edineţ 

etc., care să poată reprimi pe cei respinşi de nazişti . 

Isprăvile politicii antisemite ale guvernului antonescian au fost 

relevate chiar şi de surse hitleriste. Dacă unele exprimau „nemulţumiri" în 

legătură cu „ritmul lent" al persecuţiilor rasiale ale autorităţilor române, 

altele, datorate unor reprezentanţi ai Sichercheitsdierist şi Sichercheitspolizei 

relatau că „modul în care românii procedează cu evreii este lipsit de metodă. 
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Nu se pot ridica obiecţii împotriva numeroaselor execuţii ale evreilor, dar 
pregătirea tehnică şi realizarea acestora sunt tota l neadecvate" (Niirnberg 
Documents, nr. 2651). 

Killinger, ·reprezentantul diplomatic al guvernu lui hitlerist la 
Bucureşti, apăra, însă, politica regimului dictatoria l-militar român faţă de 
evrei. 

Într-o notă adresată către Ausswărtiges Amt, el scria, la 1 septembrie 
1941: 

„Nu pot să fiu de acord cu punctul de vedere al conducătorului de 
grupă S. S. Heydrich ( l ocţiitorul lui Himmler - n.n.). Modu l de a proceqa al 
românilor în teritoriile no i ocupate din Est dovedeşte că nu poate fi vorba de 
o politică de prietenie pentru evrei. Contra acuzării de prietenie pentru evrei 
vorbesc mai cu seamă următoarele fapte: 

1. Strădania guvernului român de a nu l ăsa să pătrundă vreun evreu 
din Ucraina spre Basarabia, pentru că acest lucru ar cauza prejudic ii po liticii 
antisemite dusă de guvern. 

2. Repetatele încercări ale vicepreşedintelui de a-l readuce în ţară pe 
comandantul S. S. Richter, dând importanţă deosebită activităţii acestuia. 

3. Acceptarea din partea guvernului român a tuturor proiectelor de legi 
depuse de consilierul Richter . 

4. Măsurile de represalii ale guvernului român contra evreilor care au 
I 

avut ca urmare că propaganda inamică a declarat că evreii sunt persecutaţ i în 
mod îngrozitor la graniţele României. 

5. Printre altele, exterminarea a circa 4 OOO evrei la Iaşi. 
6. Legaţia americană culege material asupra persecuţiilor îndurate de 

evrei în România şi le transmite în America. 
7. O severă încadrare a tuturor evreilor din Vechiul ; ·Regat pentru 

munca obligatorie în provinciile ocupate. Antonescu a dat ordin să se prindă 
circa 60.000 de evrei pentru construirea de şosele. 

Vă sfătuiesc de a vă ocupa mai cu seamă odată şi de chestia evreilor 
din Ungaria , căci ungurii declară astăzi că românii au dovedit, prin actele lor 
neomeneşti contra evreilor , că nu pot avea dreptul asupra unei provincii 
civilizate cum este Transilvania. 

O cât mai grabnică detaşare a unui specialist în chestiunea arianizării 

şi a evreilor pentru a înlocui pe dl Richter". (D.C.F.R.J.H., voi. III, p. 102). 

I.Ş . 
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Reluarea deportărilor în Transnistria. Faza a doua 
(septembrie-noiembrie) 

La începutul lui septembrie, din ordinul mareşalului I. Antonescu, s-au 
reluat deportările evreilor din Basarabia ş i Bucovina peste Nistru . Rapoarte 
succesive ale Inspectoratului de jandarmi către Guvernământul Basarab iei
Chişinău arată: în ziua de 27 septembrie 1941, de la Legiunea de Jandarmi 
Orhei au trecut peste Nistru 794 de evrei, de la Soroca 650, la 29 
septembrie , de la Soroca 567, de la Orhei 38. 

Arhiva de Stat a Republicii Moldova C0206 

Un alt document indică numărul de evrei trecuţi zilnic în Transnistria : 
la 30 septembrie, de la Orhei 739, de la Soroca 744, la 1 octombrie, Orhei 
784, Soroca 717, 2 octombrie, Orhei 787, 5 octombrie, Soroca 700 , Orhei 
598, 6 octombrie, Soroca 730, Orbei 800, 7 octombrie, Soroca 800, Orbei 
795, 8 octombrie, Soroca 1000, Orhei 771, 9 octombrie, Soroca 1000, Orhei 
800, 10 octombrie, Soroca 1200, Orhei 800, 11 octombrie, Orhei 554, 
Soroca 1120, 12 octombrie, Orhei 807, Soroca 1190, 13 octombrie, Orhei 
795, Soroca 2001, 14 octombrie, Orhei O, Soroca 2195, 15 octombrie, Orhei 
785, Soroca 777, 16 octombrie, Orhei 547, Soroca 76. 

Ibidem, C0207-2 12 

Aceste deportări s-au făcut pe baza instrucţiunilor Inspectoratului de 
Jandarmi Chiş inău din 25 septembrie 1941. În acest document, care indică 
parcursul şi punctele de trecere peste Nistru, se spune , între alte le: ,,Predarea 
grupelor (de evrei) j andarmi lor de la est de Nistru fără nici o forma litate 
(subl. ns.), care au deja ordin pentru primirea şi escortarea lor". De 
asemenea , se preciza „îngroparea imediată a celor ce eventual vor înceta 
din viaţă în timpul marşului". 

Totodată, se atrăgea atenţia că vor fi aplicate „severe sancţiuni 

jandarmilor care în timpul marşului vor comite jafuri asupra evreilor". 

Ibidem, CJ065-1066 
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Alte documente se referă la deportările din nordul şi sudu l Bucovinei: 

Buletinul Inspectoratu lui regiona l de jand armi Cernăuţi nr. 4184 1/S, 
din 13 octombrie 1941, relata, la rubrica „Evenimente": ,,În ziua de 12 
octombrie 1941, orele 19, din oraşul Câmpulung au fost evacuaţi ultimii 29 
evrei din acel oraş şi din jud. Câmpul ung . În total au fost evacuati 7.200 
evrei din acel judeţ". După ce se precizează că din Rădăuţi au p'iecat în 
aceeaşi zi 2.500 evrei cu 50 de vagoane, două femei decedând pe drum în 
timpul evacuării, se arată în continuare: ,,În aceeaşi zi s-a găsit de către 
Comisiunea care sigila case le evreieşti evacuate, pe str. Regina Maria nr. 13, 
o evreică în etate de 80 de ani, care era încuiată în casă, iar cheia se afla la 
Comisiune". 

În Buletinul Informativ din 14 octombrie 1941, se arată că 
Mitropolitul Bucovinei ar fi· fost impresionat de exodul evreilor din 
Cernăuţi . 

Arh. Militare Române, fond A.M.St.M., R.S.E.M. 1095, C0342, 346 

Într-un raport al Prefecturii de Suceava, din 15 octombrie, se relata 
desfăşurarea deportării evre ilor din judeţ, în Transnistria, astfe l: 

,,În ziua de 9 octombrie 1941 au fost evacuaţi din: 
Suceava, 1386 evrei; Solca, 113 evrei; Burd1:1,jeni, 982 evrei; !ţcani, 

300 evrei. 

evrei. 

Total - 2 781 evrei 
În ziua de 10 octombrie 1941 au fost evacuaţi din Suceava 1295 

În ziua de 11 octombrie au fost evacuaţi din Suceava 95 7 evrei. 
Total - 2252 evrei 
În total deci, din Suceava au fost evacuaţi 3638 evrei, iar din 

comunele din judeţ şi anume: Solca, Burdujeni şi Jţcani, au fost evacuaţi 
în total 1395 evrei". 

Arh. Centru lui Goldstein-Goren, Universitatea Tel Aviv, Micro.filme Cernăuţi 

Referatul avocatului Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România 
informează la 22 noiembrie despre deportarea evreilor din Dorohoi: 

„Joi, 1 noiembrie, la orele 5, a fost chemat reprezentantul 
Comunităţii din Dorohoi la Poliţie, unde şeful Poliţiei reîntors de la 
Prefectură, a citit o ordonanţă privitoare pe evreii băştinaşi la Dorohoi, 
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în care se spunea că în termen de 24 ore să predea Băncii Naţionale toate 
obiectele din aur, argint bijuterii, precum şi toate sumele în numerar, 
titluri, valute străine, fiecare persoană neavând drept a-şi opri decât 
suma de una mie lei. [ . .} 

Nu s-a permis rămânerea nici celor bătrâni de 80-90 ani, a 
bolnavilor, copiilor mici, a infirmilor, decoraţii de război, invalizii şi 
văduvele de război, ofiţeri de rezervă, medici, avocaţi, farmacişti, în 
sfârşit nu li s-a permis nici un fel de amânare în privinţa plecării. 

Condiţiunile plecării: i-au dus în căruţe angajate de evacuaţi, 
plătindu-se sume ce variau între 2-3000 lei, pentru o distanţă de la 5-800 
m. La gară, înainte de îmbarcare, au fost percheziţionaţi şi li s-a luat tot 
ce mai aveau asupra lor, după cum s-a descris mai sus, şi băgaţi În 
vagoane de marfă, 50-60 la un loc şi apoi încuiaţi. Aceştia fiind evacuaţi 
din orăşelele lor încă din luna iunie, nu aveau, majoritatea din ei, decât 
o cămaşă pe dânşii, desculţi şi În haine rupte de vară, copii mici şi 
bătrâni îngheţaţi de frig [ ceea ce] a prilejuit un spectacol care făcea 
lumea să plângă când îi vedea.[ . .} 

Numărul celor evacuaţi este următorul: Darabani, Rădăuţi, 
Mihăileni circa 6. OOO, iar din Dorohoi, băştinaşi, circa 3. OOO suflete . 
[. . .} Averi le celor plecaţi se ridică în fiecare z i de organele primăriei, 
fără nici o inventariere şi fără să ia parte vreun delegat ~l 
Comunităţii". 

D.C.F.R.J.H., vol. III, p. 412-415 

Guvernatorul Transnistriei, Gh . Alexianu şi-a exprimat nemulţumirea 
şi dezaprobarea faţă de zelul manifestat de autorităţile din~ Basarabia şi 
Bucovina în deportarea evreilor din provinciile respective . Intr-un raport 
secret din 1 noiembrie către Preşedinţia Consiliului de Miniştri , arăta: 

„Problema evreiască se prezintă în condiţii destul de grave. Mi s-a 
adus un număr de evrei mult mai mare decât ne-am aşteptat şi în 
împrejurările de azi, pe vreme rea, cu drumuri impracticabile, aşezarea 
lor la locurile destinate se face în condiţii foarte grele. 

Numai din Basarabia şi Bucovina mi-au trecut prin punctul de 
Nord peste Nistru 50.000 evrei, iar acum încep să-mi vină de la Isaccea 
convoaie de 1 O. 000-11. 5 00 o dată. deşi m-am înţeles cu toată lumea să
mi dea treptat spre a-i putea hrăni, mai ales în regiunea de sud, care este 
secătuită şi unde nu am altă posibi litate să le dau o bucată de pâine~ 
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Starea sanitară a evreilor este foarte proastă. Toţi medicii mei 

sunt la faţa_ Locului, pentru a asigura izolarea celor bolnavi şi pentru a 
feri populaţia de contaminare. 

AR~g c~ În privinţa aceasta să daţi dispoziţie tuturor organelor care 

sunt_ i~sarc~nate cu trecerea evreilor în Transnistria să respecte normele 

stabilite, fiindcă altminteri se produce dezordine, autoritatea nu poate 

să mai facă faţă împrejurărilor şi nu vreau ca să se spună apoi că această 

evacuare a evreilor în Transnistria s-a făcut în condiţii neomenoase. 

Primesc pe toţi evreii care îmi sunt trimişi din ţară, dar am de 

Luptat cu rezistenţa populaţiei locale şi nu am suficiente mijloace de a 

putea stăpâni convoaie mai mari decât acele convenite. 
Nu vrem să ajungem La rezultate contradictorii celor dorite, 

atunci când s-au hotărât aceste măsuri". 

Arh. Naţ.,jond P.C.M , Cabinet, ds. 86/1941,f 288 

Depo11ările masive ale populaţiei evreieşti, ca şi alte măsuri de 
persecutare a acestei etnii, îl determină pe reprezentantul diplomatic al 
S.U.A. la Bucureşti să trimită un amplu raport la Departamentul de stat. 

Publicăm fragmente din acest foarte argumentat demers: 

„Nr. 2108 Bucureşti, 4 noiembrie 1941 

Referitor la: Evenimente recente în situaţia evreilor din 

România: Evacuarea forţată din Bucovina şi Basarabia: Masacre 

raportate, brutalităţi şi spoliere (prădare); contribuţia exorbitantă 

forţată cu cantităţi foarte mari de îmbrăcămintea pentru cerinţe 
publice. 

Telegram~le mele nr. 931 şi 934 din 1 noiembrie, 6 p.m. şi 

respectiv 4 noiembrie, 10 a.m ., arătau că problema evreiască în 

~omân _ia trece iar printr-o etapă critică. Rapoartele oficiale anterioare, 

m special nr. 2_01 ~ din 19 august 1941 şi telegramele de La Legaţie se 

refereau la diferite atrocităţi împotriva populaţiei evreieşti din 

R?mânia în ti':7'pul ultimilor ani, în special în timpul regimului 

violent antisemit al lui Goga de la Începutul anului 1938, rebeliunea 

legionară din luna ianuarie şi dezlănţuirea ostilităţilor cu Rusia 

sovietică În vara aceasta. Prin prezenta am onoarea să dau o anumită 

informaţie fundamentală care ar trebui să uşureze o înţelegere mai clară 
a evenimentelor. 

106 

În aceste timpuri de conflict sângeros, când creşterea numărului de 

români morţi, răniţi şi dispăruţi a devenit un fapt aproape obişnuit, 

când relatări despre teroare şi barbarie răsună de-a lungul Europei, se 

poate presupune că denunţarea unui program de exterminare a evreilor, 

prin împuşcare şi masacre, ca să nu menţionăm deportările în masă şi 

spolierea generală, ar atrage mai puţin atenţia opiniei publice mondiale 

decât în vremuri normale. 
Oricum, devine din ce în ce mai evident că românii - desigur cu 

sprijinul moral al germanilor - se folosesc de perioada actuală pentru a 

manipula problema evreiască într-un mod specific. Deţin din sursă 

autorizată că mareşalul Antonescu, într-o declaraţie şi afirmaţie făcută 

în cadrul unei audienţe a ministrului spaniol (care este în mod special 

interesat de problemă din cauza evreilor spanioli din România), că 

«acum este vremea de război şi un moment bun pentru a se soluţiona 

problema evreiască odată pentru totdeauna». 
Departamentul [ de Stat J cunoaşte deja că ocuparea militară a 

Basarabiei şi Bucovinei de Nord a fost urmată de concentrarea evreilor 

în ghetouri în oraşele mai mari şi că un mare număr, în special din 

Basarabia, a fost evacuat treptat într-un teritoriu de dincolo de Nistru. 

Aceste măsuri au fost înfăptuite în condiţii îngrozitoare şi au fost 

însoţite de nenumărate grozăvii, incluzând jaf, înfometare, omoruri şi 

alte brutalităţi. Se crede acum că numai un număr relativ mic de evrei 

au fost lăsaţi în Basarabia - estimările variind de la JO.OOO la 30.000 

dintr-un total de peste 200. OOO care au trăit acolo înainte de ocuparea 

rusească a Basarabiei În iunie 1940 -, în timp ce în Bucovina există, 

după unele surse evreieşti demne de încredere, circa 15. OOO până la 

20. OOO de evrei care aşteaptă acum deportarea spre est, în Transnistria şi 

În alte părţi ale Ucrainei. Mulţi, fără îndoială zeci de mii, au fost deja 

evacuaţi. 

În timpul ultimelor trei săptămâni s-au acumulat mărturii -

întâi sub forma unor zvonuri vagi şi a unor relatări neconfirmate, apoi 

din surse de informaţie substanţial sporite şi în final dintr -un schimb de 

scrisori între mareşalul Antonescu şi şeful Comunităţii Evreieşti locale 

Dr. W Filderman, preşedintele F. U. CE. - că cei rămaşi din populaţia 
evreiască în Bucovina şi Basarabia au fost evacuaţi spre est în teritoriul 

devastat de război al Ucrainei, În condiţii atât de îngrozitoare, încât ar 

fi puţine şanse de supravieţuire pentru o parte importantă a evacuaţilor. 
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Mi-au parvenit zi lnic relatări persistente privitoare la aceşti oameni 
nenorociţi - bărbaţi, femei şi copii, incluzând bătrâni şi bolnavi - care 
au fost anunţaţi numai cu câteva ore înainte despre dreptul de a lua cu 
ez numai nişte bagaje minime cuprinzând zece kilograme de bunuri şi o 
sumă echivalentă cu doi dolari. 

Relatările adaugă aproape invariabi l că aceste bunuri şi banii li se 
iau pe drum, iar oamenii sunt mânaţi spre est pe jos, în căruţe sau în 
vagoane de marfă spre regiunile devastate de război, unde clădirile au 
fost distruse, iar hrana şi necesităţile nimicite sau mutate; foarte curând 
În aceste zone va domin a vremea de iarnă. Această captivitate modernă 
ar părea calculată deliberat să servească un program de virtuală 
exterminare . Pare sigur că multe mii vor pieri, chiar dacă zvonurile 
persist~nte precum că evacuaţii, În nenumărate cazuri, sunt prădaţi de 
bunur~le lor, că ~eci şi su~e sunt împuşcaţi pe drum, îmbrânciţi de pe 
poduri sau morţz de epuizare, sunt mult exagerate sau neadevărate. 
Desi~ur, aşa cum se sug~rează În ultimul paragraf al prime i telegrame 
citata maz sus, multe dzn aceste relatări şi zvonuri sunt neconfirmate 

~au . c~zar propagandă făcută de persoane int eresate - de exemplu, un 
zndzvzd mz-a pasat o poveste „autentică" precum că cinci mii de evrei au 
fost Înecaţi în Nistru - dar eu trebuie să spun că chiar minimul de 
adevăr _care sunt sigur că se găseşte În aceste poveşti este suficient pentru 
a constztuz o preocupare serioasă pentru lumea civilizată". 

D.C.F.R.J.H., vol 3, p. 334-349 

Numărul evreilor deportaţi până la finele anului 1941 este comunicat 
în Buletinul Informativ al Inspectoratului de Jandarmi Transnistria nr. 6373 
din 15 decembrie 1941: ' 

„Până în prezent au fost aduşi în Transnistria pentru plasare la Bug 
118847 evre1. Insp ector Jandarmi Basarabia-Chişinău, colonel (ss.) T. 
Meculescu". 

