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puţin cunoscută

la ocuparea Bucovinei de către austrieci, în anul 1774, istoria evreilor
bucovineni nu poate fi luată în considerare ruptă de aceea a congenerilor lor
din restul Moldovei, cu care făcuseră corp comun vreme de secole . Ocupaţia
austriacă a marcat, însă, o bruscă cezură în această lungă istorie şi, de aceea,
reclamă o tratare diferenţiată .
Intenţia Austriei de a ocupa Bucovina a început să prindă contur încă din
1772 când, alături de Prusia şi de Rusia, Imperiul habsburgic a participat la
prima împărţire a Poloniei. În cadrul acestui partaj, Austria şi-a rezervat, se
ştie, Galiţia, după care politica externă a Cabinetului de la Viena a început să
anvizajeze şi ocuparea teritoriului limitrof al Bucovinei, spre a-şi asigura astfel
o cale de comunicaţie directă cu Transilvania. Iar când, la 27 iulie 1774, între
Turcia şi Rusia a fost încheiat - după un război început în 1768 - tratatul de
pace de la Kuciuk Kainargi care prevedea evacuarea Moldovei de către armatele
ruse, f'ară a mai invoca măcar un pretext, trupe austriece au pătruns în nordul
Moldovei şi au început ocuparea întregii regiuni . În felul acesta, la 31 august
1774 şi-a făcut intrarea în Cernăuţi generalul conte Gabriel von Spleny care, la
1Ooctombrie acelaşi an, a terminat cucerirea întregii Bucovine. Înfrântă şi slăbită
în urma războiului cu Rusia, Turcia nu s-a putut împotrivi agresiunii austriece
şi, la 7 mai 1775, a semnat la Constantinopol o convenţie prin care renunţa la
suveranitatea ei asupra Bucovinei, ca semn al „prieteniei, recunoştinţei şi
bunăvoinţei" pe care o nutrea faţă de Curtea de la Viena.
Încorporată în aceste circumstanţe în noua provincie a Imperiului
habsburgic, în Bucovina a fost instituită o administraţie militară subordonată
Comandamentului suprem de laLemberg . Comandantul militar al zonei făcea
şi oficiul de şef al autorităţilor civile.
Primul cap al administraţiei militare şi civile a Bucovinei a fost, deci,
generalul Spleny, conte de Michaldy, care a guvernat provincia până în primăvara
anului 1778, când a fost trimis pe câmpurile de luptă ale ·războiului pentru
succesiunea la coroana Bavariei. În 1776, Spleny a hotărât organizarea, pe
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întreg teritoriul Bucovinei, a unei „conscripţii" , adică a unui recensământ,
terminat în decembrie acelaşi an. Graţie acestuia suntem acum în măsură să
cunoaştem numărul exact al populaţiei evreieşti din Bucovina la începutul
instaurării administraţiei austriece. Conscripţia a stabilit, într-adevăr, că la
Cernăuţi trăiau 42 familiievreieşti cu 495 suflete; la Sadagura 45 familii cu 186
suflete; la Suceava 55 familii cu 21Osuflete; la Vijniţa 60 familii cu 208 suflete,
iar la Siret 15 familii cu 73 de suflete. În total, pe întreg teritoriul provinciei
vieţuiau 650 familii evreieşti cu 2906 suflete.
Sub raport economic, Bucovina era o provincie precumpănitor agricolă,
cu un comerţ puţiri dezvoltatşi fără niciun fel de industrie.Principalaîndeletnicire
a populaţiei evreieşti - care nu avea dreptul să achiziţioneze pământ - era negoţul,
pe care-l practica şi în afarahotarelor provinciei, până Ia Constantinopol, Veneţia,
Lemberg, Cracovia şi oraşele-târguri germane: Breslau,.Leipzig şi Frankfurt pe
Main, unde negustorii evrei exportau animale (cai, vaci, oi), lână, unt şi miere,
ceară de albine etc. În schimb, ·aduceau din Ungaria fierărie; din Rusia piei şi
blănuri; din Galiţia sticlărie şi pielărie, sare de bucătărie şi vase de aramă; din
Frankfurt fierăstraie, foarfeci, cuţite şi mătăsuri; din Breslau şi Leipzig
manufactură, galanterie şi coloniale; din Turcia vase de aramă şi arme; din
Ucrairia sticlărie, rachiu etc. În oraşele şi satele bucovinene vieţuiau apoi mulţi
meseriaşi evrei, îndeosebi croitori, cizmari, brutari, măcelari, coşmari, tinichigii,
zugravi, bijutieri care, în 1783, însumau 101 capi de familie. În fine, o parte,
dintre evreii bucovineni se îndeletniceau şi cu arendăşia, luând în arendă nu
numai suprafeţe de pământ, ci şi mori, păduri, iazuri sau vii.