Arh. Militare Române, fond M.St.M., RSEM 1094, C0530-531 

I.Ş . 
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Odessa: represalii ordonate după explozia de Ia 
Comandamentul Militar Român 

Unul din cele mai semnificative momente ale comportamentului 
autorităti lor antonesciene fată de evrei l-au constituit represaliile ordonate , , 
ca urmare a exploziei care a distrus sediul Comandamentului Militar 
Român la Odessa. 

Desigur se ridică o întrebare: de ce fostul local al NKVD-lui era cea 
mai potrivită alegere pentru a fi folosit drept centru superior de comandă al 
unităţilor militare care cuceriseră, după o înde lungată şi plină de je rtfe 

bătălie , acest important port de la Marea Neagră? Era previzibilă aruncarea 
în aer a unei asemenea clădiri, mai ales că în acest sens au fost trase semnale 
de alarmă preventive, urmate de controale genistice dovedite ulterior 
superficia le. Astfel au căzut morţi numeroşi ofiţeri superiori, alte cadre 

militare, ostaş i . 
Dar nu este vorba de a discuta responsabilităţile comandanţilor militari 

români. 
Problema constă în represiunea de o duritate fără precedent 

asupra unei mase mari de popula ţie evreiască civilă, care nu putea fi în 
nici un caz vinovată pentru un act executat de un grup relativ restrâns de 
tehnicieni genişti. În documentele militare şi ale serviciilor de infomrnţii 
s-au formulat două ipoteze : minarea clădirii NKVD ş i altor obiective 
strategice în cursul retragerii trupelor sovietice sau acţionarea unui 
dispozitiv de la distanţă. Ambe le variante nu impuneau, însă, participarea a 
mii de indivizi. Şi atunci de ce a fost necesar ordinul din 22 octombrie 
1941, care prevedea că trebuiau spânzuraţi în pieţele publice un număr de 
„evrei şi comunişti suspecţi", şi o succesiune de ordine tot mai dure, chiar 
înainte de a se cunoaşte numărul victime lor, cauzele exacte ale exploziei şi 

mai ales date certe asupra celor care au hotărât actul terorist. 
Astfe l, la 23 octombrie o telegramă cifrată, din care dispunem numai 

de punctele 3, 5, 6, 7 ş i 8 (aflată în această formă în Arhiva M .St.M.), 

comunică: 
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„32 răniţi - 3/ represiunea s-a executat în interiorul oraşului prin 

împuşcare şi spânzurare şi afişarea unei plancarde pentru prevenirea 

tuturor celor ce se vor deda la acte teroriste ... iar executarea evreilor din 

ghetouri este În curs pentru efectivul raportat - 5/ colonelul Stănescu în 

colaborare cu col. Ciocan studiind modalitatea atentatului au găsit o 

uşă de casă de bani care prin forma căpătată în urma exploziei duce la 

concluzia aproape sigură că explosivul a fost chiar în casa de bani, cu 

aprindere de ceasornic electric; se va continua cu examinarea chimică a 

reziduurilor rămase pe uşa casei de bani, urmărindu-se în acelaşi timp şi 
alte piste - 6/ maiorul german Weidemann, şeful grupului de legătură 
cu armata germană pe lângă comand. Odessa, a sugerat diviziei 1 O prin 

dl. general Trestioreanu să se permită aducerea unui batalion de 

pioni eri pentru deminare ca având dotarea tehnică completă, precum şi 
a unui batalion SS pentru curăţirea evreilor şi a bolşevicilor - dl. 

general a supus chestiunea d-lui gral. Macici care vă roagă a hotărî şi da 
răspuns urgent. 

7. Comandamentul Militar este În curs de a stabili totalul 

pierderilor În ofiţeri şi trupă În acest atentat - sub dărâmături se aflau 

încă sigur dl. general Glogojeanu, colonel Bădulescu, lt. colonel 

Mănescu, maior Belcic Eugen, c-pt. Popescu Alex., cpt. magistrat Felea 

Ion, locot. rez. Tăutu Gh., subit. rez. Dumbrăveanu Cornel şi cpt. 

Gu~a. 8/ am vizitat pe cei de la spital... Mulţi din ei fiind oribil 

mutilaţi, cu lovituri grave La craniu - medicii spitalului 101 şi 
ambulanţele locale au dat tot ajutorul medical. Preşedintele Consiliului 
de Miniştri". 

Arh. Militare Române, fond M.St.M, RSEM 1080 C0677 

Ordinul transmis de Cabinetul Militar al Conducătorului Statului, nr. 

562, din 23 .X.1941 , ora 12,30, către Vrancea I (codul unei unităţi militare), 

presupune că explozia a fost pusă la cale „aproape sigur" de către comuniştii 
locali . Pentru a se înlătura pe viitor o asemenea acţiune, se arată că 
mareşalul ordonă să se treacă la represalii severe, astfe l 1: 

„a) Pentru fiecare ofiţer român sau german, mort în urma 

exploziei, vor fi executaţi 200 comunişti; pentru fiecare soldat mort, câte 

100 comunişti; execuţiile vor avea loc în cursul zi lei de astăzi. 

1 

Procesul Mareşalului An tonescu. D0cu111e111e. Volum îngrijit de Marcel Dumitru Ciucă, cercetător la /\rhivclc 
Istorice Centrale, Ed. Saeculum I.O. - Ed. Nova, Bucureş ti, 1995, p. 106-107. 
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b) Toţi comuniştii din Odessa vor fi luaţi ca ostatici, de asemenea 

câte un membru din fiecare familie evreiască. 

Li se vor aduce la cunoştinţă re-presaliile ordonate ca urmare a 

actului terorist săvârşit şi li se vor pune În vedere, lor şi familiilor lor, 

că la un al doilea act asemănător, vor fi toţi executaţi. 
c) Măsurile luate vor fi date publicităţii şi afişate În Odessa şi 

împrejurimi chiar în cursul zi lei de astăzi._ . 
D. O. Şeful Cabinetului Militar, semnat (ss.) col. Davidescu 

Nr. 3161 din 23 octombrie 1941, ora 12,30". 

La 24 octombrie, rmata a IV-a raportează Comandantului Suprem: 

Armata 4-a 
Către Preşedinţia Consiliului de Miniştri 

Cabinet Militar 

La ordinul nr. 3161 din 23.X.194 1: 
1. S-a dat ordin ca toate Comandamentele Militare şi autorităţile 

din regiunea Odessa să se instaleze la periferia oraşului, În clădiri cari 

au fost perfect şi sigur curăţate de mine şi dispozitive de distrugere; 

clădiri care se pot uşor păzi şi supraveghea. . . . . . V 

În acelaşi timp s-a dispus evacuarea populaţiei civile, pe o raza 

care va fi găsită necesară, din jurul clădirilor alese pentru 

Comandamente şi autorităţi. 

2. S-a ordonat generalului Macici să ancheteze şi să stabilească 

vinovaţii de nenorocirea întâmplată. . 
Divizia 1 O-a raportează însă că, înainte de instalare~ 

Comandamentului Militar, clădirea a fost deminată de germeni ş i apoi 

verificată amănunţit cu detectorul de mine, de către un ofiţer din 

Batalionul de Pionieri al Diviziei. 
3. S-au luat măsuri pentru executarea imediată a celor ordonate 

de către Domnul Mareşal Antonescu cu ordimtl nr. 3161, punctul 3, 

literele a, b, c. 
4. La ora 13,10 a fost scos de sub dărâmături generalul Glogojan I 

Comandantul Armatei TV, general de corp de armată adjutant, I lacobici 

Nr. 302858 din 23.X.1941, ora 16,45. 

Arh. Militare Române,fond M.St.M., RSEM 1080, C0658 
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COi.:Uin CAT : 

--------------------------------
2~ Ootombrio 1P.41 
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de sub d~rl~!turi ~5 victima intre cari Genera

lul Gloe;0janu, Co1:rnel bnescu r,:r.nsu, !..t. Col. D1'>
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Lucrtlrile de dezr;roparett ;,ictimelor cont1nul1, 

Sunt 1nf::rrr.nţ1u·n1 c!I locdlurilo dP. pe str.unde se 

efln Co~cnde~entul Militar~! Odsss~! (Str.gneelsl 

nu fost dinainte !'ll1nete,1~r r..r,1nc~.rP.r>. lc:r !n ser 

urna i-li se re.ei f>f;lc c c0:."ir1<,~ centrale . cln cata

combe,-

s·~,1 luP_t r.ii1sud ,:c :-0.;,rcsorii,0x€cutlinct.u-se 

!n toate J 'i!)ţ1lc ,:ublicfl 11u;r.-:rori evrei prin î;i;

pUlfOOre lji S;)~:,zu rc:-n. 

Au fncerut o~~roţiuni mncivc de 1nternnrea tu

turor evreil .c•r in lncf:.re.-

Oraful cfer; nesic~rnnţ! şi sunt probabile 

.ll'lC!thlllte sur;riz<,· tle !!cd~şi n6turi:.-

- Preied,Cons,ld.nistri 
~.C,G. - Secţia JI-~ 
~.st.~.- Seaţ!n 11- ~ 
~.A.N. - s.s.A,U. 

·). ?r•:CU!D rw1 iT.Vli~! ~tli tfri . ru-
r.:r.ni, p 1,.1:u~;r,: 

- Ar~~ta IV E~alonul I 
- Set"V,lnr.Gerwon .- - c0~un&urul ~a~1~~ SchriC~ ·: 

- J~t.Cc;:r:r1rlar " ilcich~:t: 
Cµ:.co~und.tr:,Coo~t~ 

- :-: Trun!'~E.tnr! 
- :.{ui i,1Ul ţ~ f;(• ~ ,~:·. "_. t. -

„ Ordonarea represaliilor 

Telegramă 
23 octombrie 1941, ora 9,45 

Colonel Stănculescu către dl. gen. Tătăranu - şef de Stat Major 

Vrancea. 
La ora 3 prezenta t la Comandamentul Militar şi predat d-lui gen. 

Trestioreanu ord. nr. 302826. 
Dl. gen. Trestioreanu, convocând comandanţii de regimente, a 

dat dispoziţiuni pentru represalii imediate între care intră reprimarea 
celor aproximativ 18. OOO evrei din ghetouri şi În fiecare sector 
suprimarea a cel puţin 100 evrei prin spânzurarea În pieţe ... ". 

Ibidem, C0675-676 

Deşi I. Antonescu a declarat la procesu l din 1946 că în Consiliul de 
Miniştri nu s-a discutat despre evenimentele din Odessa, stenograma şedinţei 

Consiliului de Miniştri din 13 noiembrie 1941 cuprinde discuţia între mareşal 
şi G. Alexianu, guvernatorul Transnistriei, pe această temă. 

Când Alexianu l-a informat pe Antonescu despre represaliile împotriva 

populaţiei evreieşti, acesta a replicat: 

„Domnul mareşal: Ce s-a întâmpl at la Odessa s-a întâmplat, dar să nu 
se mai întâmple . Du-i într-un loc sigur, să se pună regulă. 

Represiunea a fost destul de severă? 

Alexianu : A fost, domnule mareşal. 
Domnul mareşal: ... ce înţelegeţi prin «destul de severă» ? Dumneavoastră 

sunteţi cam miloşi cu alţii, nu cu neamul românesc. 

Dl. prof Alexianu: ... a fost foarte severă, domnule mareşal . 
Domnul mareşal: ... am spus să se împuşte câte 200 evrei pentru fiecare 

mort şi 100 evrei pentru fiecare rănit. S-a făcut aşa? 

Dl. prof Alexianu: ... au· fost şi împuşcaţi şi spânzuraţi pe străzile 

Odessei. 
Domnul mareşal: ... să faceţi aşa pentru că eu răspund în faţa ţării şi a 

istoriei. Să vină evreii din America să mă tragă la răspundere! 

{ .. ]Evreii nu trebuie menajaţi, pentru că dacă ar putea, nici ei nu 
ne-ar menaja pe noi, nici pe mine, nici pe dumneata, · nici pe 
dumnealor... nu-i las eu pe evrei. Să nu crede_ţi că ei n-au să se 
răzbune atunci când vor avea posibilitatea. Dar ca să n-azbă cine 

113 



să se răzbune, termin eu cu ei mai znainte. Şi aceasta n-o fac 
pentru mine personal, ci pentru populaţia acestei ţări". 

Arh. S.R.J., F.P., ds. 40010 , val. 45, f 320 -321 

Discuţia din Cons iliul de Miniştri contrazice, aşadar, afirmatiile lui 
Antonescu, care la procesul din 1946 a declarat că nu cunoaşte câti ~vrei au 
murit la Odessa. Generalul Macici declara, însă, la ancheta de la Tribunalul 
Poporului, că I. Antonescu şi-ar fi manifestat nemultumirea fată de măsurile 
luate de Trestioreanu. ' ' 

Ordinul lui Antonescu pentru repre salii a fost descifrat în prezenţa lui 
Trestioreanu şi Ghineraru şi apoi ars. Generalul Macici afirmă că a băgat 
ordinul în buzunar şi nu i-a dat nici o urmare. (Ibidem, vot. 2.f 98-100) 

General ul Iacobici comunica P.C.M. - la 14 noiembrie 1941 - că sub 
' supravegherea general ului Nicolae Macici, s-au executat represa liile 

ordonat e. Tot el declara că genera lul Tres tioreanu a început şi generalul 
Macici a amplifica t represaliile. (lbidem,f 101-104) . 

Aşadar, afirmaţi i contrad ictorii pentru una şi aceeaşi realitate crudă -
mii de oamenj asasinaţi, zec i de mii deportaţi. Aceste fapte sunt confirma te 
şi de Roedel, Imputemicitul German pentru prob lemele de informare : 

„Director, Biroul de informaţii al Forţelor Armate Germane din 
România 

Până ·1a 22 octombri e, întreaga activitate militară s-a desfăşurat 
pe strada Engels, Cartierul central militar râmân fiind localizat în fosta 
clădire a NKVD-ului (Poliţia secretă sovietică) de pe această stradă. În 
timpul perioadei bolşevice, toate clădirile din jur erau locuite de cei care 
favorizau sistemul comunist. Chiar din prima zi a ocupaţiei, Serviciul 
Secret Român a prezentat, pe baza materialulu i adunat , rapoarte de 
avertisment Cartierului General. Fără nici o excepţie, rapoartele arătau 
că clădirile de pe strada Engels erau minate. În ziua de joi , 21 
octombri e, jn urma unei alarme fals e, Cartierul General a fost evacuat 
temporar. In după-amiaza zi lei de 22 octombrie, La orele 15,30 se spune 
că doi comunişti şi-au făcut apariţia avert izând că clădirea va fi 
aruncată în aer într-o jumătate de oră. Acest avertisment nu a fost luat 
În seamă din pricina alarme i false din ziua precedentă. La orele 17,30 
clădirea a fost efectiv aruncată În aer. În momentul exploz iei, în clădire 
se afl au ofiţeri germani: Căpitanul (de marină) Reichart, Căpitanul 
artileriei de coastă Kern şi locotenent al arti leriei de coastă. Au murit cu 
toţii. Potri v it unor rapoarte neconfirmate, în clădire au mai fost doi 
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ofiţeri germani ai trupelor de blindate. În ceea ce-i priveşte pe români, 
în clădire se afla generalul maior Glogojeanu cu într eaga suită. În 
momentul plecării mele au fo st găsite 46 de cadavre, dintre care 21 de 
ofiţeri. Alte cadavre vor fi descoperite după degajarea dărâmăturilor În 
camerele de La parter. Numărul estimativ de morţi este de 80. Degajarea 
dărâmăturilor s-a făcut cu eficienţă deosebită şi foarte repede. La 1 O 
minute după explozie, două reflectoare ale arti leriei antiaeriene române 
au fo st duse La Locul exploziei. După catastrofă au fost evacuate clădirile 
din vecinătate. Acest Lucru a fost necesar deoarece se zvonea că toate 
clădirile din jur urmează să fie aruncate în aer în aceeaşi noapte. 

Nu există nici urmă de îndoială că detonarea s-a făcut electric din 
contro l de la distanţă. În primele ore ale dimineţii din 23 octombri e a 
fost descoperită, în imediata vecinătate a clădirii distruse, o centrală 
telefonică completă, plasată sub patul unui evreu, despre care se spune că 
era conectat cu oamenii NKVD-ului din catacombe. Evreul arestat a 
declarat că activităţile parti zanilor erau direcţionate din catacombe. 

Ca represalii pentru asasinatul comis, au avut loc împuşcări în 
masă în timpul nopţii din 22 sau 23 octombrie. În timpul dimineţii de 
23 octombr ie, aproximatîv 19. OOO de evrei au fost împuşcaţi în piaţa de 
Lângă port, care era înconjurată cu un gard de Lemn. Corpurile lor au 
fost stropite cu benzină şi arse. Supraveghetorul sistemului telefonic 
român mi-a spus că v ineri, alţi 40. OOO de evrei au fost duşi din Odessa 
la Dalnic. Acolo, ei au fost băgaţi în tranşeele pentru tancuri şi 
împuşcaţi". 

Nationa l Archives, US.A., Record Group 242, T 501, rola 278 

„ Cabinetu l Militar 
B. 2 

Notă 

1941 luna noiembrie, ziua 11 
Marele Cartier General raportează următoarele: 

1. În cadrul măsurilor de curăţire a Odessei de elementele suspecte, 
Marele Car;ier General luase măsura ca evreii din acel oraş să fie 
organizaţi într-un ghetou, unde ar fi putut mai bine să fie triaţi şi 
supravegheaţi. 
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2. Guvernământul Transnistriei - de acord cu Comandantu l 

Corpului 2 Armată - a suspendat executarea măsurii ordonate de 

Marele Cartier General şi evreii - cari fuseseră strânşi în ghetou - au fost 
puşi În libertate. 

· . A ~est fapt. a produs în~rijorarea în rândurile populaţiei creştine şi 
prezmta un pericol pentru viaţa funcţionarilor şi a ostaşilor români . 

Se semnalează astfel că, în ultimul timp, un ofiţer şi un soldat au 
fost răniţi pe stradă, iar câteva imobile au fos t incendiate. 

3. Pentru a preîntâmpina noi atentate la viaţa român ilor şi a 

asi~ura liniştea populaţi~i, Marele Cartier General roagă a se aproba 

strangerea tuturor evreilor din Odessa şi internarea lor într-un 
ghetou, într-un cartier periferic al oraşului. • 

Ulterior, aceşti evrei urmează a fi transportaţi în ghetourile de pe 
Bug". 

A.I.N., Fond P.C.M., Cabinet, ds. 86/1941, f 295 

Mihaj Antonescu a încercat să minimalizeze gravitatea represaliilor de 
la Odessa. In acest scop a trimis următoarea telegramă Legatiei române de la 
Washington: ' 

„Nr. 2936/8455418 noiembrie 1941 

Telegramă cifrată 
Legaţia Washington 

Rog desminţiţi telegrama apărută În ultima vreme privitoare la 
persecuţiile evreilor. 

La Odessa a fost o explozie gravă a clădirii Comandamentu lui care 

a omorât pe generalul comandant al Odessei [generalul Glogojeanu -

n. n.}, mai mulţi generali, colonei şi funcţionari superiori administrativi. 

Ca urmare şi pentru a evita atentate au fost executaţi ostateci. 

A ceasta Însă nu a fost un masacru ca în imaginaţia 
transmiţătorilor de ştiri false. 

De asemenea, evreii din Vechiul Regat nu vor avea nici un regim 
greu de suferit. 

Dimpotrivă, lucrez La un statut al evreilor care să aşeze poziţia lor 

În stare de drept şi să evite de acum Înainte orice fe l de interpretare sau 
alte atacuri împotriva noastră. 
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Vă voi trimite copia unei note adresate Ministru lui Statelor Unite 

la Bucureşti ca răspuns la două Note diplomatice, care exagerând mici 

incidente Locale aveau ca concluzie dificultatea de a-şi exercita misiunea 

în România, atunci când d-l Gunther s-a bucurat şi se bucură de o largă 

atenţie din partea guvernu lui şi chiar a conducătorului statului. 

Insistaţi asupra faptului că România a avut până azi o atitudine 

plină de deferenţă faţă de Statele Unite şi că totuşi a fost supusă unui 

regim de grave prejudicii prin blocarea disponibilităţilor şi a vaselor. 

Mihai Antonescu". 

J\rh. M.A.E., Prob i. 33, vol. 10.f 205 

O descriere a stării de fapt din oraş după măsurile punitive luate de 
autorităţi le mi litare române a fost remisă lui Ion Antonescu de primarul 
Odessei, Gherman Pântea, printr-o scrisoare trimisă la 5 decembrie, prin 
prinţesa Alexandrina Cantacuzino, reprezentanta Crucii Roşii: 

„A m rugat totuşi pe d-l general să schimbe localul, căci femeia care 

a dat informaţiuni nu putea să mintă, neavând nici un interes. D-l 

general a convenit, dar nenorocirea s-a Întâmp lat În aceeaşi zi la orele 7 
seara. Deci dacă era puţină prudenţă din partea Comandamentului, 

toată catastrofa cu toate consecinţele ei era desigur evitată. Am asistat 

până noaptea târziu la dezgroparea cadavrelor. Plecând spre casă şi 

aţipind câteva clipe, m-am trezit dimineaţa având în faţă o scenă 

îngrozitoare şi anume, pe toate străzile principal e şi pe la colţuri stăteau 

spânzuraţi câte 4-5 oameni, iar populaţia înspăimântată fugea din oraş 

În toate părţile. Revoltat, am întrebat cine a făcut această barbarie, 

această ruşine de care noi nu ne vom spăla niciodată în faţa lumii 

civilizate. Cei În drept mi -au spus că ei nu ştiu nimic. Pe de altă parte, 

pe zidurile Odessei a apărut un comunicat fără semnătură al 

Comandamentu lui Militar, prin care se dispunea ca toţi evreii să 

părăsească oraşul în cursul zilei de 23 octombrie şi să plece în coloane 

spre Dalnic. Evreii îngroziţi de cele petrecute în oraş au părăsit 

locuinţele şi avutul lor şi s-au îndreptat cu miile spre Dalnic, iar 

populaţia rămasă în oraş a început o jefuire totală a locuinţelor. 
Dându -mi seama, în calitate de primar al oraşului, că am şi eu o 

răspundere faţă de populaţia aceasta şi fiind informat că În localitate a 

venit d-l gl. Macici, comandantul Corpului II Armată, m-am prezentat 
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domniei sale. D-l general avea Însărcinarea de a supraveghea şi cerceta 
situaţia din Odessa. L-am găsit la locul catastrofei şi fiind îngrijorat de 
situaţia populaţiei, l-am întreba t dacă din ordinul d-sale a apărut 
ordonanţa pentru evacuarea totală a evreilor din oraş. D-l general mi-a 
răspuns categoric că el nu a dat nici un ordin de asemenea natură şi nici 
nu ştie nimic de acest ordin. I-am arătat d-lui general pericolu l ce va 
decurge din această evacuare neomenoasă şi i-am cerut aprobarea d-sale 
ca pe cale administrativă să iau măsuri pentru întoarcerea evreilor în 
oraş. D-sa mi-a dat cuvenita aprobare". 

Arh. S.R.I., F.D. 21401; vol. 2,f 98-100 

Aceste documente, care vorbesc de la sine, nu mai reclamă comentarii 
în legătură cu mopul în care a fost organizat şi condus Guvernământu l 
Transnistriei în anii 1941-1944. Dar iată o mostră de comentariu care · 
sfidează rea l.ităţile: · 

„ Vremur ile erau grele, războiul degradând relaţiile dintre 
oameni, ceea ce nu a împiedicat însă ca factorii investiţi cu putere de 
decizie, care au fost chiar în aceste condiţii exponenţii spiritului 
românesc de echilibru şi moderaţie, să aibă o conduită corespunzătoare. 
Mijloacele militare pe care le aveau la dispoziţie au fost folosite cu 
reţinere şi discernământ, prevalând atitudinea de grijă şi gospodărire, cu 
toate responsabilităţile A ce le incumbă exercitarea atribuţiilor dregătoriei 
pe care au deţinut-o. In mijlocul celor mai aberante atrocităţi pe care 
acest război le-a proliferat, autorităţile române, sub comanda supremă a 
mareşalului Ion Antonescu, au căutat să păstreze curat blazonu l onoarei 
româneşti". (Dintr -un volum recent apărut) 

I.Ş. 
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Transnistria - un tinut al mortii , , 

Reg imul instaurat în Transn istria în 1941, şi continuat până 1~ 
evacuarea acesteia către sfârş i tul războiului, a înscris cea mai neagră, mai 
cutremurătoare pagină din istoria contemporană a României. 

Problema" Transnistriei - e bine s-o ştim - a fost, pentru prima oară, 
evoca~ă în cursul unei întrevederi între Hit ler şi Antonescu care a avut loc la 
12 iunie 1941, deci îna inte de declanşarea atacului împotr iva fostei U.R.S.S. 
Dictatorul nazist i-a prop us atunci lui Antonescu ca România să-şi asume 
răspunderea pentru întreaga zonă dintre Nistru şi Nipru, dar cel de-al doilea 
s-a „mulţumit" doar cu regiunea cuprinsă între Nistru şi Bug, precizare care 
a şi fost inclusă în Acordul de la Tighina , încheiat la 17 august acelaşi an . 

După ocuparea Transnistriei, aceasta a căpătat statutul unui 
„Gubernământ" cu sediul iniţ ial la Tiraspol şi apoi la Odessa , iar ter itoriul ei 
a fost împărţit în judeţe (conduse de prefecţi) şi raioane (conduse de pretori). 
Guvernator al Transnistriei a fost numit juristul Gh. Alexianu. Modul cum 
era înteleasă admin istrarea Tra nsnistriei a fost cum nu se poate ma i sugestiv 
ilustr~t de cuvintele cu care Ion Antonescu i s-a adresat _ lui Alexianu în 
şedinţa de guvern din 16 decembrie · 1941, când i-a spus: 

„ Guvernaţi acolo ca şi cum România s-ar fi instalat pe acel 
teritoriu de două milioane de ani. Ce se va întâmp la apoi vom vedea ... 
Dumneata eşti suveran acolo. Dumneata să scoţi pe oameni la lucru, 
chiar cu biciul dacă nu Înţeleg. .. Dacă va fi nevoie şi altfel nu merge, să-i 
scoţi cu gloanţele, pentru asta nu e nevoie de autoritatea mea "

1
• 

Ceea ce avea să urmeze a fost organizat pe etape . Mai întâi au acţionat 
în Transnistria unităti le S.S. din Einsa tzgruppe D intrate acolo o dată cu 
armata a XI-a germa;1ă şi cu armate le a ll-a şi a IV-a române. E le nu şi-au 
desăvârşit însă măcelu l pro iectat, întrucât după 17 august - conform 
Acordului de la Tighina - au trebuit să părăsească teritoriul. Dar evreii 
loca lnici au putu t arăta celor ven iţi u lterior din România gropile comune în 
care au fost zvârliţi zec ile de mii de coreligionari ucişi (în judeţel e Tiraspol, 
Râbni ţa, lampo !, Dubăsari şi Balta). 
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_ ~dat~ tre~ut acest ~rim val de masacre, evreii rămaşi în viaţă, ascunş i 
pnn padun , pnntre ucrameni sau în alte locur i, s-au întors la casele lor 

pră_da:e, d~':as~ate sau incendiate . A fost vorba, în speţă, de circa 35 .000 de 

mşi ramaşi m Judeţele nordice şi centra le ale Transnistriei, iar la Odessa de 
circa 90 .000 -100.000 de evrei. 

A doua etapă a început concomi tent cu instalarea administratie i 

numit _e de la Bucure_şti, care n~maidecât a iniţiat o acţiune de identificar~ şi 
ghetoizare a evreilor ucraineni. La mijlocul lui octombrie 1941 

com~ndant~l Jandarm~riei din Transnistria a putut astfe l raporta Jui 

Alexianu ca_ arestarea ŞI concentrarea evreilor locali se terminase, că aceştia 
erau adunaţi în ghetouri şi l agăre şi că erau foarte îngrijoraţi de ceea ce-i 
aştepta 2. 

Şi, după cum vom vedea, aveau bune motive să fie. 