Dacă înceea ce îi priveşte pe evrei, von Spleny lăsase, în genere, lucrurile
aşa cum le găsise la instalarea sa la Cernăuţi, urmaşul său, Karl conte von
Enzenberg, s-a făcut, însă, repede remarc:atprintr-o sistematică campanie de
îngrădire a libertăţilor lor recunoscute de secole. Arătându-se îngrijoratde afluxul
unor „noi" evrei veniţi din Rusia şi Galiţia şi beneficiindde sprijinulunor evrei
„vechi" care nu-i vedeau nici ei cu ochi buni pe proaspeţii „Betteljuden" (,,evrei
cerşetori") fugiţi din faţa pogromurilor, Enzenberg instituie o adevărată reţea de
denunţători ai „ căsătoriilor secrete" încheiate fără o licenţă obligatorie eliberată
de autorităţi şi, în genere, a tuturor „ acţiunilor" săvârşite de proaspeţii aşezaţi pe
teritoriul provinciei. Compliciisăi erau răsplătiţi cu funcţii sau alte avantaje. Cum
s-a întâmplat, de pildă, cu prilejulalegeriiunui nou daon al Cernăuţiului Gudecător
ales din rândul populaţiei evreieşti) după moartea lui Lazăr Israel, care deţinuse
această funcţie vreme de trei decenii. Alegereaurma să fie făcută între doi candidaţi :
Mendel Isac şi Iosef Schmul Pultaver, acesta din urmă favorizat de Enzenberg.
Cel dintâi a obţinut un număr mm mare de voturi, dar guvernatorul i-a întins o

- din ordinul generaluluivon Enzenberg au fost trecute abuziv peste graniţă
365 familii, rară ca împotriva lor să fi existatvreun cap de acuzare ori măcar să fi
fost ascultate. Printre cei alungaţi se aflau hahami, cantori sinagogali, învăţători,
adică persoane rară de care nu putea fi concepută practicarea liberă a religiei.
- în fine, deputaţiunea solicita ca şi în Bucovina să se facă cunoscut că
oricine avea o plângere îndreptăţită se putea adresa monarhului.
Cum se întâmpla, de obicei, în astfel de cazuri, plângerea evreilor
bucovineni a fost retrimisă spre avizare chiar lui von Enzenberg, iar delegaţia
expediată la urmă, fără să fi fost autorizată să-şi exprime prin viu grai doleanţele .
Mai mult, de la Viena a venit dispoziţia ca de atunci încolo „ adunările suspecte"
ale unor indivizisau comunităţi să fie interzise cu străşnicie, iar orice recriminări
să fie adresate administraţiei locale, care urma să le expedieze prin poştă la
Lemberg şi, în ultimă instanţă, tcit prin poştă, Consiliului de război al Curţii
(Hofkriegsrat) vieneze.
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ce i-a îngăduit apoi să-l recuze. l-a solicitat,astfel,.după obiceiulvremii, un
„dar" de 3Ode ducaţi, pe care, evident,i-a şi primit; dar Ia proclamarearezultatului
votării l-a trimis la templu pe căpitanul-auditor Johann Franz Sigowski cu un sul
sigilatcuprinzând cei 3Ode ducaţi şi cu anunţul că guvernatorul nu putea îngădui
validarea alegeriiunui om care încercase să-l mituiască . A fost, poate, numai un
episod, dar cât se poate de revelatorpentru atitudineape care administraţia austriacă
înţelegea s-o adopte faţă de evrei, ca şi faţă de toate naţionalităţile ce alcătuiau
mozaicul etnic bucovinean. Faţă de români şi ruteni, ea a început astfel o intensă
campaniede deznaţionalizare - pe de-o parte prin înăbuşirea aspiraţiilor la o viaţă
spirituală de sine stătătoare, iar pe de alta prin instalarea în toate posturile de
oarecare însemnătate a unor funcţionari aduşi din cele mai diverse colţuri ale
imperiuluişi implantarea masivă de colonişti străini .
În iunie 1782, o deputăţie a evreilor bucovineni a încercat să ajungă la
Viena spre a depune împăratului o plângere împotriva prostului tratament la
care erau supuşi şi a măsurilor de expulzare luate împotriva lor, dar - din ordinul
lui Enzenberg- delegaţia a fost oprită la Tyamenica(Galiţia) şi, după maltratări,
întoarsă la Cernăuţi . Puţin mai târziu, în cel mai mare secret, o altă deputăţie a
izbutit, totuşi, să răzbească până în capitala imperiului cu o plângere în care
principalele recriminări se refereau la faptul că :
- în Bucovina nu existau evrei care să se fi stabilit acolo ilegal şi să se fi
căsătorit fără o licenţă cezaro-crăiască.
- din timpuri imemorialele era îngăduit să se ocupe cu negoţul şi agricultura
şi să arendeze pământ, îngăduinţe pentru care, an de an, plătiseră dările la care

fuseseră supuşi .

în 1849. Cu toate acestea , Bucovina a rămas, în fapt, şi mai departe despărţită
de Galiţia; o încercare a contelui Agenor Goluchowski , ministru de interne în
cabinetul de la Viena, de a o reanexa pe plan administrativ la Galiţia, s-a lovit
de împotrivirea tuturor naţionalităţilor, stărilor şi confesiunilor din Bucovina .
Încât, la 26 februarie 1861 împăratul Franz Iosif a reintrodus vechile dispoziţii,
a recunoscut ducatul şi stema sa şi a prevăzut alegerea unui Consiliu districtual
alcătuit din episcopul provinciei şi din 29 de membri aleşi (10 de către marii
proprietari de pământ, 7 de către oraşe şi camerele de comerţ şi meserii, iar 12
de celelalte stări) .
Pentru populaţia evreiască, evenimentele consecutive anului l 849 şi, mai
cu seamă, adoptării Constituţiei imperiale din 1867, care îi garanta drepturi
cetăţeneşti depline, exercitarea oricăror meserii şi posibilitatea de a dobândi
proprietăţi agricole , au avut o influenţă benefică atât asupra stării economice ,
cât şi asupra dezvoltării ei culturale.
Fapt semnificativ, în Bucovina a putut lua naştere chiar o pătură de mari
proprietari de pământ evrei. Încât în 1875, în colegiul electoral al marilor proprietari
din totalul de 182 alegători 14 erau evrei, iarîn 1888 la un total de 141 de electori
erau 3 8 de evrei, proprietari a 3 7 moşii . Bine administrate, aceste moşii beneficiau
de economişti, agronomi şi de un personal calificat evreiesc, provenit în cele mai
multe cazuri dintre absolvenţii şcolii medii de agricultură din Cernăuţi . Şi, .de
aceea, pe lângă o seamă de moşii evreieşti au fost înfiinţate întreprinderi industriale
ca: distilerii, fabrici de bere, de drojdie, mori, cărămidării, fabrici de zahăr, de
prelucrare a lemnului etc. Iar când, la începutul secolului XX, a început şi în
Bu~ovina un rapid proces de socializare a capitalurilor întreprinderilor private
prin absorbirea lor de către marile bănci şi, consecinţă directă, apariţia unei pături
de mari acţionari, printre ei s-au afla,tşi destui evrei.