Căci, de la sfârşitul lui iulie 1941 şi până în iarna 1941, nu mai putin 

de 300_.000 de :vrei, atât localnici, cât ş i proveniţi îndeosebi din Basarabi; şi 
~~~ovma, au mceput să fie mânaţi în intem1inabile convoaie. Scopul lor 

m1ţial:_ trans~erarca . s~pravieţuit_orilor primului val de masacre de pe 

t~nt?nul rom~ne~c ş1 dm Transnistria în lagărele de pe teritoriul românesc, 

ŞI dm T~an~rn~tr~a î? ~ag~rele (unele încă inexistente) de lângă Bug, unde 
urmau sa ramana pan a cand vor putea fi trecuti peste fluviu curătând" 
astfel Transnistria. ' ' " ' 

~a 2_6 noiembrie 1941, prin adresa nr . 2501, Inspectoratul de Jandarmi 

Tran_srnstna raporta astfel Comandamentului Armatei a IIl-a, Statul Major, 
Secţia a 2-a: 

)) 1. Lagărele pentru evrei pe Bug au luat fiinţă încă din septembrie 
1941. 

2. Lagărele sunt înfiinţate după cum se arată mai jos: 

. a._ Pentru evreii veniţi prin punctul Moghilev) în comunele 

Cuczuczk-Goroj-Keristiov-Kopaj-Gorad-Kudievke-Kutki. 

b. Idem pentru cei veniţi prin lampol, comun!le Balanovka

Obodovka-Teraconovka-Zabacnita -Pinteoska-Lorena [cuvânt indesci

frabil } Voitovka-Ustije şi Mankova. 

_ c. Idem prin punctul Râbniţa, comunele Kri zkipina-Slobodca-Ki

tovzlanca-Lucarzovka-Gozdovka -Sirova-Agerejovka-Stepanovka-Benrik

Zezenova-Golbinova-Liubovska-Poznevka-Gereopcova . 

d. Idem pentru punctul laska, În comunele: Bogihnovka. 

e. Idem pentru cei veniţi din Tiraspol) în ghetoul din Tiraspol. 
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Afară de aceste lagăre mai sunt ghetouri în: Odessa) Tiraspol, 

Balta şi Golta. 
3. Numărul evreilor depuşi în lagăre este după cum urmează: 

a) În comunele unde sunt internaţi cei veniţi 
prin Moghilev 49.545 
b) idem lampo ! 30.981 
c) Râbniţa 2 7.113 
d) Tiraspol 163 
e) Yeska 2.200 

În total, 110.002 evrei 

4. Comune le unde sunt aceste lagăre nu mai pot suporta alt 

număr de internabi li evrei, plasându-se un număr mult mai mare decât 

capacitatea de cartiruire a comunelor. 

Efective de pază nu sunt · destinate, evreii sunt predaţi În 

supravegherea primăriilor şi a plutoanelor de jandarmi respective, care 

prin patrulările ce fac asigură paza lor. 

Inspector de jandarmi Transnistria, colonel {ss.) B. Broşteanu '". 

În treacăt fie spus, ceea ce nu spunea, însă, acest ordin, ca şi altele mai 

mult sau mai puţin similare, este că „operaţiunile" de deportare şi 

exterm inare implicau, în prealabil, confiscarea tuturor banilor şi obiectelor 

de valoare pe care cei în cauză le aveau . asupra lor. La 21 noiembrie 1941, 

guvernatorul Transnistriei a poruncit, astfel, prefecţilor să alcătuiască în 

fiecare lagăr comisii pentru confiscarea bunurilor evreieşti - comisii 

alcătu ite din pretor, comandantul de jandarmi şi primarii respectivelor 

târguri şi sate - şi predarea lor către reprezentanţii Băncii Naţionale. 

Concomitent, din cauza condiţiilor inumane impuse deportaţilor, în 

lagăre a început să secere tifosul, care a făcut şi el mii de victime. 

Dar când spunem că Transn istria a fost un „ţinut al morţii", ne referim 

îndeosebi la măcelurile în masă săvârşite acolo „din ordine superioare" şi 

executate cu o inimaginabilă cruzime. 
Ordinul pentru execuţiile din judeţul Go lta şi împrejurimile lui a fost, 

bunăoară, transmis lui Modest Isopescu, prefectul judeţului, de un trimis 

spec ial al guvernulu i de la Bucureşti. Isopescu, la rândul lui, l-a comunicat 

lui Vasile Mănescu, pretorul raion ulu i Domanovka, care l-a expediat maj 

departe unui sergent major, Nicolae Melinescu, ce avea doar 9 jandarmi sub 

comanda lui. Deşi îi bătea şi-i j efuia pe evrei câ.t putea, ordinul de a masacra 

48.000 de evrei l-a făcut, totuşi, să aibă o tresări re de omenie şi a refuzat 
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să-l execute. Drept care, superiorii lui au făcut apel la Atanasie Andruşin, un 
poliţi~t ucrainean, născut la Chişinău. 

Ca urmare, Andruşin a sosit la Bogdanovka în dimineaţa zilei de 20 
decembrie 1941 şi a fost informat despre ce urma să facă acolo ... Locul ales 
de Andruşin pentru execuţii se afla la 2-3 km de Bogdanovka în mai multe 
râpe sau albii de râu secate, care duceau la Bug. Înain tea „operaţiunii" pe 
scară mare a mai avut loc şi una mai „mică", chiar în incinta lagărului. 

Poliţia a dat buzna în coteţele de porci unde „locuiau" deportaţii şi a ordonat 
copiilor, invalizilor şi bătrânilor care abia se puteau târî să intre cu toţii în 
primul grajd ( erau cu totul patru) . După ce au fost încuiaţi pe dinafară, uşile 
şi acoperişurile au fost acoperite cu paie. Acestea au fost stropite cu benzină 
şi în câteva minute 5.000 de oameni au ars ca nişte torţe, în timp ce alte zeci 
de mii, închişi în coteţele şi grajdurile lor, le auzeau îngroziţi ţipetele şi 

gemetele. 
Apoi, în timp ce părinţii şi copiii acestora mai ardeau, poliţiştii lui 

Andruşin au înconjurat celelalte grajduri şi coteţe şi, sub o ploaie de lovituri, 
i-au scos pe cei închişi acolo, în grupuri de câte 80-100, mânându-i spre 
râpe. Acolo i-au silit să se dezbrace la piele, să îngenuncheze, ca să aştepte 
glonţul în ceafă. Înainte de asta au trebuit să predea orice inel, orice podoabă 
sau orice alt „corp străin". Celui care n-o făcea destul de repede i se tăia, pur 
şi simplu, degetul; dinţii de aur le-au fost „extraşi" cu patul puştii sau cu 
cleşti. 

Dat fiind numărul mare de victime, măcelul a durat trei zile: 21, 22, 23 
decembrie. În 24 au luat pauză spre a ... sărbători naşterea lui Isus. În ziua de 
28 asasinatele au fost reluate şi au continuat până în 31 decembrie. După 
care a urmat iar o pauză şi din nou omoruri în masă în 3 şi 4 ianuarie 1942, 
până în 9 ianuarie, când au fost oprite. Un număr de deportaţi au fost cruţaţi, 
ca să adune vreascuri din pădure spre a da foc cadavrelor din râpe sau ca să 
cureţe coteţele de porci contaminate de tifos . Ulterior, 150 din aceşti 200 de 
evrei puşi să ardă leşurile au fost şi ei împuşcaţi. 

La Dumanovka au fost ucişi 20.000 de evrei. La Acmecetca 
exterminarea a fost lentă: prin foame , epuizare, dizenterie şi furunculoză, 

aşa încât din cei 4.000 de evrei închişi în acest „lagăr" - de fapt tot patru 
cocini şi un hambar - au supravieţuit doar câteva sute. 

Scriitoarea Sonia Palty ne-a dăruit şi ea un zguduitor tablou a ceea ce 
a însemnat „ţinutul morţii", pe care l-a cunoscut la vârsta ele 14 ani. Generos 
înzestrată cu darul povestirii, a descris un moment mai puţin cunoscut al 
tragediei trăite de evreii români în vremea războiului, anume deport area în 
Transnistria a unui grup de aproape 300 de evrei bucureşteni. Închişi mai 
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întâi într-o şcoală, pe strada Sfinţilor, au fost brusc ridicaţi de acolo şi 
transportaţi în gara Bucureşti Triaj, unde au fost zăvorâţi în vagoane şi lăsaţi 
aşa vreme de trei zile. Apoi , după şapte zile de drum, pe o arşiţă nemiloasă, 
au ajuns la Tighina, deci la Nistru, călătorie care în mod nom1al dura cam 
10 ore. La Tighina, vagoanele au fost trase pe o linie moartă, tot bine 
zăvorâte, lăsate aşa alte două zile şi apoi trecute peste Nistru la Tirasp ol. În 
mod obişnuit, de la Tiraspol la Odessa e cale de trei-patru ore de mers cu 
trenul. Cele cinci vagoane de evre i bucureşteni au avut, însă, nevoie de 14 
ore spre a străbate distanţa. De la Odessa, după încă o zi şi o noap te, trenul 
s-a oprit într-o gară mică: Berskaia. La Berskaia li s-a spus că nu-i nevoie să 
rămână, drept care au fost din nou îmbarcaţi în vagoane şi descărcaţi la 
Vigoda, sub veşnicele lovituri cu paturile armelor şi necontenitele ploi de 
înjurături. 

Acolo, fetiţa de 14 ani şi un camarad al ei, Fritz, au auzit de la un 
ţăran um1ătoarea relatare: 

· ,,Au adus jidani de la Odessa. Asta a fost după ce nişte parti zani 
au aruncat în aer nu ştiu ce comandament militar şi au omorât câţiva 
ofiţeri. De plătit au plătit jidanii. Pe ei i-a adus. Mulţi. Mii. Nu se mai 
termina convoiul. Îi puneau să sape şanţuri şi îi mitraliau. Un şir, apoi 
altul. Şanţul se umplea. Veneau apoi cisterne şi vărsau peste ei apă tare. 
Ardeau. Şi azi mai ard. Zic ăia că odată cu ploile s-or usca şi jidanii în 
gropi. Acu mai ard Încă'A. 

Şi mărturii similare ar putea fi citate pe multe pagini. 
Câţi evrei români au fost, totuşi, deportaţi în Transnistria? Conform 

oficiosului Legaţiei germane5, numărul celor deportaţi s-a ridicat la 185.000. 
La 17 noiembrie 1943, Ion Antonescu remarca că, după părerea lui, mai 
erau acolo 70-80.000 de evrei. Aşadar, cu peste 100.000 mai puţini . 

Chiar dacă unele cifre pot fi inexacte, documentul următor ne ajută să 
ne facem o imagine despre proporţiile catastrofei umane pe teritoriul 
Transnistriei în acest prim an de război: 

„Notă 

·Evreii împuşcaţi în Transnistria. 
1941, evacuaţi din Basarabia şi parte din Bucovina din ghetouri 

până la Tiraspol şi din Tiraspol peste Grebenic: 
Catargii - spre Berezovca cca. 
cam. Bogdanovka, jud . Golta 
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48.000 .. 



cam. Dumanovka 14.000 
cam. Acmecetka 14.000 
cam. Mostovoi, jud. Berezovca 3 2. 600 

Evacuaţii din Nicolaev, Herson ş~ Odessa prin etape şi prin 
trenuri şi executaţi de SS şi parţial de jandarmi 150.000 

În coloniile germane Reichstat, Lichtenfeld etc. raionul Mostovoi. 
La Odessa, arşi de vii în barăci 1 O. OOO 

La Odessa, spânzuraţi drept represalii după explozia în clădirea 
· comandamentului german din Odessa 25.000 

Ţigani evacuaţi fn cam. Covaliovka 20. OOO 

Raion Mostovoi, jud. Berezovca, ridicaţi şi împuşcaţi de SS la gara 
Trihaţka 11.500 

Morţi de exantimaticus 7. OOO 
Întorşi în ţară 1.500" 6. 

NOTĂ. Acest document a fost găsit în dosarele lui Radu Lecca, 
împuternicitul pentru problemele evreieşti din România . 

Cum s-ar putea înfăţişa, însă, toate grozăviile petrecute în Transnistria, 
într-o vreme a dispreţului şi urii faţă de om şi omenie cum de puţine ori a 
cunoscut istoria! 

Studiile şi exegeze le asupra monstruozităţii Holocaustului -. despre 
care astăzi există adevărate biblioteci - asupra semnificaţiilor şi diverselor 
forme pe care le-a îmbrăcat trebuie, prin forţa lucrurilor, să facă apel, să 
insiste şi asupra laturii sale statistice, dacă ne putem exprima aşa, spre a 
pune cât mai bine în lumină amploarea şi cruzimea carnagiului. 

Dar acest aspect nu trebuie să oculteze în nici un caz în mintea celor 
care iau cunoştinţă de el infinitele faţete ale traged iilor individuale, 
unicitatea unor destine şi experienţe reflectate în mărturiile 

supravieţuitorilor - la care trebuie să ne gândim mereu atunci când citim 
studii, documente sau analize ale celor întâmplate. Şi, mai ales, să nu ne lase 
să uităm, că nu avem dreptul să rămânem nepăsători îri faţa celor care 
încearcă să le minimalizeze sau chiar să le tăgăduiască. 

D.H. 
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Ed. Papyrus, 1989. · . . 
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Omenie în vremuri de restrişte 

Cel ce răsfoieşte aceste pagini se încredinţează că anul 1941 a fost un 
an întunecat, un an îndoliat din multe şi amare pricini. Că a fost un an nefast 
în care, parcă, şi răutatea, necruţarea şi-au aflat, brusc, o arie de nestânjenită 
şi brutală dezlănţuire. Un an cu multe zeci de mii de victime pe de o parte, 
în războiul în care Ion Antonescu a împins ţara şi care s-a dovedit atât de 
nefericit prin consecinţele lui, iar pe de alta în spatele frontului unde, 
începând chiar din ianuarie, populaţia evreiască a plătit un greu, un nesfârşit 
tribut de sânge sub cele mai neverosimile, mai absurde pretexte. 

Spre lauda populaţiei majoritare, în cursul acestui monstruos calvar al 
evreilor, din sânul ei şi-au ridicat glasul de protest multe spirite de elită care 
au încercat să evite sau să atenueze suferinţele, multe suflete nobile care 
s-au străduit să salveze de la o moarte sigură oameni vânaţi cu sălbăticie 
pentru unica vină de a se fi născut evrei . 

Printre ei s-a aflat însăşi regina-mamă Elena, căreia Institutul 
comemorativ al Martirilor şi Eroilor Yad Vashem i-a decernat Medalia celor 
Drepţi şi a decis să autorizeze plantarea, în numele său, a unui arbore pe 
Aleea celor Drepţi de pe Muntele Amintirii din Ierusalim. Aşa cum s-a 
întâmplat şi cu alte câteva zeci de cetăţeni români ce şi-au nemurit astfel 
numele în Cetatea Sfăntă: ingineri, ofiţeri, preoţi, avocaţi, scriitorul Gala 
Galaction, consuli, prof. Raoul Şorban şi mulţi alţii. Printre ei se află, de 
pildă, primarul de atunci al Cernăuţilor care, într-un memoriu adresat lui Ion 
Antonescu, nu s-a sfiit să-i arate că deportarea evreilor din oraş „a decurs în 
condiţiuni din cele mai profund viciate" şi prin „metode neobişnuite în ţări 
civilizate, cu totul străine de structura sufletească a populaţiei române din 
această provincie, crescută aproape 150 de ani la respectul legii ... ". Evreii au 
fost ridicaţi, a mai ţinut să precizeze Traian Popovici, ,,fără nici un preaviz 
prealabil în timp de noapte, organele publice intrând prin surprindere în 
casele lor, exact după sistemul bolşevic ... ". 

Nemuritoare a fost declarată postum şi preşedinta Crucii Roşii din 
Roman, Viorica Agarici, care a readus un suflu de viaţă printre cei 1.011 
evrei originari din Iaşi, sosiţi cu un „tren al morţii" în gara din oraşul ei. 
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Trenul era garat pe o linie moartă - în aşteptarea ce putea să fie de ore 
sau zile a semnalului de „drum liber" către lagărul de la Călăraşi. 

Aflată pe peron împreună cu patru voluntare (toate patru învăţătoare), 
Viorica Agarici a zărit printre zăbrele le ferestruicilor de la vagoanele de vite 
cu care venise transportul de evrei din Iaşi oameni care, cu ultimele puteri, 
cerşeau puţină apă. . 

Sentinela era, însă, de neînduplecat şi i-a dus baioneta la câţiva 
centimetri de bărbie. Atunci, Viorica Agarici s-a dus la şeful gării şi i-a 
cerut imperios să deschidă vagoanele. Spectacolul care i s-a oferit a 
îngrozit-o şi mulţi ani după aceea, când a povestit: 

Într-un strat gros de murdărie de om şi de sânge, zeci şi zeci de 
oame~i în fiecare vagon, în picioare, goi, înnebuniţi, lipiţi între ei ca 
sardelele, morţi, muribunzi şi vii, de trei zi le călătoreau, pe o căldură 
înăbuşitoare, în vagoane închise, în care mai înainte se transportase 
carbid! Duhneau ucigător!" 

Mitropolitul Bălan al Ardealului a contribuit la salvarea de la 
deportare a mii de evrei din sudul Transilvaniei, în circumstanţe astfel 
descrise de fostul Şef Rabin al evrnilor din România, dr. Alexandru Şafran, 
astăzi Şef Rabin al oraşului Geneva - recent cinstit pentru întreaga sa 
activitate cu premiul de excelenţă al Fundaţiei Culturale Române

1
: 

„Mitropolitul se pregătea să răspundă invitaţiei mareşalului. L-am 
condus în curte până la automobilul său. Pleca. Simţeam că pleacă 
într-o misiune de care depindea soarta a zeci de mii de evrei. Cu o voce 
tremurătoare i-am repetat acest lucru. Odată instalat în automobil, 
mi-a întins mâna, m-a privit drept în ochi şi mi-a şoptit să nu uit 
această zi ... 

La ora 3 a sunat telefonul. O voce gravă şi sigură de sine s-a făcut 
auzită. Era Mitropolitul Bălan. Voia să-mi spună că a obţinut de la 
mareşalul Antonescu anularea ordinului de deportare a evreilor din 
sudul Transilvaniei. Miracolul... da, miracolul s-a produs, ei erau 
salvaţi". 

Un bun număr de personalităţi politice de primă mărime ale vremii -
ca dr. Nicolae Lupu, Ghiţă Pop (amândoi fruntaşi ai Partidului Naţional 
Tărăncsc ), Ion Miha lache, vicepreşedintele partidului, Gheorghe Brătianu -
~u intervenit sau au protestat împotriva ruşinoaselor persecuţii rasiale care 
aruncau o pată urâtă pe obrazu l ţării. Iuliu Man iu, preşedintele P.N.Ţ., a 
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-
intervenit şi el, de mai multe ori, pe lângă Ion Antones cu în acelaşi sens. 
Liderul Part idului Naţional Liberal a arătat într-un memori u: 

„Deportarea evrei lor continuă; sub diferite pretexte se găsesc noi 
vinevaţi, care sunt expedi aţi. Aceste orori care constitui e o palmă pe obrazu l 
ţării sunt cu atât mai revo ltătoare cu cât fără nici o vină sunt trimişi la 
moarte bătrâni, femei. şi copii"2

. 

Dar la fel de revelatoare sunt şi eforturile, adesea încunun ate de 
succes, a nenumăraţi anonimi, oamen i simpli care şi -au vădit sufletu l 
frumos dintr-o pornire lăuntrică, instinctivă, fără a le trece măcar o clipă 
prin minte de a aminti gestul lor celor scăpaţi de la moarte sau urmaşilor lor. 
Dar aceştia nu i-au uitat şi nu-i vor uita niciodată. Un elocvent exemplu de 
asemenea veşnică neuitare ne-a fost oferit şi foarte recent de o scrisoare 
trimisă revistei „Dilema'·' 3 de Cela Avadic, din Bucureşti, care a relatat o 
întâmp lare petrecută în ziua de 29 iunie 1941, în târguşorul Copou. Iată un 
fragment cum nu se poate mai semnificativ: 

„După amiază am auzit împuşcături mult mai aproape. Vecinii 
ne-au rugat să ieşim din pivniţă, precum insistau soldaţii care aveau 
adresa exactă. Tinerii recruţi în uniforme kaki ne-au acuzat că am tras 
În armata română, deci tata şi cei doi veri de 14 ani trebuiau împuşcaţi. 
Noi eram livizi, nu aveam cuvinte. Cu toate că eram copil, 
evenimentele din acel an m-au maturizat atât de mult, Încât, o spun cu 
toată convingerea, nimic din ce-am trăit ulterior nu mi-a produs o 
asemenea spaimă ca acele puşti îndreptate înspre tatăl meu şi spre băieţi. 

Vecinii, însă, s-au interpus în faţa noastră şi i-au intimidat pe 
soldaţi spunându -le că i-au văzut când au urcat În podul casei şi au tras 
cu focurile de armă. Le-au mai spus că fiind informaţi de ceea ce se 
întâmplă în oraş, ne-au adăpostit în pivniţă, ca să ne ferească de urgie. 
Fermitatea cu care s-au opus soldaţilor, demascarea simulării lor şi 
promisiunea că nu vom apărea în stradă, i-au convins pe soldaţi să plece 
fără să-şi facă «datoria»". 

Dacă, aşadar, soldaţii nu şi -au făcu t „datoria", vecinii evreilor vânaţi 