O altă sferă de activitate economică a lor a fost în continuare comerţul,
de la cel cu amănuntul la cel cu ridicata şi de export-import . Iar în strictă
interdependenţă cu marile exploatări agricole , cu industria şi comerţul, mai ales
către sfărşitul veacului evreii bucovineni s-au lansat şi în dezvoltarea reţelei de
drumuri forestiere şi locale şi în construcţia de locuinţe. O parte a populaţiei
urbane evreieşti era alcătuită din meseriaşi de tot felul: croitori, cizmari, tinichigii,
caretaşi, tâmplari , ceasornicari , tipografi , giuvaergii etc . Aşa se face că în 1886,
de pildă, printre cei 15 OOOevrei care trăiau atunci la Cernăuţi (care avea o
populaţie totală de 45 000 de locuitori) erau consemnaţi 397 meseriaşi evrei cu
patentă, în afară de calfele şi ucenicii lor, evident, mai numeroşi ,
Aceste incontestabile progrese în statutul social şi economic al evreimii
bucovinene n-au rămas, desigur, rară urmări şi asupra vieţii lor comunitare . Au
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La începutul lui iunie 1783, înşelând vigilenţa spionilor lui Enzenberg ,
evreii bucovineni au izbutit să adune din nou suma necesară trimiter ii la Viena
a unei delegaţii, alcătuite din trei fruntaşi ai lor : Berl Herşl, Zelig Iankl şi Haim
Şindel. La 1O iunie, cei trei „soli ai evreimii bucovinene " au fost primiţi la
Cancelaria imperială şi au apucat să înmâneze un memoriu către împărat, care
se afla, însă, tocmai într-o călătorie prin nordul Transilvaniei. După ce enumera
toate vexaţiunile la care erau supuşi evreii din Bucovina, memoriul solicita oprirea
expulzării unui număr de 25 5 familii sau măcar amânarea ei, pentru ca cei în
cauză să-şi poată pune ordine în afaceri, să-şi vândă casele, animalele sau grânele
pe care le posedau şi să-şi achite datoriile .
Până să capete delegaţia un răspuns, la 14 iunie ea a aflat că împăratul
sosise în Bucovina. La 15 şi 16 iunie , monarhul a vizitat Suceava, iar la 17 iunie
şi-a făcut intrarea în C~rnăuţi, unde i s-au înaintat peste 40 de petiţii, toate
soldate cu respingerea lor. Mai mult, pe temeiul une i rezoluţii autografe a
împăratului, la 4 iulie 1783 Consiliul militar al Curţii a decis că „faţă de evrei se
va urma cursul anterior stabilit, iar cei ce nu vor voi să devină buni negutători şi
meseriaşi să fie scoşi din ţară". În plus, cei care voiau să se îndeletnice~scă cu
agricultura, n-o puteau face „amestecându-se cu creştinii", ci numai dacă după ce vor lua în arendă o bucată de pământ vreme de 20 de ani - la cumpărarea
ei vor trece la creştinism .
Doi ani mai târziu s-a putut constata că această lungă suită de avanii şi
năpăstuiri dăduse rezultatele dorite . Catagrafia populaţiei bucovinene din 1785
revela, într-adevăr, că din 29 116 familii însumând 146 524 suflete, evreii nu
mai reprezentau decât 175 familii sau 0,6 la sută din populaţie.
Şi totuşi, în deceniul care a urmat voinţa de a supravieţui a evreilo r
bucovineni s-a vădit a fi mai puternică decât intenţia lui von Enzenberg de a-i
împuţina. Aşa încât, în 1797, faţă de un număr total de 33 536 familii cu 176987
suflete, au fost recenzate 614 familii de evrei cu 3121 suflete, iar în anul 1808,
la un total de 45 345 familii cu 215 575 suflete, chiar 804 familii de evrei cu 3
788 suflete. Era o evoluţie ce trebuia pusă, evident, în legătură cu situaţia din
Galiţia învecinată care, în anumite privinţe, era şi mai defavorabilă evreilor
decât stările de lucruri din Bucovina .
Este şi motivul pentru care, la izbucnirea revoluţiei din 1848, salutând
egalitatea în drepturi proclamată prin noua Constituţie, evreii din Bucovina au
solicitat, în acelaşi timp, despărţirea de Galiţia. Şi, într-adevăr, la 4 martie 1849,
Bucovina a fost proclamată ducat de sine stătător. Această independenţă n-a
durat, însă, decât 34 de luni, întrucât un patent imperial cu data de 31 decembrie
1851 a anulat drepturile politice câştigate de părţile componente ale imperiului

politice locale. Astfel, cu ocaziaîntrunirii primuluiLandtag (Consiliuprovincia.I)
al Bucovinei, viceprimarulevreu al Cemăuţiului, dr. JosefFechner, a fost ales să
reprezinte oraşul în acel prim organ legislativpe durata legislaturii 1861-1867.