şi-au făcut-o, în schitnb, cu prisosinţă, nemurindu-ş i a1nintirea, iar noi, 
posteritatea, nu ştim nici măcar cum se numeau şi ce s-a ales din ei. 

D.H. 
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ANEXE 

I. 1941: Repere cronologice * 

Ianuarie 
9. Memoriul adresat generalului Ion Antonescu, conducătorul statului , de 

Federatia Uniunilor de Comunităti Evreieşti (F.U.C.E .) din România. 
Se cer~ anchetarea urgentă a tutu~or cazurilor de maltratare a evreilor 
de către legionari pe cuprinsul întregului teritoriu al ţării. 

10. Indicaţiile conducătorului statului în vederea organizării unui serviciu 
spec_ializat pentru urmărirea evreilor. 

14. Se publică Decretul-lege nr. 67 pentru efectuarea recensământului 

general al României din 1941 şi a unui recensământ special al 
populaţiei de origine etnică evreiască . . 

18. Se publică Decretul-lege nr . 121 pentru abrogarea Decretulm-lege nr. 
3361 din 4 octombrie 1940, privind comisarii de românizare şi 

instituirea controlului Ministerului Economiei Naţionale asupra 
întreprinderilor comerc iale · şi industriale. 

21-23, Bucureşti. Mişcarea legionară organizează o rebeliune armată, prin 
care urmăreşte să devină singura beneficiară a puterii de stat, cu care 
ocazie efectuează masacre sângeroase , jafuri, distrugeri. După 

înăbuşirea rebeliunii de către armată, mişcarea legionară este 
înlăturată de la putere (şi interzisă), puterea concentrându-se în 
mâinile lui Ion Antonescu. 

23, Bucureşti. Templul Coral este profanat de bande legionare . 
24. Bilanţul evreilor căzuţi victime în timpul rebeliunii legionare este de 

peste 120 morţi. 
27. Decizia Min isterulu i Apărării Naţionale nr. 23325 privitoare la medicii, 

farmacişti i , veterinarii, inginerii şi arhitecţii evrei folosiţi temporar în 
serviciile armatei. 

28. Se formează un nou guvern, prezidat de generalul Ion Antonescu, format 
exclusiv din militari ş i din tehnicieni. 

• Extrase din O istorie a evre ilor di11 Ro111cî11ia î11 date, c9ordonator I lary Kullcr, voi. 11, Ed. Hasefcr, 13ucurcşti , 
2000. 
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Februarie 
5. Decretul-lege nr. 236 pentru reprimarea faptelor ce pun în primejdie 

existenţa şi interesele statului. 
7. Î11 cadrul Consiliului de Cabinet, conducătoru l statului şi-a expus punctul 

de vedere despre românizare „ca o problemă capitală care stătea la 
baza pietrei unghiulare a statu lui nou". 

22, Bucureşti. Se anunţă că şcolile particulare pot primi elevi rezu l taţi din 
căsătorii mixte. 

26. Protestul F.U.C.E. împotriva uciderii unor evrei la frontiera româno
sovietică. 

Martie 
1. Evreii nu au v01e să participe la plebiscitul organizat de guvernul 

Antonescu. 
2. Întrucât evreii nu pot emigra, presa extremistă cere gruparea lor în 

ghetouri. 
3. Raportul miniştrilor Justiţiei şi Economiei Naţionale către conducătorul 

statului şi Decretul-lege nr. 533 pentru controlul unor operaţiuni şi 

crearea unui drept de preemţiune în favoarea statului mai ales când e 
vorba de bunuri evreieşti. 

8. Decizia Ministerului Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale nr. 97484 
privind anularea contractelor de ucenicie în curs ale ucenicilor evrei. 

8. Se anunţă că numai negustorii evre i utili vor primi drept de activitate. 
18, Bucureşti. Inginerii evrei sunt excluşi din AGIR. 
18. Decretul-lege nr. 711 privitor la modificarea art. 44 din Legea pentru 

regulamentul genera l al cultelor. Interzicerea ca evreii să se 
convertească la creştinism . 

20. Se ia măsura aplicării ştampilei „evreu" pe paşapoarte. 
21. Consili ul de Cabinet a discutat necesitatea stabilirii normelor după care 

să se facă trecerea proprietăţilor de la evrei la stat şi de la stat în 
posesia şi proprietatea românilor. 

24. Anularea contractelor cu ucenicii evrei şi ridicarea carnetelor de meşteri 
şi lucrători evreilor concediaţi. 

.25, Frankji,rt. România participă la Congresul european al antisemiţilor. 
27. Decretu l-lege nr. 842 pentru trecerea proprietăţilor urbane evreieşti în 

patrimoniul statului. 
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Aprilie 
5, Frankfurt. Gh. Cuza, la Congresul de la Frankfurt, relevă îndelungata 

istorie a antisemitismului în România, asumându-şi acest trecut 
,,glorios" al ţării . 

11. Funcţionarii publici nu se vor putea căsători cu evrei (evreice). 

Mai 
2. Decretul-lege nr. 1216 privitor la înfiintarea Centrului National de 

Românizare. Acesta va lua fiinţă doar după două zile, la 4 mai. 
2: Decretul-lege nr. 1219 pentru organizarea Subsecretariatului de stat al 

Românizării, Colonizării şi Inventarului . 
2. Decretul-lege nr. 1120 pentru interpretarea şi completarea Decretelor-legi 

nr. 3347, din 4 octombrie 1940 şi nr . 3810, din 12 noiembrie 1940 
. . ' 

pnv1toare la trecerea proprietăţilor rurale evreieşti în patrimoniul 
statului. 

8. Evreii sunt obligaţi să predea aparatele de radio. 
14. Se publică cifra indicând numărul evreilor înregistraţi la noul 

Tecensământ: 302.090 persoane. 
15. Decretul-lege privitor la organizarea muncii de folos obştesc şi a 

dispoziţiilor speciale ale Marelui Stat Major; femeilor evreice, între 
18-50 ani, le este impusă munca obligatorie în folosul statului. Zeci de 
mii de femei au prestat această muncă între anii 1941-1944. 

24. Un grup de 300 de evrei au plecat cu vasul „Regele Carol I" în Palestina. 
28. Presa oficioasă cere excluderea tuturor avocaţilor evrei din barouri. 
29. Se publică următorul comunicat: ,,Generalul Antonescu, conducătorul 

statului, a hotărât ca toţi evreii care locuiesc în comunele rurale din 
Moldova să fie îndepărtaţi din acele localităţi". Unnează evacuarea 
tuturor evreilor din mediul rural şi concentrarea lor în centre urbane 
mai apropiate, apoi de aici sunt duşi în capitalele de judeţ. 

Iunie 
11-12, Miinchen, Berchtesgaden. Acordurile germano-române prin care 

guvernul antonescian se angajează să ia parte la războiul împotriva 
U.R.S.S. 

12-13, Basarabia-Bucovina. Câteva mii de locuitori, dintre care 80% evrei, 
au fost „strămutaţi" în Siberia. Printre aceştia şi dr. Th . Veisselberger, 
conducătorul organizaţiei sioniste, dr. Benedict Kassvan, preşedintele 

Societăţii culturale „Ilrnd", dr. Karl Klinger, şeful Oficiului 
Palestinian, ing. Jerome Baltinester, vicepreşedintele clubului sportiv 
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„Macabi", dr. Berthold Falikman, membru al organizaţiei sioniste, şi 

mulţi alţii. 
22. Germania hitleristă dezlănţuie războiul împotriva U.R.S.S., în care este 

antrenată şi România. 
28. ,,Porunca Vremii" cere internarea evreilor în lagăre. Într-un articol de 

fond, I. Rădulescu cere ca toţi evreii să fie internaţi în lagăre de muncă 
pretinzând că ar fi o măsură normală în timp de război. Această 
măsură, susţine_ I.R., se just ifică prin faptul că „în vreme ce armatele 
aliate germano-române victorioase sângerează pe frontul salvării 
Europei, canalia iudeo-comunistă propagă defetismul şi panica". . 

29, Iaşi. Raportul telefonic al inspectorului regional de poliţie Iaş_i privind 
măsurile de represalii împotriva evreilor în zilele de 28-29 iunie. 

29. Se dau publicităţii cifre eronate despr<? numărul evreilor din ţară. 
Gazetarul I. Rădulescu apreciază la peste 2 milioane numărnl evreilor 
din România . Cifra este total infirmată de recensăminte . 

29 - iulie 6. Pogromul de la Iaşi. Pe străzile oraşului şi în „trenurile morţii" 
au murit în chinuri peste zece mii de evrei. După pogrom, populaţia 
evreiască a laşilor număra 34.000 evrei, cu peste zece mii mai puţin 

decât înainte. 
30. Ordinul circular al Marelui Stat Major privind executarea pe loc a 

spionilor şi sabotorilor în spatele frontu lui. Acest ordin a deschis calea 
unor asasinate împotriva evreilor. 

30. Raportul chestorulu i delegat al Poliţiei Iaşi, despre maltratarea şi 

uciderea evreilor. 
30. Raportul telefonic transmis de . prefectul judeţului Iaşi în legătură cu 

evacuarea în trenuri p lumbuite a peste 4.000 de evrei din Iaşi, din care 

pe „drum au murit circa I.OOO". 

Iulie 
3. Îndrumări le date de Mihai Antonescu pentru purificarea etnică a 

Basarabiei şi Bucovinei. 
4. Raportul Legiunii de jandarmi Roman pr ivind descărcarea de cadavre în 

comuna Mirceşti din trenul sosit cu evrei din Iaşi. 
4-5. Procesul-verbal încheiat la descărcarea unor cadavre în staţia Mărăşeşti 

din trenu l sosit cu evrei din Iaşi. 
6. Raportul Legiunii de jandarm i pr ivind descărcarea în staţia Inoteşti a unor 

cadavre din trenu l sosit cu evrei din faşi . 
6. Proces-verbal încheiat la descărcarea în staţia terminus Călăraşi a 1.011 

cadavre din trenul sosit cu evrei din Iaşi. 
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6. Raportul_ global al_ In_spectoratului de jandarmi Iaş i în legătură cu 
expedierea, la 30 mrne, a două trenuri marfă cu 4.4 00 evrei din Iaşi cu 
destinaţia Călăraşi . Pe drum au decedat peste 2. 100. ' 

8. Ordinul ~ircular nr. 1 pentru arestarea tuturor evrei lor de pe teritoriul 
rural dm Basarabia şi Bucovina. 

8. Dispoziţiile_ lui_ Miha i Antonescu privind „migraţia" forţată a evrei lor din 
Basarabia ş1 Bucovina. 

10. Uciderea unor evrei la Părlăuţi-Târg. 
11. Adresa Armatei a XI-a germană către Mare le Stat Major Român 

:efentoare la ~xces~le comise de soldaţi ş i persoane civi le româneşti 
1mpotnva~ evre ilor dm Basarab ia şi Bucov ina. 

14, Bucure!ti~ Işi_ începe activitatea detaşamentul de muncă obligatorie, cu 
512 sapaton, p_entm deshumarea osem intelor din cimitirul Sevastopol. 

14. Adr~sa Armatei a _XI-a germană către Statul Major Român privind 
uciderea unor evrei la Tăura Nouă. 

17. Evrei duşi în lagărele din judeţul Băl ti. 

22. Ordi~ul de trimitere l_a~ m~ncă a evre/lor basarabeni internaţi în lagăre. 
24. Asasmarea unor evret m Judeţul Bălţi. 
30. Se aduc tot felul de false ori exagerate acuzaţii evreilor „pentru 

coi:nportarea lor faţă de armata română din Basarabia şi Bucovina". 
30. Regimul restrictiv aplicat evreilor din Bucovina: ostaticii evrei din 

Cernăuţi. 

August 
4. ,Pri~tr-un . comunicat al Ministerului Muncii se pune în vedere tuturor 

mtrepnnderilor să declare până la 15 august pe toti salariatii evrei în 
vederea excluderii lor din viaţa industrială a tării. ' ' ' 

6. Germanii _reînt01:c în _Basarabia miile de evr~i deportaţi peste Nistru. 
Nenumarate p1erden de vieţi evreieşti. 

9. Ministerul Economiei cere tuturor meseriaşilor, tehnicieni lor liberilor 
profesionişti şi funcţionarilor particulari neevrei să se p;ezinte cu 
docume~tel_e necesare în vederea preluării firmelor evreieşti din 
Basarabia ş1 Bucovina . 

11. Raport despre uciqerea a 2 l O evrei în judeţul Storojinet. 

12, laşi._ ~e c~munică din Iaşi că, în conformitate cu ordi1;ul comandantului 
militar,_ mtreaga_ p~pulaţie evreiască din Moldova trebuie să poarte, la 
fel ca ş1 la Cernauţ1, pe partea stângă a pieptului, steaua lui David. 

I 3, Bucu~~ş!i. Se publică dispoziţia Cercului de recrutare Bucureşti ca toti 
evreu mtre 18-50 de ani să se prezinte pentru a fi trimişi la munca d'e 
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folos obştesc. Dispoziţi a fusese în prealabil dată pentru toate celelalte 

localităti urbane ale tării. , , 
14, Atachi. Uciderea unofevrei. 
20. Concentrarea tuturor evreilor din regmnea Soroca în lagărul de la 

Vertuje ni. 
20. În Consiliu l de Miniştri , M ihai Antonescu a informat guvernul despre 

sesizarea făcută din partea Ambasadei Reich-ului la Bucureşti, potrivit 
căreia ritmul alert al românizării ar putea să „paralizeze economia 

natională" . 
20. Cere~ea autorităţilor germane de a li se preda evreii internaţi în lagăre. 
20. Jefuirea şi aruncarea în Nistru a unor evrei în drum spre Transnistria. 
23. Ion Antonescu, conducătorul statu lui, a stabilit că în cazul descoperirii 

oricărui act de sabotaj pe teritoriul ţării, vor fi împuşcaţi 50 de 

comunişti evrei şi 5 comunişti neevrei. 
27-28. Printre evreii maghiari executaţi fără vină de armatele germană şi 

ungară la Kamenetz-Podolsk, se află şi numeroşi originari din 

Transilvania. 
28. F.U.C.E. clin România cere aprobare pentru trimiterea de ajutoare 

evreilor din Basarabia şi Bucovina. 
29. În articolul „Cazul Călinescu" apărut în presa oficială, continuă atacurile 

împotriva lui G. Călinescu pentru inserarea scriitorilor evrei în Istoria 

literaturii române. 
31. Prime le case evreieşti expropriate la Bucureşti, Carmen Silva etc . 

Ulterior actiunea se va extinde în toate localitătile tării. , . , 

31, Cernăuţi. Dr. Traian Popovici, primaru l oraşului, a declarat cu ocazia 
unui interviu acordat ziaru lui „Bucovina" că o delegaţie va pleca la 
Lodz, Cracovia şi Liubliana pentru studierea organizării ghetourilor. 

Septembrie 
1. Killinger, ambasadorul Germaniei la Bucureşti, comunică superiorilor săi 

că: ,,Modul de a proceda al românilor în teritoriile nou ocupate din est 
dovedeşte că nu poate fi vorba de o politică de prietenie faţă de evrei" . 

9, Bucureşti. Schimbarea denumir ilor evreieşti ale unor străzi. 
16. Un bi l anţ al măsurilor luate împotr iva evreilor în primul an de la 

instaurarea dictaturii lui Ion Antonescu prezintă totala excludere a 

evreilor din agricultura ţării . 

Octombrie 
4. Ordin de deportare a evrei lor din Bucovina. 
6. Comunicatul lui Ion Antonescu privind deportarea evreilor din Chişinău. 
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8. Deportarea evreilor din Suceava, Iţcani şi Burdujeni. 
9. Apelul adresat mareşalului Ion Antonescu de către dr. W. Filderman 

pentru stoparea deportărilor. 
10. Hotărârea Comandamentului Suprem al armatei române de strângere a 

populaţiei evreieşti din Cernăuţi în ghetou. 
11. Adresa ministrului Finanţelor către Banca Naţională a României privind 

procedura de preluare a bijuteriilor şi obiectelor de valoare de la evreii 
deportaţi în Transnistria. 

19. Răspunsul dur al mareşalului I. Antonescu la apeluri le lui W. Filderman. 
20. Decretul-lege nr. 2903 pentru obligarea evreilor de a contribui la 

constituirea de stocuri de îmbrăcăminte în interes social. 
21. Începe „Recensământul de sânge" al evreilor. 
21. Legea nr. 936 (Monitorul Oficial nr. 250) privind depunerea de către 

evrei în mod gratuit a stocurilor de îmbrăcăminte în interes social. 
Valoarea efectelor predate în virtutea acestei legi a fost de circa 2 
miliarde lei. 

22. Explozia din clădirea Comandamentului armatei române din Odessa. 
Drept represalii au fost ucişi mii de evrei. 

31. În M.O. nr. 259 apare decizia prin care Mihai Antonescu, vicepreşedinte 
şi preşedinte ad-interim al Consiliului de Miniştri, îl însărcinează pe 
Radu Lecca să se ocupe „cu pregătirea lucrărilor pentru reglementarea 
regimului evreilor". 

~ 8.000 de evrei din împrejurimile Cernăuţiului şi din fostul judeţ Rădăuţi 
au fost deportaţi peste Nistru. 

~ Ministrul S.U.A. la Bucureşti relatează despre dezacordul unor cercuri 
politice româneşti faţă de comportamentele barbare ale unor autorităti 
împotriva evreilor. ' 

Noiembrie 
14. A vocaţii evrei de orice categorie n-au drept de exercitare a profesiei. 
14. Decretul-lege nr. 3205 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspectoratu lui 

general al taberelor şi coloanelor de muncă obligatorie de folos 
obştesc pentru evre i. 

15. Presa reia afirmaţia lui Goebbels că evreii sunt vinovaţi de izbucnirea 
războiului . 

16. ~u se mai eliberează autorizaţii de călătorie pentru evrei . 
16. Inregistrările pe disc ale compozitorilor şi muzicienilor evrei sunt retrase 

din comerţ. 
18. Se dă publicităţii lista cu spitalele şi policlinicile evreieşti care vor fi 

supuse exproprierii. 
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26. Obligaţia evreilor de a subscrie la Împrumutul Reîntregirii. 
28. Decizia ministrului subsecretar de stat al Românizării, Colonizării şi 

Inventarului nr. 70216 , privind obligaţia tuturor firmelor din ţară de a 
comunica situaţia capitalului evreiesc la 6 septembrie 1940 şi la 31 
decembrie 1941. 

30. Comisia de judecată a Ofic iului de români zare a decis că în definiţia de 
evreu hotărâtoare este rasa nu religia. 

Decembrie 
3. Funcţionari publici căsătoriţi cu evreice sunt puşi în disponibilitate. 
5. Actorii evrei care nu se supun dispoziţiilor legale de excludere a lor din 

teatru sunt internaţi în lagăre. 
16. Decretul- lege nr. 3415, pentru dizolvarea F .U.C.E. din ţară şi înfiinţarea 

Centralei Evrei lor din România (al cărei Regu lament de funcţionare 
este publicat la 31 ianuarie 1942). 

16. Decretul-lege nr. 3416 pentru recensământul locuitorilor având sânge 
evreiesc. 

~ Ministerul Educaţiei Naţionale, prin adresa nr. 45096, a aprobat cererea 
directorului Marcu Cajal, docent universitar, de a înfiinţa pe lângă 
Spit~l~l „Caritas" din Bucureşti cercur i de medicină pentru studenţii 
evrei. 

~ Colegiul pentru studenţii evrei funcţionează pe baza autorizaţiilor 
Ministemlui Culturii Naţionale şi al Cultelor cu nr. 241273 din 1941. 

H.K. 
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III. Mic dictionar al intolerantei: 
' ' antisemitism, rasism, xenofobie, Holocaust, 

revizionism, iudeo-masonerie, iudeo-comunism 

Dicţionarele sunt imense depozi te ale unor limbi numa i de ele ştiute 
pri n ce mister s-au decantat şi alcătuit în forme deosebite pentru vorbitor i 
dţferiţi. Latura funciar umană, pe de o parte, traiul în comun al oamenilor -
azi chiar până la scară planetară (în „satu l mondia l ") - determină nu doar 
sensuri le comune date unor cuvinte cu înveliş diferit (naţional, regional
dialectal etc.) ci şi forma verba lă asemănătoare (neologisme ş.a.). Cuvintele 
acestu i Mic dicţionar al intoleranţei au fost introduse şi în limba română nu 
ca tribut al unei mode a neologismelor, ci pentru că se referă la fenomene 
aievea care transgresează hotarele unei ţări şi limbi. Anii ultimului război 
mondial au implicat atâtea nefericiri supra-naţionale, încât şi cele hărăzite 