După dr. Fechner, populaţia evreiască a continuat să fie neîntrerupt reprezentată
în Landtag prin Isac Rosenberg,dr. Hermann Porse, LeibucaBerber, Iacob Kohn,
David Tittinger, Josef Steiner, WilhelmTittinger şi dr. Beno Straucher.
Primii vestitoriai mişcării sionistedin sânulpopulaţiei evreieşti bucovinene
s-au recrutat dintre tinerii aflaţi la studiu în capitala Imperiuluihabsburgic, unde
fiinţa o organizaţie activă sub conducerea dr. Birnmbaum. Sub impulsul lor,
ideea creării unui cămin national evreiesc a început să-şi facă, treptat, Ioc şi în
cercurile burgheziei evreieşti bucovinene, încât în 1900, cu prilejul sărbătorilor
de toamnă, a putut fi organizată la Cernăuţi prima chetă pentru colectarea de
fonduri în vederea colonizării Palestinei. Iar la 14 iulie 1891 a fost înfiinţată la
Cernăuti cea dintâi asociatieacademică sionistă- ,,Hasmoneea" - care şi-a deschis
campa~iaîmpotriva asimi,lării cu germaniiprin conferinţa intitulată chiar „Contra
asimilării evreilor", ţinută de pe atuncitânărul Mayer Ebner care va juca, ulterior,
un rol de prim ordin în viaţa evreimii bucovinene, at~t în plan loca:l, cât şi ca
reprezentant al ei în Parlamentul României întregite. In anii imediat următori ,
la îndemnul „Hasmoneei" au luat fiinţă cercuri sioniste şi la Rădăuţi, Suceava,
Siret, Frumoasa etc. Ele au înmănuncheat un număr destul de mare de aderenţi ,
încât au putut trimite trei delegaţi la primul Congres sionist întrunit la Basel,
anume: dr. Mayer Ebner, dr. Isac Schmierer şi dr. Leo Picker. Alte societăţi
academice sioniste bucovinene au fost: ,,Hebrania", ,,Emuneh" şi „Zephira".
Cele de mai sus nu trebuie să sugereze, totuşi, defel ideea unei născânde
şi perfecte armonii şi unităţi de vederi în sânul populaţiei evreieşti din Bucovina.
Dimpotrivă, în toată perioada de până la primul război mondial ea a cunoscut
puternice divergenţe şi conflicte de interese între, pe de o parte, cercurile cu
precădere interesate de noua lor prosperitate economică şi de participarea la
viaţa politică a provinciei şi chiar a imperiului - prin deputaţii din parlamentul
vienez - care respingeau izolarea confesională şi- prin ricoşeu - şi mesianismul
mişcării sioniste, iar pe de alta vizionarii unui alt viitor pentru întreaga naţiune,
dar şi păturile înrâurite încă de ortodoxia exclusivistă, de influenţă galiţiană .
Oricum, mai merită, poate, semnalat că la alegerile camerale organizate
la Cernăuţi în 1913, primar al oraşului a fost ales fruntaşul evreu liberal dr. Salo
von Weisselberger. După care la Saraievo au răsunat pocnete de armă ucigaşă
şi primul război mondial a întrerupt amintita evoluţie a evreimii bucovinene.
Iar odată cu sfârşitul conflagraţiei mondiale, în viaţa evreimii a început o nouă
perioadă, cu alte caracteristici şi alte probleme.

CS

IE
R

luat fiinţă noi comunităţi (ca, bunăoară , cele din Storojineţ şi Gura-Humorului),
care - conform Legii constituţionale din 21 decembrie 1867 - se bucurau de
administraţii autonome şi de dreptul de proprietate asupra instituţiilor de cultură,
învăţământ şi asistenţă socială înfiinţate de ele. Cu toate acestea, nu toate
comunităţile evreieşti din Bucovina au putut avea, în timpul dominaţiei austriece,
sinagogiproprii, ci doar cele din Cernăuţi, Suceava, Sadagura, Siret şi Vijniţa; în
afara lor fiintau însă un număr destul de mare de case de rugăciuni private.