evreilor poartă marca unei „ omogenizări europene". De unde, poate, şi 
,,neologisme le" folosite întru desemnarea lor. 

Cei câţiva termeni pe, care-i inserăm - cu funcţie, oarecum, de glosar 
al prigoanei - în f ncheierea acestei broşuri, capătă astfel ,,jimcţia" de a 
arăta (fără ostentaţie şi fără mânie) că şi în România anului 1941, dar nu 
numai, cuvinte ca antisemit ism, rasism, Holocaust ş.a. nu erau defel 
văduvite de conţinut. 

La rândul lor, sintagme de felul iudeo-masonerie, iudeo-comun ism 
ş . a., fără a fi invenţii loca le sunt, în bună măsură, inventii lexica le care au 
shţjit şi la noi unei propagande prin care cei interesaţi 'să poată nega sau 
ju stifica conţinutul aievea al unor termeni ca cei de mai sus. 

Ultimul termen al minidicţionarului nostru este, însă, cel de 
convieţuire prin to leranţă, al cărui conţinut, o dată fntro11at în lumea 
contemporană, le va putea birui, sperăm, pe toate celelalte. ' 
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Antisemitism 

Termen creat în 1879 de ideologul german Wilhelm· Marr pentru a 
desemna diverse curente şi campanii antievreieşti în Europa acelei vremi. 
Deşi impropriu (grecescul anti=contra şi semit=grupul mare al popoarelor 
semite), termenul s-a impus în acceptiunea sa curentă desemnând actiuni 

' ' ' idei şi resentimente, potrivnice evreilor din Diaspora, iar în ultimul timp şi 
celor din Israel. Istoria antisemitismului este îndelungată, începând cu 
antichitatea (în imperiul parţilor, în cel roman şi chiar înăuntrul vechilor 
regate Iuda şi Israel), continuând cu evul mediu (în special cel creştin) 
european şi culminând în epoca noastră cu genocidul care a victimizat peste 
o treime din populaţia evreiască mondială. Dar nici în cursul ultimelor 
decenii , mai bine zis la jumătate de veac după Holocaust, manifestările 
antisemite, deşi într-o involuţie spectaculoasă, nu au încetat, totuşi, pe 
deplin; ci sunt revigorate, atât în Europa, cât şi peste Ocean, dar mai ales în 
orientul şi occidentul musulman, sub forme religioase (fundamentaliste) şi 
secular-politice. Ele au fost reînviate, paradoxal, de însăşi consumarea 
Holocaustului şi ivirea, ca o consecinţă logică şi legică, a Statului Israel. 
Istoria antisemitismului , consemnată' în zeci de lucrări de referintă scoate Ia 

' ' 
iveală etapele, manifestările şi formele oricăror tipuri de ostilitate faţă de 
evreii de oriunde şi oricând. Morfologia antisemitismului se referă, mai cu 
seamă, la cel religios, la cel rasial, economic, social-politic şi cultural
ideologic. Ideile antisemite, uneori generatoare de psihoze şi îndemnuri la 
acţiune, pot fi regăsite încă din cele mai vechi timpuri, fie sub forma anti
iudaismului profesat în Roma antică de un Apion, de pildă (vezi Josephus 
Flavius: Contra lui Apion), fie al anti-iudaismului teologic al Bisericii 
medievale, fie pe acest fundal, într-o seamă de elemente ideatice n01, 
produse în epoca modernă şi contemporană sub forma: 

a. anti -capitalismului iudeofob al elitei şi al păturilor populare; 
b. afirmaţiei despre „inferioritatea rasei iudaice"; 
c. anti-iudeo-masoneriei; 
d. anti-iudeo-comunisrn ului; 
e. neo-antisemitismu lui. 
Dat fiind că antisemit ismul a coagu lat, în timp, nu doar doctrine 

teoretice, ideologice, ci şi organizaţi i , asociaţi i , partide, istoria le con
semnează pe toate acestea şi deopotrivă tipurile de reacţie, de contracarare a 
acţiun ii lor nefaste, susc itate, deopotrivă, în rândul evreilor şi neevre ilor. 
Căci, în apărarea evrei lor, ori de câte ori erau victimizaţi pe nedrept, s-au 
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ridicat nu doar mari personalităţi culturale sau/şi politice din rându l neevre
ilor, ci au acţionat şi mijl oace, forme instituţionalizate de tipu l legilor sau 
organizaţi ilor de combatere a antisemitism ului, xenofobiei, şovinismului 

etc. În epoca modernă statele democratice, osti le etnocentrismu lui, apără 
drepturi le cetăţen i lor lor, independent de rasă, naţionalitate, religie ş.a. La 
antipod, statele axate pe principii etnocentriste, mai ales cele totalitarist
fasciste, cum şi partidele şi organizaţiile şovine şi antisemite, nu numai că 
au încurajat antisemitismul, dar l-au şi legiferat. 

Poporul român a cultivat, de regulă, convieţuirea paşnică cu alte etnii 
şi, în speţă, şi cu evreii, care în România Mică erau a doua naţionalitate a 
ţării , iar în România Mare a patra. Dar cercuri interesate şi excesiv 
naţionaliste, şovine şi xenofobe s-au folosit nu o dată de diversiunea 
antisemită, creând organizaţii şi chiar partide cu atari programe. În vechea 
Românie, de până la 1918, evreii nu s-au bucurat de dreptul la cetăţenie. În 
Parlament, diverşi agitatori ţineau discursuri antisemite . Nu puţine organe 
de presă cultivau pamfletul antisemit, iar câţiva „teoreticieni" (A.C. Cuza 
ş . a.) fundamentau xenofob antisemitismul lor . Au existat organizaţii ca : 
Alianţa antisemită (1895), Liga antisemită (1906), Partidul naţionalist

democrat (1910) ş .a. 

După 1918, în România reîntregită, evreii au obţinut încetăţenirea în 
masă, dar după un timp s-au înteţit din nou agitaţiile antisemite, culminând 
cu marginalizarea totală a evreilor în anii 1940-1944, pierderea drepturilor 
cetăţeneşti şi decimarea celor din Basarabia, Bucovina şi Transnistria -
urgia abătându-se chiar şi asupra unor oraşe (Iaşi, Bucureşti, Dorohoi) ale 
Vechiului Regat în care evreii au avut de pătimit în pogromuri ca acelea 
descrise în lucrarea de faţă. Evreii nedeportaţi în Transnistria sau câteva mii 
de evrei din Transilvania neocupată de hortişti au supravieţuit. 

După cel de-al doilea război mondia l, deşi evreilor li s-au acordat 
drepturi cetăţeneşti egale, iar antisemitismul s-a aflat într-un relativ recul, 
traumele trecutului apropiat, instalarea orânduirii comuniste în ţară şi 

crearea statului evreu au constituit factori condiţionatori ai emigrării în 
masă. Astăzi, ponderea evreilor în totalul populaţiei este doar de 0,4-0,5%0. 
Şi cu toate acestea, une le cercuri extremist-naţionaliste recurg şi acum la 
diversiunea antisemită, combătută, ce-i drept, de forţe l e democratice , de 
statul de drept şi de societatea civilă, axate pe valori le multicu lturalităţii , 

pluralismului şi conv i eţuirii fertile între naţi onalităţi. 

Extremiştii, naţionaliştii ş i xenofob ii le reproşează evreilor că fac pre_a 
mare caz de antisemitism şi de suferinţe le îndurate în anii celui de-al doilea 
război mond ial, şi afirmă că războiul a cauzat suferinţe mari tuturora, ceea 
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ce, desigur, este adevărat. Dar de aici nu înseamnă că cele pătimite de evreii 
din Româ nia nu au avut un caracter atât de „special", încât să facă necesar 
recursul la sintagma de antisen\itism paroxistic sau prigoană etc. 
Negaţionişti i-extremişti contestă pe faţă existenţa antisemitismului 
paroxistic în anii '40 -'44 şi chiar a antisemitismului mai „benign", din alte 
etape, ale înde lungatei convieţuiri evreo-române. Se manifestă şi o seamă de 
intelectua li care se pretind „obiectivi" în abordarea acestei chestiuni - dar, 
în fapt, tind la edificarea unui „naţionalism pozitiv" , compensator, 
colapsului naţional-comunismului şi golului lăsat prin debusolările în 
materie de identitate. Ei ridică problema dacă nu cumva recunoaşterea 

exerciţiului practic şi ideatic antisemit în România nu este dăunător 

construcţiei unui concept al „valori i naţionale" . În consecinţă, evreilor li se 
cere ca, în virtutea unui „patriotism" de care realmente dau dovadă, ,,să uite 
şi să ierte" , să nu facă un „caz demolator " din suferinţa lor particulară şi 
,,accidentală" . 

Inte lectualii democraţi ş i mulţi istorici români etc. nu văd , însă, nici o 
incompatibilitate între edificarea unui concept naţional viguros - la egală 

distanţă de cel naţional-comunist, ca şi de cel extremist de dreapta (în toate 
sensurile, inclusiv cosmopolit, anaţional) - · şi scrierea unei istorii a 
României cu toate luminile şi umbrele ei. Căci prigoana antievreiască din 
anii 1940-1944, promovată de regimul antonescian şi aplicată de diferiţi 

executanţi, reprezintă un eveniment de amploare ce nu poate fi ocultat. O 
naţiune este cu atât mai viguroasă cu cât dovedeşte tăria recunoaşterii 

drumului sinuos, uneori greşit, pe care l-a parcurs. Ea este aceea care are 
ultimul cuvânt în judecarea puterii politice, a regimurilor pe care le-a 
îngăduit pentru a o conduce pe un drum sau altu l. 

Cele arătate mai sus nu trebuie să ducă, însă, în relaţiile interpersonale 
sau în atitudinile publice sau publicistice la folosirea termenului de 
antisemitism pentru orice opinie critică faţă de evrei şi nici taxată drept 
discriminare negativă pe criterii etnice orice atitudine concretă întemeiată 

ori motivată de alt substrat. Căci, adeseori, se poate stabili, din 
hipersensibilitate, o graniţă labilă, uşor de mutat , între discriminarea 
negativă (în cazuri concrete, bine individualizate) şi ... antisemitism . 
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Rasism 

La începutul anului 1941, Traian Herseni, căpetenie legionară, îşi 
umilea profesiunea de sociolog atunci când, în acord cu o seamă de 
concluzii rasiste ale camaradului său Const. Papanace scria: ,,Purificarea 
rasială a poporului românesc este o problemă de viaţă şi moarte" .. Ea trebuie 
rezolvată prin orice mijloace. Lozincă pnma a purificării este 
,,Deziudaizarea" care să ducă la „o selecţie socială după însuşiri rasiale ... 
Disgenicii trebuie înlăturaţi". 

Cuvântul „rasă evreiască" mai poate fi, însă, auzit uneori şi azi, fie 
pentru a denumi, la figurat, ,,specificul iudaic", fie, la propriu, neamul lui 
Israel. Confuzi a între rasă şi neam, rasă şi „specific" (întotdeauna socio
cultural), rasă şi limbă (limba ebraică este o limbă semită) cândva ridicată 
de hitlerism la rang de „ştiinţă" ar trebui, în fapt, să ruşineze orice om cât de 
cât cultivat. Căci rasa - ca sumă de însuşiri fizice reale - nu împarte oamenii 
nici în „superiori" şi „inferiori", nici după neam, limbă, fizionomie psihică 
ş . a.m.d. Există o rasă neagră, una galbenă, una albă ş.a. doar în măsura în 
care oamenii sunt prin unele caracteristici fizice, ,,negii" , ,,albi" ş.a.m.d. sau, 
adeseori, amestecuri între acestea. Evreii sunt, în majoritatea lor, albi, dar 
există şi evrei „negri", ,,galbeni" şi „amestecuri". 

Rasismul antisemit a pretins , însă, că evreii constituie o rasă pe alte 
criterii decât doar cele fizice - culoarea pielii sau dimensiunea craniului 
(dolicocefal, brahicefal): respectiv pe criteriile „sângelui" lor, al „înfăţişării 
şi bolilor specifice", al limbii şi culturii lor semite, al „neamestecului" lor 
sau, tocmai, amestecului „insidios" cu alte popoare - toate date ca temeiuri 
şi semne ale „inferiorităţii" lor. 

Sunt legiune, însă, savanţii şi cărturarii care infirmă punct cu punct 
cele de mai sus. Dar cea mai bună mărturie este faptul că poporul, socotit a 
fi din start „al Cărţii", s-a dovedit în stare să străbată milenii de devenire 
istorică, să aducă contribuţii importante pe toate meleagurile unde a 
convieţuit cu alte popoare, să-şi refacă, după două mii de ani de Diasporă, o 
v i aţă statală înfloritoare, cu teritoriu, societate, cultură, limbă. Sunt, oare, 
acestea semne de inferioritate? Este, oare, mozaismul - prima religie 
mon·oteistă a lumii din care s-au ivit apoi celelalte două, creştinismul şi 
mahomedanismul - o religie inferioară altora?! Este limba ebraică 
„inferioară"? ! Se poate spune, oare, despre o limbă în care un popor antic 
şi-a turnat în aşa fel gândul şi simţirea, încât chiar şi peste milenii să poată 
sluji celor mai modeme noţiuni, că este o limbă inferioară? Antisemitismul 
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rasist, ridiculizează uneori „fizicul evreului", utilizând clişee voit 
deformatoare. Lăsând de o parte faptul că asemenea evrei se aflau doar în 
caricaturile propagandei antisemite - evreii neputând fi deosebiţi fizic de 
orice „homo urbanus" european. Nu amintim, de pildă, decât că pretinsul 
,,nas - specific" poate fi găsit mai degrabă la bavarezi, greci, spanioli ş.a. 
decât la evrei. 

Izgonit de realităţi, de ştiinţă, de observaţia nemijlocită, rasismul 
încearcă, de asemeni, să speculeze o problematică lunecoasă, privind 
specificul sufletesc, etnic, psihologic al poporului evreu, cu reflexul lor în 
planul mentalităţii, culturii,' spiritualităţii. 

.. Cu toată dificultatea de a-l stabili, un atare specific există bineînţeles, 
la orice popor sau grupare umană. Însuşi misterul care prezidează la 
fonnarea unei limbi relevă un atare specific. Dar un popor nu este, eo ipso, 
nici inferior, nici superior : ci condiţionat de o pluralitate de factori socio
culturali, istorici şi, poate, şi biologici într-o anumită măsură. Fapt pentru 
care aceleaşi trăsături se pot regăsi la mai multe popoare sau trăsături 
diferite la acelaşi popor în diferite momente ale devenirii sale. Spiritul 
negustoresc, lucrativ, perseverenţa, spiritul de familie , spiritul de economie, 
cerebralismul reprezintă doar o parte din inventarul caracteriologic, evident 
cu nimic reprobabil, atribuit spiritului iudaic. Dar atunci când referinţele se 
fac la speculă, înşelăciune, exploatare, lipsă de milă în concurenţă este 
evident că ele nu comportă o discriminare specială pentru evrei. Numai 
evreul renegat Karl Marx a putut crede că „temelia pământească a 
iudaismului este spiritul practic, folosul personal", că „Dumnezeul evreului 
este banul, iar cultul său, speculaţia comercială". În fapt, spiritul practic şi 
folosul personal sunt mobilul oricărei societăţi capitaliste, pe care tot Karl 
Marx a radiografiat-o, printre altele, mai bine decât mulţi alţii . 

Iată, aşadar, cât de hazardat este a da un conţinut greşit sau 
aproximativ cuvântului rasă, mai ales aplicat evreilor şi cu o conotaţie 
depreciativă. 

Rasismul are drept complement firesc xenofobia, atitudinea de teamă, 
respingere sau chiar ură faţă de „străin", faţă de instituţiile care-l reprezintă 
şi de formele spirituale prin care se manifestă. Termenul este perfect 
expl icat prin obârşia sa greacă, în care xenos însemna străin, iar phobos, 
spaimă. Deci, termenul de „străin" se referă la un grup sau o persoană 
aparţinând unui alt popor, unor cetăţeni de altă rasă, naţionalitate sau etnie. 
Atitudinea faţă de cei identificaţi ca „străini" se poate manifesta pe două 
coordonate distincte: pe de o parte, recunoaşterea contribuţiei lor la 
dezvoltarea socială prin spiritualitatea şi cultura proprie, ceea ce face ca, 
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într-un climat ele toleranţă, ei să devină beneficiarii unor drepturi depline iar, 

pe de altă parte, încadrarea răuvoitoare într-o inferioritate considerată 
impură, şi de natură să justifi ce măsurile de „protecţie" ale rasei ( etniei) ce 

se consideră superioară. Momentele de maximă intolerantă fată de străini 
sunt, de obicei, generate de schimbările sociale rapide, ' de crizele 

economice, politice sau de războaie. În aceste împrejurări , cercurile 

interesate manipulează cu o uşuri nţă reprobabilă sentime ntel e de nativism şi 
etnocentrism. Aşa cum s-a întâmp lat şi în acel an 1941, căru i a îi este 
consacrat volumul de faţă. 

Holocaust 

Denumire dată tragediei trăite de poporul evreu în cursul celui de-al 

doi lea război mondial ca o consecinţă a ap li cării, de către nazişti şi acoliţii 
lor a aşa zisei „soluţii finale a problemei evreieşti". Solutie care a condus Ia 

uciderea a circa 6 milioane de evre i, îndeosebi în lagăre!~ de exterminare şi 
„camerele de gazare". După unii autori, au fost astfel ucişi: peste 4 1/

2 

milioane evrei din Polonia şi fosta URSS, 125 mii din Germania, 65 mii din 

Austria, 277 mii din Cehoslovacia, 402 mii din Ungaria (inclusiv 

Transilvania de Nord încorporată acesteia în anii 1940-1944), 83 mii din 

Franţa, 24 mii din Belgia, 7.500 din Italia, 106 mii din Olanda, 40 mii din 

România (exclusiv cei peste 100.000 morţi în Transnistria), 60 mii din 

Iugoslavia, 65 mii din Grecia, ceea ce a echivalat cu un nemaiîntâlnit 

genocid. Dar şi evreii care au supravieţuit au trecut prin încercări limită, 
trăind o stare de perpetuă agonie, torturaţi de anxietate, insecuritate, lipsă de 

perspectivă, oscilând între speranţă şi disperare, confruntaţi cu o forţă oarbă 

şi programată să-i zdrobească oriunde şi oricum. Termenu l de Holocaust 

(din greacă Holocaustos = ardere totală, cu caracter ritual), deşi nepotrivit, 

în semnificaţia sa origi nară, ~ fost adoptat în toate limbile moderne pentru a 

desemna genoc idul evreilor. In limba ebraică, termenu l consacrat este cel de 

Şoah sau Hurban, mai aproape de semnificaţi a tragediei relevate de 

specificitatea ucid erii a şase mii ioane de nevinova ti exclus iv pe criterii 
'' etnice şi rasiale. După Şoah, apărarea drepturilor omului, în primul rând 

dreptul la viaţă al oricărui om, de orice rasă, credinţă, tendinţă etc., devine 

piatra de încercare a discursului sau demers ului umanist, democrat, sau pur 

şi simplu, civilizat. Memoria se dovedeşte, astfel, o condiţie sine qua non 
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pentru perceperea unei asemenea tragedii care nu mai trebuie să se repete. 

Dar întrucât , după spusa filosofu lui Hegel, ,,din istorie oamenii învaţă că nu 

învată nimic" este necesar ca memoria istorică să fie adânc imp l icată în 
' , 

gesturile şi obiceiuri le de viaţă. 
În anumit e cercuri de la noi este reînviată discuţia dacă pentru 

prigoana antievreiască din România anilor 1940-1944 este potrivită sau nu 

utiliz area termenului de Holocaust. Stricta sensu, evreii din România nu au 

avut soarta celor gazaţi şi arşi în cuptoare. Peste 50% dintre ei nu au 

cuno scut forme de prigonire limită, care să fi condus la nimicirea lor fizică. 

Au existat, însă, asasinate în masă (Iaşi etc.), mai ales în Basarabia şi 