'
'
'
Aproape două decenii mai târziu, tot la Cernăuţi a fost pusă piatra fi.md~entală
a Templului local, care n-a putut fi terminat, totuşi, decât în 1877. In 1855,
comunitateadin Cernăuti în fiuntea căreia se aflauIsac Rubinstein, o personalitate
''
binecunoscută în viaţa evreilor bucovineniai epocii, şi bancherul Moritz Arnster,
şi-a construit propr-tul
. ei spital, condus de chirurgul Osias Wagner. Cu 1O ani
înainte, fuseseinaugurată şi prima şcoală israelito-germană, dar un mare număr de
copii-şi tineri evrei urmau cursurileinstituţiilor de învăţământ public austriac. Cei
care voiau să urmeze cursuriuniversitaretrebuiausă plece mai alesla Viena, unde,
în 1872, erauînscrişi 57 de tinerişi o tânără evreică din Bucovina. După înfiinţarea ,
în 1875' a Universitătii cernăutene numărul studentilor evrei a sporit rapid; în
,
'
'
'
1905, de exemplu, dintr-un total de 636 studenţi, 264 (sau 41%) erau evrei.
În acelaşi timp, începând cu deceniul6 al veacului trecut, evreiibucovineni
au început să participe activ şi la viaţa politică a provinciei, ceea ce a încurajat,
printre altele, un proces asimilistdevenit tot mai puternic către sfârşitul secolului
şi începutul celui următor. Fenomenul a căpătat chiar o asemenea amploare,
încât în 1882 un membru important al comunităţii cernăuţene a publicat la
Zurich broşura Wir Juden. Betrachtun gen und Vorschlăge eines Bukowiner
Juden (Noi, evreii. Consideraţii şi propuneri ale unui evreu bucovinean), în
care sugera, pur şi simplu, renunţarea la iudeitate şi asimilareacu celelaltenaţiuni
ca unic mijloc de a conjura antisemitismul.Fireşte, aceste poziţii de negare a
propriei individualităţi naţionale , de dispreţ faţă de trecutul multimilenar, au
trezit riposte nu mai puţin categorice. În acest sens s-a făcut, îndeosebi, remarcat
dr. Igel, care, folosindu-se de prilejul vizitei la Cernăuţi a scriitorului de limbă
, ebraică Pereţ Smolenski, purtător de cuvânt al mişcării de emancipare naţională
a evreilor, a cerut sprijinul acestuia pentru crearea în Bucovina a unei instituţii
de învăţământ cu misiunea de a pregăti în spirit iudaic profesori şi rabini.
Smolenski s-a declarat întru totul de acord, dar proiectul n-a putut fi înfăptuit.
Aceeaşi linie de conduită a fost urmată, de altfel, şi de succesorul dr. lgel, şef
rabinul dr. IosefRosenfeld (1858-1922).
Pe de altă parte, graţie poziţiilor dobândite de populaţia evreiască în viaţa
economică a provincie,i ea şi-a putut asigurao reprezentareadecvată şi în instituţiile
12

13

La finele anului 1917, în cercurile conducătoare evreieşti din monarhia
habsburgică a început să fie ventilată ideea convocării unui congres - similar cu
cel care luase fiinţă, la începutul aceluiaşi an, în Statele Unite. Dar curând s-a
văzut că între diverselesegmenteale populaţiei evreieşti din Austro-Ungariaexistau

.
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I. Preliminarii

Dimensiuneaproblematiciisociale, politiceetc., cu care se confruntaevreimea
română chiar de a doua zi după 23 august '44 era pe măsura uriaşului contenciosal
măsurilor antievreieşti ale abolituluiregimantonescian.Istoria evreilorîn anii 19401944fiind, însă, prea bine cunoscută (vezişi lucrările de referinţă ale C.S.I.E.R.), nu
voi intra aiciîn detaliereacapitolelorrespectivuluicontencios.Cert este,însă, că odată
cu reintrareaevreilorîn relativanormalitatea ţării, presupusă de desprindereade coaliţia
hitleristă, ei au exprin1atrevendicarealegitimă ca şi celororopsiţi de fostulregimsă li
se facă, pe cât posibilmai curând, dreptate:ceeaceînsemnarepunereaîn drepturilelor
materiale, civico-politice,morale ş . a.m . d . avute mai înainte şi fireşti pentru orice
democraţie angajată în garantareaproprietăţii privateşi în asigurareadrepturiloromului.