Bucovina, iar Transnistria s-a dovedit a fi - prin înfometare, boli , muncă 

fortată ş.a. -· un loc de extincţie pentru mai bine de 100.000 de evrei din 

Ro~ân ia. Şi, întrucât sub genericul de Holocaust literatura de specialitate 

consemnează orice formă de distrugere în masă a evreilor - doar pe criteriul 

că aparţin acestei etnii - noţiunea de Holocaust are trimiter e şi la acest caz, 

fireşte cu precizările ce se cuvin făcut~. 

Revizionism, iudeo-masonerie, iudeo-comunism 

Revizionismul teoret ic constă în punerea în cauză a bazelor 

fundamentale ale unor stări de fapt unanim stabilite sau a accepţiunii 

verificate conferite lor. Dacă rev izuirea unor fapte sau idei perimate, caduce, 

se înscrie în ordinea progresu lui, atitudinea revizionistă urmăreşte alte 

scopuri decât obiectivitatea şi adevărul. 

Deme rsul revizionist al neo-antisemiti smului actual este o dovadă în 

acest sens. El rezidă în negarea , de către unii extremişti, a prigoanei 

anti evreieşti din Europa dominată de totalitarismu l brun. 

În cele ce urmează, inserăm un exemplu de revizionism într -una din 

ipostazele sale locale şi paroxistice: negarea tota l ă a prigoanei antisemite 

operat e de legionari în timpu l rebeliunii din 1941 (Bucureşti) şi afirmarea 

necesităţii luptei împotriva „ocultei evreieşti" care exploatează asemenea 

,,zvonuri". 
Se ştie că legionarismul, ca acţiune şi stare de spirit, a înscris în istoria 

evreilor din România şi în istoria României , în genere, un episod sângeros. 

În istorie, se spune, fenomenele de ostentativă negativitate apar în 

prima lor ipostază ca fiind tragice, iar apoi „în reluare" , ca fiind comice . 
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Căci este, desigur, comic să afli în zilele noastre că o mişcare 
legionară, rediviva, îşi neagă - tot ostentativ - antisemitismul funciar, 
pretinzând că manifestă o iubire creştinească neţărmurită pentru evrei şi 
înfierează orice act de vandalism sau terorism - pe care, chipurile, 
legionarii nu le-ar fi comis vreodată. 

Asemenea afirmaţii neolegionare ar fi într-adevăr comice dacă n-ar fi 
triste şi ... primejdioase pentru firava noastră democraţie care îngăduie să 
înflorească toate „florile", chiar şi cele legionaroide , hrănite cu sevele unei 
retorici bine „temperate" şi ingenios orientate către escamotarea adevărului . 
La o recentă întrunire a mişcării legionare, desfăşurată sub genericul 
„Adevăr şi minciună despre evrei şi antisemitism'\ s-au negat, în spirit 
revizionist: caracterul antisemit al mişcării legionare; uciderea evreilor în 
pogromurile din timpul rebeliunii (de la Bucureşti, 21-23 ianuarie 1941) ca 
şi din cursul evenimentelor petrecute la laşi (între 29 iunie - 6 iulie 1941) 
ş.a.m . d. 

Afirmaţii de acest fel - venite dinspre extremismul de dreapta 
(asezonat în diverse locmi, după contexte locale) - nu sunt, desigur, 
originale, ele fiind subsumate, de regulă, noţiunilor de Negaţionism, 
Revizionism ş.a. 

Existenţa unei bogate literaturi documentare, a sute de documente 
decisive care atestă Holocaustul este contestată de noii legionari şi incluse în 
„arsenalul minciunii interesate pe baza căreia mafia evreiască tinde să se 
aleagă încă cu imense despăgubiri materiale: de astă dată din chiar partea 
statului român". 

Aşadar, pornind de la cele mai mieroase declaraţii cu privire: la relaţia 
„Mişcării" cu evreii, la combaterea rasismului, la disocierea masei evreieşti 
de „profitorii şi exploatatorii aşa-zisei suferinţe din trecut" - legionarii de 
azi, la care ne referim, încearcă, printr-o retorică nocivă, să inducă în 
auditoriu o atitudine antisemită, o psihoză chiar. Căci „adevărul legionar" de 
azi , debitat în faţa unor neavizaţi şi sensibilizaţi de condiţii sociale dificile, 
poate îndemna la acţiuni pernicioase ţării, neamului şi doar în ultimul rând 
puţinilor evrei aflaţi încă în viaţa activă a societăţii noastre. Căci democraţia 
noastră, asumată de unii, declarată doar de alţii, generează şi extremisme, 
alimentate cu un revizionism de acest fel. Raţiuni conjuncturale actuale cer 
mişcării neolegionare să-şi escamoteze tocmai prima ei raţiune de a fi -
antisemitismul. De unde şi efortul de a practica un neo-antisemitism, 
constând dintr-o argumentare ce nu mai vizează evreimea „ca etnie", ci doar 
„mafia evreiască, plutocraţia mondială şi iudeo-masoneria", adică: altă 
pălărie pentru aceeaşi etnie! 
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Din păcate, adevărata natură a noii mişcări legionare nu numai că nu 
preocupă mediile noastre, dar chiar şi atunci când ele fac relată1i despre o 
întrunire ca aceea mai sus evocată, consemnările sunt de-a dreptul derutante. 
Căci ce altă concluzie se poate trage dintr-o consemnare „albă" de felul 
acesta (vezi „Cronica Română", 24.01.2001) : ,,S-a format ideea greşită că 
legionarii conduşi de Zelea-Codreanu i-au prigonit pe evreii aflaţi în 
România. Dimpotrivă, evenimentele de atunci au fost denaturate «datorită 
intereselor unor lideri ai Comunităţii Evreieşti». Şeful mişcării legionare 
invită clasa politică românească să nu mai privească mişcarea ca pe o 
organizaţie extremistă". 

Iudeo-masonerie 

.Extremiştii de dreapta îşi legitimau campania antievreiască şi prin 
sloganul luptei împotriva „iudeo-masoneriei ", considerată - cum se 
exprimau ei - drept o organizaţie ocultă, care tinde la dominaţia mondială. 
În literatura lor din anii '40 - dar şi în cea de azi - aceasta însemna că 
,,evreii, prin bogăţia lor, prin puterea prezervată cu forţa şi în mod brutal -
dar potrivit unor reguli de clan consp irativ e (exersate îndelun g, secole , chiar 
niilenii) au năzuit, în timp, să surpe creştinismul, apoi să guverneze lumea -
mai întâi prin capitalism şi, ulte rior, prin comunism". Propaganda antisemită 
consideră că fenomenul fiind general îşi avea extensiune a ş i în România, 
inclusiv în anii ultimei conflagraţii mondi ale. Ziarel e vremii titrau cu litere 
de o şchioapă: ,,Iudeo-masoneria conduce lumea şi Român ia", fără să-şi dea 
seama în ce măsură se expuneau ridicolului .. Căci dacă evreii conduceau 
lumea - de când lumea - şi chiar în acel timp al Holocaustului brun - de ce 
n-au avut forţa să împied ice o atare catastrofă? Trecând peste o atare 
întrebare, firească, şi un răspuns care spulberă de la sine sloganul cu pricina , 
propagandiştii acestuia şi nu numai ei - persistă în a pretinde şi azi că loji 
masonice şi organizaţii internaţionale evreieşti „surpă pretutindeni" 
temeliile statelor nationale. 

Protocoalele lnţelepţilor Sionului sunt prezentate drept „fundamentul 
filosofico-politic al iudeo-masoneriei". 

Extremiştii anilor ·40 de la noi - în consens cu cei de aiurea, de atunci 
dar şi de azi - rezumând aceste Protocoale deduc că ele prevăd : 
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1. Controlul asupra naţiunilor care va fi asigurat prin înfiinţarea de 

uriaşe monopoluri private , ca rezervoare de mari bogăţii, de care să devină 

dependenţi mai ales ne-evreii. 
1/1. Prin aceasta naţiunile trebuie să fie nimicite, prin datoriile 

statelor, îndată după falimentul po litic. 
2. Controlul asupra presei 
3. Extinderea puterii 
4. Controlul asupra credinţei - prin iudaizare sau/şi ateizare 
5. Infiltrarea liberalismului în organismele statale 
6. Controlul asupra alimentaţiei - penurie, speculă ş.a. 

7. Discordii între state şi aţâţarea la războaie 
În acest sens, o teză mult vânturată de propaganda nazistă şi preluată 

de cea legionară se referea la evreii declanşatori ai celui de-al doilea război 

mondial. 
Ca probă sunt preluate, după propaganda nazistă, zeci de nume de 

fruntaşi ai „iudeo-masoneriei" mondiale, ,,dovediţi" drept declanşatori ai 

războiului. 

De asemenea, pentru asezonarea clişeulu i privind rolul iudeo

masoneriei în declanşarea ultim ei conflagraţii, propaganda legionară şi 

antonesciană s-a străduit să evidenţieze un aşa-zis rol al evreilor în 

masoneria românească în tot cursul secolului XX. O lungă listă de nume şi o 

avalanşă de incriminări defineau, deopotrivă, ,,iudeo-masoneria" şi „iudeo

comunismul", într-o indistincţie cvasitotală. 
La 15 noiembrie 1941, întreaga presă românească relua afirmaţiile lui 

Goebbels că evreii erau vinovaţi de izbucnirea războiului. 
Între 16.IX.1941-20.04.1942 când se desfăşura bătălia de lângă 

Moscova, în care armatele hitleriste au suferit prima mare înfrângere 

militară din timpul celui de-al doilea război mondial, sloganul de mai sus 

era reiterat aproape zilnic. El apărea coroborat mai ales cu cel de „iudeo

comunism" . 

ludeo-comunism 

Prin sintagma iudeo-comunism colportorii acestui slogan înţelegeau să 

atribuie evrei lor un rol major în propagarea idei lor comuniste şi în crearea 

„imperiului sovietic". În anii '40 propaganda antisemită ataca insistent 
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aceste teme dar, mai cu seamă, aceea a „bolşevizării de către evrei a 

Basarabiei şi Bucovinei", a rezistenţei organizate de evrei la revenirea 

trupe lor româneşti (în 1941) ş.a.m.d. Nu erau neglijate, desigur, nici 

sloganele generale în materie. Mijloacele de dezinformare în masă le 

induceau zi de zi în mentalul colectiv, creând stări de spirit şi psihoze 

antisemite, prin afirmaţii despre proeminenţa contribuţiei · evreieşti în 

revoluţia bolşevică din 1917 şi în organizarea partidelor comuniste din 

Europa , America ş.a., despre rolul jucat de evre i în crearea Partidului 

Comuni st din Român ia Ia 8 mai 1921 sau în crearea Republicii Ungare a 

Sovietelor ( 1919), a Internaţionalei Comun iste etc., etc. 
Sloganul „iudeo-comunismului" evidenţia de asemenea că 

bolşevismul sovietic, ca şi comunismul internaţional, servesc, îndeosebi, 
interesele evreimii, ale „masoneriei" lor mondiale, ale ţelului lor de a 

,,conduce lumea". 
În mod paradoxal, în ultimul deceniul - după căderea „imperiului 

comunist" din Europa", extrem ismul antisemit atribuie şi acest eveniment 

tot actiunii „ocultei evreieşti mondial e", interesată, la începutul noului 

mileniu , să conducă lumea folosind u-se de astă dată de forţa (economică, 

dar şi militară) a capitalismului mondial , ,,în care magnaţii evrei fac legea". 
În România, sloganul „iudeo-comunismului", al luptei împotriva 

„pericolului bolşevic" şi a „comunizării ţări" a justificat multe din acţiunile 

represive împotriva evreilor, mai ales a celor din Basarabia şi Bucovina. 

Evreii din aceste provincii au fost stigmatizaţi, în răspărul evidenţei, ( de 

pildă, deportarea în Siberia a mii de evrei locali, prigoana antisionistă, 

ostracizarea burgheziei şi micii burghezii evreieşti) ca fiind bolşevizaţi în 

totalitatea lor, ca fiind „osti li" României ş. a.m.d . Înseşi asasinatele şi 
deportările operate după reinstaurarea administraţiei româneşti, în iulie 

1941, au fost astfel justificate. 
A trecut de atunci o jumătate de veac. România s-a aflat un răstimp de 

peste patru decenii sub regimul comu nist, instaurat cu sprijinu l trupe lor 

sovietice. 
O literatură diversionistă încearcă azi să exp lice, însă, acest fenomen 

istoric, deosebit de comp lex - atât în cauza litatea originii şi devenirii sale 

cât şi al stingerii sale în anii '90 - tot prin rolul nefast al iudeo-maso neriei. 

Comunismu l românesc, ca şi cel est-european, au dispărut. Dar 

sloganul „iudeo-com unismului" - sub forma „evreii au adus comunismu l" -

a renăscut în diversiunea operată în ultimii ani şi de neoextremismul de la 

noi, dornic să releve anum ite „teme iuri naţionale" pentru gândirea şi 

acţiunea antisemită dinaint e şi de după 1944. 
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Reluarea astăzi a sloganului „evreii sunt răspunzători de aducerea 

comunismului în ţară", bizară în multe privinţe în condiţiile de după '89 -

datorită absenţei, de astă dată, a „triadei" ocupant, comunism, evrei - trimite 

de aceea la o motivaţie inedită, menită, printre altele, să acrediteze 

„imun itatea românească" la ideea şi practica totalitar-colectivistă. În acest 

demers oarecum „psihanalitic"·, argumentarea „cu evreii şi comunismul" 

rămâne o constantă, chiar dacă în anii războiului , ca şi în anii imediat 

postbelici masa evreiască dovedea alte opţiuni social-politice şi de viaţă decât 

cele comuniste. 
Este, desigur, adevărat că, în mişcarea comunistă din România, în 

starea ei de ilegalitate, au activat şi evrei . La 23 august 1944, din cei circa 

1000 de membri de partid, evreii erau circa 300 (,,mulţi", ca cifră absolută, 

dar cât de infimă în raport cu populaţia de câteva sute de mii de evrei din 

ţară (în 1930, circa 800.000, iar la 23 august '44 circa 400.000)! Aşadar, 

„mulţi" comunişti au fost, în ilegalitate, evrei, dar foarte puţini evrei au fost 

comunişti. Constatarea se impune şi pentru anii '44-'50, când ponderea 

comuniştilor de origine evreiască a fost - raportată la întreaga etnie - în 

creştere (circa I.OOO până la finele lui '44, circa 5.000, în anii '45- '46 şi 

până la 1 O.OOO de membri de partid, simpatizanţi şi funcţionari în aparat la 

data verificărilor din '49, când partidul număra circa 1 milion de membri). 

În anii '44-' 50, în vârfu l ierarhiei de partid şi în Consiliul de Miniştri se 

aflau, însă, doar câteva persoane de origine evreiască; în eşalonul doi câteva 

zeci; în aparatul de propagandă câteva sute; iar în aparatul economic şi 

administrativ, pe funcţii nu înto tdeauna de prim plan, câteva mii . 
O atenţie deosebită, până la nominalizări individuale, pe regiuni, sex, 

vârstă etc., este acordată, în ultimii anii - în cadrul literaturii anticomuniste 

- evreilor din cadrul aparatu lui represiv al vremi i. Dar, în ciuda căutărilor 

febrile sau chiar a substituirilor de nume, evreii depistaţi ca „lucrători" ai 

acestor organe nu depăşesc 5-6% din cele câteva mii de angajaţi ai 

Ministerului de Interne, Serviciul Secret de Informaţii - apoi Securitate etc. 

Desigur, în toate cazuri le menţionate s-ar putea spune că nu atât 

numărul celor împricinaţi contează, ci funcţiile, rolu l şi locul deţinut în . 
'O lucrare recentă (vezi: Florin Mătrescu, Holocaustul roşu sau crimele în cifre ale comunismului internaţional, 

Bucureşti , 1998) şi de dimensiuni deosebite (circa I .OOO de pagini) se doreşte a fi o enciclopedie ce cuprinde cele 

mai fantastice e l ucubraţii despre rolul evreilor în: propagarea ideilor comuniste; în crearea „imperiului sovietic"; 
în acţ iunea „iudco-mason i că" ; colaborationismul marxist-comunist, ş.a. 

S-ar putea spune că atare enormităţ i n-ar trebui să retin ă atentia cercetăr ii istorice. De vreme, însă, ce o 
asemenea carte - înjghebată, ce-i drept, de un medic oarecare, autoexilat în anii '80, în R.F.G., după ce-ş i făcuse 

studiile ş i cariera în România lui Ceauşescu - este tradusă în limba română şi devine ,,lucrare de referint~" pentru 

o puzderie de gazetari autohtoni dornici să demaşte „v inovă\ ii l e ş i vinovat ii comunismului", ea nu poate rămâne 

nementi onată în istoria sloganului „evreii ş i comunismul" de care ne ocupăm. 
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efortul de comunizare a ţării, în consolidarea unei noi clase politice aservite 

Moscovei şi ridicată pe distrugerea celei din interbelic şi, mai ales, de mai 

apoi, de după preluarea puterii de către dr. P. Groza şi „izbânda" repurtată în 

alegerile din 1946 şi, evident, din 1948 . 
De altfel, chiar scrierile consacrate combaterii sloganului că „evreii au 

adus comunismul în ţară" sau că au avut „un rol major în comunizarea ţării" 

aduc suficiente mărturii despre importanţa redusă (cu unele excepţii) a 

evreilor în conducerea partidului, în Consiliul de Miniştri ( analiza 

stenogramelor pe anii '44-'45 şi '45-'58 relevă irefutabil acest fapt), în 

Guvern şi administraţia l_ocală. Faptul că unii evrei au avut, totuşi, acces, în 

noile condiţii, la un anumit rol decizional era bătător la ochi pentru cei 

obişnuiţi . cu ei doar în poziţia de ostracizaţi şi de oameni lipsiţi de orice 

drepturi civile şi politice în regimul totalitar antonescian anterior. Dar ecoul 

de mentalitate era astfel dirijat de cei interesaţi, încât dacă un evreu ajungea, 

să zicem, viceprimar sau subprefect se pretindea că întreaga etnie conducea 

respectiva localitate sau judeţ etc. şi, ca atare, era răspunzătoare de toate 

necazurile abătute asupra lor. 
A spune, însă, despre toţi aceştia că au adus comunismul 'în România 

este a dovedi o ignoranţă crasă în ce priveşte cunoaşterea sociologică a 

mecanismelor functionării destructurărilor socia l-birocratice în orice tranzitii 
' ' 

dintre regimuri. De asemenea, a susţine fie şi numai că.. . ,,marii comunişti 

evrei" (chiar de nivelul Anei Pauker etc.) au adus comunismul în ţară 

înseamnă a refuza orice abordare obiectivă a mecanisme lor externe de creare 

a „zonei de influenţă sovietică" în toate ţările estului şj centrului european. 

H.K. 
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IV. Convieţuirea prin toleranţă 
Problematica şi sociologia toleranţei 

În vorbirea curentă termenul de toleranţă şi sinonimele sale sugerează 
un rapo rt asimetr ic, de re l ativă inegalitate între cei ce tolerează şi cel tolerat. 
Sunt, ca atare, pseudo fonne ale toleranţei: atitud inea paternalistă 

caracterizată prin condescendenţă, îngăduinţă ş i indul genţă univoce, 
mani festate de un „subiect" tolerant faţă de un „obiect" tolerat; atitudinea de 
pasivitate, indiferenţă şi neasumare - prin impli care ş i empat ie - în destinul 
celuilalt, sub pre textul de a nu-l stingheri; atitudinea de menaj are a oricărei 
susceptibilităţi a celuilalt prin abandonarea unor exigenţe critice principiale 
faţă de în.toleranţa celu ilalt. În opoziţie cu formele de mai sus ale 
pseudotoleranţei, toleranţa recomandată şi concepută la nivelul standarde lor 
democraţi ei, pluralismului, multiculturalităţii şi li bertăţilor - consacrate în 
documente internaţionale ş i naţionale actua le - se referă la solidaritatea 
interumană activă exprimată în atitudin ea de îndreptăţire egală şi reciprocă 
la afirmarea fără discriminări , a diversităţii ş i caracteristic ilor proprii, sub 
toate aspecte le. Cu o singură condiţie restrictivă: nestânjenirea sau 
nepericlitarea, prin fa lse diferenţieri, a drepturilor fundamentale ale omului 
- inclusiv rea lizarea un i tăţi i de grup în şi prin diversitate , precum şi 
armon izarea intereselor minoritare cu ce le maj oritare. Căci relaţia de 
toleranţă, atât la nivel interindividua l, cât şi intergrupal (între grupuri 
soc iale, etnice etc.) este autentic democratică atunci când se produce o 
echivalenţă dep lină între „creditorul" şi „debitorul" toleranţei, rolurile 
acestea izvorând din status -uri ega le şi interşanjabile; toleratul fiind, în 
acelaşi timp, toleran t ş i viceversa. Promovarea to l eranţe i active prevede 
lupta împotri va into leranţei şi integrarea diversităţii ca factor de îmbogăţire 
şi înnobilare, atât a celui tolerant, cât şi a celui tolerat. Prin asumarea 
reciprocă a soartei celuilalt, prin refuzul oricărei discriminări, indivi zii şi 
grupurile îşi îmbogăţesc personalitatea proprie ca ş i pe cea „de bază" ( de 
grup, etnică etc.). 

Ideea toleranţei a străbătut istoria culturii umane încă din ant ichitate, 
dar etapele în care ea a fost vehiculată expres - deşi în conţinuturi şi forme 
diferit e - sunt cele pregătitoare de noi prefaceri soc iale sau cele imediat 
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următoare unor puseuri de inegalitate crasă .• Luminismul prerevoluţionar a~ 
secolulu i al XVIII-iea europ ean a deschis era modernă a dezbatenlor ş 1 
înfăptuirilor privind toleranţa religioasă, social ă, ~ultural-.spi.rit~al~, 
natională etc. În procesul ideologizărilor pe tema toleranţei nu au lipsit, msa'. 
ab~rdările doctrinar-utopice şi nici folosirea ideii de toleranţă în scopun 
diversioniste, de ocultare a unor realităţi de fapt intolerante. Resuscitare~ 
actuală a problemei tolerantei, iniţierea unei ample a.cţiuni de tipu.~ ,,Anulm 
Internaţional al Toleranţei", cum şi mobilizarea solidară a conştunţelor la 
scară naţională, regională şi planetară, se datorează p~ .de o p.a~te unm 
recrudescente considerate anacronice, ale xenofob1e1, şovm1smulm, 
antisemitisn;ulu i şi intoleranţei , iar pe de altă parte, uriaşei ext~?si uni ~ 
normativităţii şi mentalităţii democratice , pluraliste şi hberal e pe am t.ot mai 
mari ale mapamondu lui. Imp licarea unor orgamsm~ mternaţ1?nale, 
guvernamenta le şi nonguvernamentale, în aceas.tă vastă ac.ţmne, ~esc~1de un 
nou ev în care suveranitatea drepturilor omulm, y compns, la d1vers1tate ş1 
unitate de diferentiere, transgresează orice alt tip de suveranitate. Nici u~ 
stat national nu se' poate prevala de suveranitatea sa politică, juridică etc. ş1 
nu se poate plânge de imixtiune în treburile interne atunci . câ~d pe \erit~ri~l 
său sunt încălcate drepturil e omului şi este practicata, nemgrad1t, 
intoleranta . Asa cum nici un stat, oricât de puternic şi mare ar fi, nu are 
dreptul să exe;cite vreo fonnă de intoleranţă, discriminare sau marginaliz.are 
împotriva altui stat. Act ele de intoleranţă şi de în~ălcare a . dreptunlor 
omului, inclusiv la diferenţiere , constituie „fapte sociale" relativ lesne d~ 
identificat prin caracteristicile şi mărcile lor obiective; de unde Şl 
normativitatea (politică, juridică etc.) naţională şi internaţională aplicabilă 
lor. Toleranta , ca disponibilitate psihică, ideatică şi chiar comportamentală 
individuală,' implică subiectivitatea ca o componentă majoră: nu poţ~ 
constrânge pe cineva la toleranţă; îl poţi con:ing~ ~oar_. De. ~nde Ş~ 
importanţa şi prevalenţa factori lor cultural-educaţ101:ali. ş1 a~10log1~1.-m~r~h 
fată de cei din zona normativităţii juridice. Mob1lunle ş1 cond1ţ10nanle 
actelor de toleranţă sunt, deopotrivă, de ordin psihic, caracteriologic, social, 
cultural-spiritua l şi chiar.. . temperamental: de unde şi complexit~tea 
demersului educational şi de înrâurire în spiritul toleranţei; factonlor 
rational-cognitivi trebuind să le fie asociaţi puternici stimuli afectivi şi 
m~tivatii de ordin psiho-social. Este limitat - sau chiar inaccesibil - tărâmul 
tolerantei pentru cei apăsaţi de ură, invidie, agresivitate, instinctualitate , 
mizant;opie, insensibilitate, mânie, convulsii . ~istructiv~, ~omple.xări 
impulsive , demenţă furibundă, degenerescenţă, spmt d.e dommaţie, sad1_sm, 
gelozie, răutate (sub toate formele ei). Umoarea rea ş1 caracterul deficitar, 
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temperamentele nestăpânite ~.a. relativizează grav disponibilitatea şi 
capacitatea de to leranţă care trebuie pusă în l egătură cu: altruismul, 
admiraţia, bunătatea, caracterul integru, cinstea, datoria, sentimentul 
dreptăţii, generozitatea, inteligenţa, recunoştinţa, respect ul, sinceritatea, 
stăpânirea de sine, solidaritatea şi voinţa călăuzitoare de valori. Spiritul de 
supunere sau dominare, egoismul, ambiţia nemăsurată, ingratitudinea, 
laşitatea, răzbunarea, mediocritatea, ratarea, prostia, dispreţul , ignoranţa, 
prejudecata şi superstiţia, vic iul sub toate formele sunt tot atâtea stavile în 
calea dezvoltării unei normalităţi ps ihice ş i a spiritulu i de toleranţă marcat 
de disponibilităţi pentru afiliere, afinitate, consens, integrare şi empatie. În 
viaţa colectivă - comunională ş i societa l ă - spiritu l de coeziu ne şi 
comuniune, de comunicare şi compr ehensiune , de compasiune şi gratificare, 
de multiculturalitate şi ~chitatc nu sunt o rezultantă stihinică a convieţuirii. 
Carenţele integrării în grup şi colectivitate zdnmcină grav echilibrul interior 
şi face precară realizarea toleranţei . Egocentrismul şi egolatria, spiritul 
gregar ca şi psihologia de turmă pot genera nevroza de abandon sau ratarea, 
non-identificarea cu grupul sau identificarea cu agresorul, clivajul eului 
(schizoidia şi amfibismul conştiinţei), pulsiunile distructive , negativismu l 
narcisist şi „reificarea" celuilalt, paranoia şi sado-masochismul etc . 
Psihologia maselor, în stări de revoltă sau/şi revoluţionare, generează, de 
regulă, acte colective de contestaţie şi intoleranţă; călăuzite de va lori 
pozitive şi de idealuri umanitare, aceste acte de intoleranţă temporară pot 
conduce spre restratificări sociale favorab ile unor climate apte să inaugureze 
noi stări de toleranţă. Contextele sociale şi psiho-sociale ale toleranţei sunt 
contradictorii şi trimit la o dialectică stufoasă, nu lipsită de dileme greu 
solubile. Este, însă, un fapt istoric că oamenii, pentru a supravieţui, au 
trebuit să coexiste în grupuri sociale mai mici sau mai mari . Dată fiind 
inegalitatea funciară (bio-psihică) dintre indivizi şi placarea acesteia pe 
inegalităţile speciale (rezultate din status-uri şi roluri diferenţiate), 
dihotomizarea între superiori ş i inferiori, puternici şi slabi, bogaţi şi săraci, 
majoritari şi minoritari etc., coexistenţa nu s-a exprimat ca o suită 
neîntreruptă de acte de toleranţă reciprocă. Dimpotrivă, chiar intoleranţa, 
dusă ·uneori până la excluziune, a constit uit regula, iar toleranţa, excepţia, 
menită a o confirma. Conv i eţuirea umană rămâne, totuşi, un fapt banal, fără 
de c~re reproducerea societăţii s-ar fi dovedit o imposibilitate. Societatea 
contemporană, aflată în pragul secolu lui XXI - şi cont inuatoarea unei 
milenare istorii, contradictorii - a ajuns în stadiul la care ·ori va fi o societate 
a progresului, bunăstării şi toleranţei, ori nu va fi de fel. Prob lemele 
omeniri) - devenite globale şi solidare - sunt uriaşe, de la demografie şi 
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etnologie până la democraţie şi polemologie. Soluţionarea lo_r în maniera 
clasică inclusiv prin colonialism şi totalitarism, prin războaie locale sau 
mondi~le, sunt caduce. Toleranţa în contextul unei solidarităţi organice 
regionale şi globale, naţionale şi mondiale, devine treptat o chemare la 
supravieţuire. Tot mai numeroase sunt azi organismele europene, e~ro
atlantice ş.a. care atenţionează în acest sens prin documente esenţ~ale, 
elaborate în cadrul unor reuniuni şi foruri de cea mai înaltă responsabilitate 
(O.N.U., U.E., O.I.C.E., C.E., UNESCO etc. etc.). Nu întâmplător, intrarea 
în mileniul nostru a debutat cu „Anul internaţional al toleranţei" . Ca ordine 
de urgenţă în acest sens este înscrisă toleranţa - ~aţiona~ă şi. rasială, l~p!a 
împotriva xenofobiei, a şovinismului şi antisem1t1smulm, a mtoleranţe1 m 
general, căci toate acestea continuă - ca şi războaie~e locale - flag_~lul 
terorismului sau „magia neagră" a discriminărilor. In planul relaţulo~ 
internationale sunt promovate, astfel, interesele şi specificităţile fiecărei 
natiun/ colaborarea şi apropierea între popoare pe baza principiilor de ' ' .. egalitate, independenţă, întrajutorare, avantaj reciproc, respec_t ş1 mt~grare 
crescândă. În planul relaţii l or intra-naţionale , documentele mtemaţ1onale 
referitoare la tolerantă promovează egalitatea deplină în dreptun a 
minoritarilor cu major,itarii, abolirea discriminărilor în plan individual ~i 
colectiv , dreptul la diferenţă şi autonomie cultural-spirituală, Ala autono~1e 
locală şi reprezentativitate proporţională, la integrarea 1~ ~t~ctunle 
nationale unitare, bazate pe solidaritate. Ţine de dreptul md1v1dual al 
fie.cărui minoritar: deplina sa egalitate cetăţenească, satisfacerea nevoilor 
sale de învătământ, cultură, artă etc., specifice, exprimarea în limba proprie; 
asigurarea ~timei reciproce; stimularea propensiunilor de frăţie cu toţi 
locuitorii ţării cu ·care, atât generaţiile anterioare, cât şi cea actuală au 
muncit şi trăit împreună. Întrucât cele mai multe minorităţi trăitoare într-o 
tară dată şi la un moment dat, întocmai ca şi majoritarii, au întinse relaţii de 
~bedenie, cultură, limbă, tradiţie cu conaţionalii lor de peste hotare, este un 
drept funciar al tuturora de a cultiva strânse relaţii_,_ de a stabi~i ~ p~nte de 
legătură cu fraţii lor de pretutindeni, aflaţi în situaţn fie de 1:1aJonta~1 fie ?e 
minoritari în alte locuri. Naţiunea nu este un fenomen etmc sau b1olog1c
rasial, ci un fenomen social, istoric constituit, în cadrul căruia diferite 
neamuri popoare şi rase s-au asimilat - dând naştere naţiunii şi statelor ' . . . . . . nationale. Etniile şi-au păstrat specificul ca maJontan pe un tentonu anumit 
sa~ ca minoritari în mai multe teritorii. Toleranţa întru convieţuire devine 
treptat marca esenţială a oricărei naţiuni aflată cu faţa spre un viitor a! 
integrării şi diferenţierii pozitive. Inegalităţile şi subdezvoltarea marche_az~ 
încă o mare parte din naţiunile omenirii; a persista în această stare reprezmta 
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un grav simptom de intoleranţă în lumea contemporană. Optiun ea pentru inte~rări regionale, crescânde, în vederea unei integrări generalizate, pare să 
expnme sensul cel mai înalt al manifestării toleranţei în secolele ce 
urmează. Futurologia toleranţei, astfel întrevăzută, la scară macrosocială, are 
drept complement firesc o praxiologie a toleranţei la toate niveluri le 
existenţei socio-umane, începând cu cele micro-sociale . Elaborarea setu lui 
de metode, tehnici şi procedee în acest din um1ă sens, respectiv educatia 
pentru toleranţă în microgrupul fami lial, şcolar, de vecinătate, profesion~l, 
de prieteni şi cunoscuţi, confesional etc. etc., se spr ijină pe cercetări l e 
moderne întreprinse de o întreagă disciplină adaptată ad-hoc: este vorba ele 
sociometrie, disciplina axată pe cercetarea vastului domeniu al fenomenelor 
din raza microsociologiei. 

Sociometria studiază reacţiile de atragere-respingere, deci implicit 
toleranţa între membrii unor atari grupuri în care, de fapt, se desfăşoară 
majoritatea relaţiilor interpersonale. Ancheta sociometrică, prin metode ca: 
testul sociometric, testul configuraţiei sociale, psiho-drama, pune în 
evidenţă „sociograrne", relevante şi decisive pentru cota de alegere sau 
respingere în grupurile mici, echilibrate sau disfunctional e. În functie de 
scorurile obţinute, socio-metricienii (num i ţi şi 'microsociologi) fac 
recomandări de „terapie socială" menite să amelioreze „starea de afectivitate 
„în microgrup şi în mod implicit performanţele acestuia în planur ile 
toleranţei, înţelegerii, concesivităţii etc. La rândul ei, imagologia este studiul 
asupra ideii, a „imaginii" ce îşi fac indivizii unii despre alţii, sau grupurile 
( d~ la . cel_e m!ci ~ân~- la cele naţionale) unele despre altele ( românii despre 
rnmontan, mmontam despre români) ş.a.rn.d. Specialiştii în acest domeniu 
fac recomandări de ameliorare a formelor de percepere a unora de câtre altii: 
se estimează că, printr-o mai bună cunoaştere, se va ameliora imaginea' şi 
totodată va fi strâmtorat, ea ipso, câmpul into leranţei şi antipatiei univoce 
sau recipro ce. 

Pedagogia în spiritul toleranţei presupune o bună cunoaştere atât a 
morfologiei, cât şi a funcţionării grupurilor în societatea modernă actuală: 
fiece grup suscită, astfel, o „pedagogie socială, microsocială" adecvată. 
Folosind _ criteriu l „dimensiunii microsociologice", grupurile pot fi' 
taxonom1zate după: conţinut, mărime, durată de funcţionare, ritm de 
desfăşurare a activităţi l or, măsura dispersiei membrilor să i , fundament de 
alcătuire, mod de acces, grad ele exter iorizare, funcţiuni interne şi externe, 
mientare, mod de penetraţie, mod de integrai·e supra (în societatea globală) 
ş1 mfra (subgrupuri), grad de compatibi litate cu alte grupuri, mod de 
cons trângere a membrilor, princ ipiile organizării interne, grad de unitate şi 
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diversita te. To leranta, în toate aceste grupur i, este în funcţie ele manif~stăr( le 
cele mai simp le 'de' socia bili tate, pr in fuz iune par_ţia lă ~n _,,noi", ia2 into leranta de manifestările de sociab ilitate pnn opoz1ţ1e parţiala sau totala 
în „rapo;t~r ile cu alţi i". Sent imentu l de ,_,noi" e_ste di2e~t prop_orţ1~nal cu 
buna funcţionare a grupului de stări de ech1l1bru ş1 ~u st~nle de-~menmţ~re a 
grupului în cazuri de dezechi lib,:.u intern sa~/ş1 „dm afara · Toleta~ţ~ generată de stările comunitare 11 favo~·1zeaza pe _cei ~e s~ aseamana 
( b

. · .· 11·111
ba- confesie etc.) dar mai ales pe cei cu mte1ese comune o 1ce1un, , , . _ . satisfăcute convergent. Alteritatea devine un ~acr,?r de d1ver_genţa ŞI intolerantă ori de câte ori „relaţiile de apropiere sp~resc divergenţa 

solutiilor'. Astfel, în grupu rile constituite - dup~ wnţmu~ ~ toleranţ~ prev,alează în cele cu o înaltă diviziune a mu?cll ş1 _specia~zare; dupa mărime_ toleranţa prevalează în grupun foarte _mici; dupa durata - toler~n!a prevalează în cele de lungă convieţuire; ~upă ntm - to~eranţ~ prev~l~aza 1~ 
cele alerte; după măsura dispers1e1 - m cele cu d1spers1e . maie, dupa 
fundament de alcătuire - toleranţa prevalează în cele const1tu1te _r_entru 
întrajutorare; după modul de acces - prevalează !n cele ~u ~cces cond~1onat. După gradul de exteriorizare - în cele ex~rave?1te; dupa f_uncţrn~I - 111 cele 
complexe; după orientare - În cele p_err111s1ve ŞI d~ absorbţie; ~upa grad~! de 
penetratie _ în cele codificate; dupa mtegrare - m cele le~ne a?~ptabile ş1 
· t . b, ·1e· după gradul de compatibilitate - în cele mult1strat1f1cate cu o 111 egra 1 , . . . . . . _ . presiune internă reglabilă, cu ferme_ ~'.mc'.pu ,~e orgamzare mterna ŞI 
adaptate folosirii cu succes a „vanab1htaţu umtar~ . . . _ ~ _,, Dacă relatiile sociometrice sunt, de regula, pnontar, ,,faţa m faţa , adică n~mijlocite, relaţiile imagologice pot funcţiona şi „la d~stanţă" _(fizică 
ori socială); oric ine poate avea păreri bune sau rde despre oncare, ştJ~t sau neştiut; în formarea acestor păreri, ignoranţa , prejudecata ş1 superstiţia_ pot 
juca un rol hotărâtor în formarea unui i'.:;,ago defon~at, cu rol_ 1:esubest1mat 
în declanşarea intoleranţei „la distanţa (de pilda ant1sem1ţ11 care _n-a~ 
cunoscut evrei, anticapitaliştii care nu au cunoscu~'. d~n expe21enţ~ nemijlocită, 0 atare orânduire ş.a.m.d.). To~ un caracter m1~loc1t, de a~ta data 
la scară „macrosocială", au şi raportunlc de tolera1:ţ~ (111)cond1ţ1~nate 
clasial etnic sau macroconfesional şi în care negat1v1tate~ rezulta dm 
blocar~a accesului şi mobilităţii, iar pozitivitatea, ca toleranţa, d~n _opusul 
respectivu lui proces, deblocarea accesului, mobilitate crescută, asnmlare ş1 
integrare alertă în societatea globală. . . _ ~ în relaţiile dintre naţtuni , deci la scară mternaţ1onala, toleranţ~ este 111 
functie directă de măsura dispe rsie i şi modul de acces; durata ş1 nt1:1ul coex,istenţei sunt doar factori condiţionatori. Dacă în societăţile arhaice, 
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tribale, intoleranţa prevala atât în raporturile externe , acut ierarhizate, iar 
teocraţiile feudale practicau cu precădere discriminările conjuncturale, 
societăţile globale democrato-liberale din zorii epocii capitaliste alternau 
intoleranţa cu toleranţa potrivit, mai curând, unor criterii economice decât . 
extra-economice . 

Societăţile totalitare din secolul nostru au funcţionat pe principii 
rasial-etnice (naţional-socialismul) sau de clasă ( comunismul). Atinse de 
birocraţie, de tehnobirocraţie, societăţile, chiar şi cele permisive, 
discriminează, uneori grav, prin corupţie şi democraţie formală. În 
societăţile post-comuniste, îndărătul unei normativităţi democratice laxe, a 
unei permisivităţi şi indulgenţe rău înţelese, a unei neobirocratizări ce 
tolerează corupţia, tind să se dezvolte sub aparenţele toleranţei ( ca lipsă de 
autoritarism) formele cele mai grave de tolerare a intoleranţei . Căci în 
condiţii de anomie socială până şi legile cele mai bune, aplicate de cei cu 
moravuri proaste, pot introduce elemente de devianţă şi amoralitate, 
asimilabile intoleranţei de fapt. 

H.K. 
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