Câtevadocumenteelaboratede o primă organizaţie evreiască postbelică - avem
în vedereConsiliulGeneralEvreiesc(C.G.E.), înfiinţat la 17septembrie1944- exprimau
aceste revendicări, în lunile septembrie-octombrieale aceluiaşi an, sub genericele:
MemoriulC.G.E. înaintatGuvernuluiRomân(16 sept.);Memoriulînaintat de C.G.E.
către MinisterulJustiţiei (sept..19);MemoriulînaintatMinisterului
Educaţiei Naţionale
(sept. 22); Memoriul înaintat domnului Ministru al Apărării Na~onale (6 oct.);
Memoriul înaintat MinisteruluiMunci( privind reintegrareatuturor funcţionarilor
particulari,patronilor,lucrătorilor, meşterilor şi ucenicilor(oct. 22). AcesteMemorii
specificauprincipalele solicitări ale populaţiei evreieşti doritoare a se reintegra în
societatea românească cu aceleaşi drepturi la proprietate şi libertate ca şi restul
populaţiei : drepturi fundamentaleale individuluiînscrise, de altfel, în orice Cartă a
liberalismuluişi democraţiei, recte, la noi, în Constituţia „burgheză" din 1923, abolită
în anii dictaturilorşi reintrată în vigoaredupă 23 august.
O analiză atentă a documenteloramintite,reproduse, într-o formă contrasă, în
lucrarea Legisla.fiaantievreiască (Bucureşti, 1993, sub alcătuirea lui Lya Benjamin)
şi existenteîn forma lor completă în gazeta evreiască „Curierul Israelit" (sept-oct.
1944)socotimcă nu lăsa nici o îndoială asupra legalităţii şi legitimităţii expectaţiilor
constituţionale, democratico-liberale,
ale segmentuluievreiescdin populaţia ţării. În
acelaşi sens, revirimentulcivico-politic
al populaţiei evreieşti, din chiar primelezilede
după 23 aug. '44, a constatîn folosireanoului contextdemocraticîn care intra ţara
pentru refacereaa nenumărate organiraţii proprii, de reprezentativitateetnică : unele
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nu numai deosebiri de opinie, ci şi interese economice divergente, şi ideea a fost
abandonată. De aceea, când în toamna lui 1918 prăbuşirea monarhiei bicefale nu
mai lăsa loc nici unui îndoieli, în sânul populaţiei evreieşti din Bucovina şi-a făcut
loc ideea organizării unei reprezentanţe naţionale proprii şi, la 14 octombrie,
delegaţii diferitelor partide evreieşti s-au întrunit într-o consfătuire pregătitoare
în vederea convocării. unui Consiliu national - similar cu acelea ale celorlalte
naţionalităţi din provincie - şi care, ulterior, s-a pronunţat în favoarea unirii
Bucovinei cu România. Rememorând poziţia populaţiei evreieşti din Bucovina
faţă de întregirea ţării, un articol apărut la 11 noiembrie 1924 în „Ostji.idische
Zeitung", de sub conducerea sa, dr. Mayer Ebner - cu ocazia dezveliriila Cernăuţi
a MonumentuluiUnirii-, subliniaastfel:,,Când i-a sunat ceasul, monarhia (austroungară ;; n.n.) s-a dezmembratîn părţile ei componente, iar ceasuli-a sunat atunci
când ultimul împărat a dat naţiunilor ei dreptul de a alege Consiliinaţionale şi aşi hotărî singure destinul.Tot atunci s-a văzut că provinciileau fost doar alăturate
una - celorlalte. Ele n-au constituit, se pare nicicând o unitate organică. Iar în
epoca redeşteptării naţionale, nici chiar o dinastie atât de veche nu mai putea
alcătui liantulcare să menţină naţiunile treziteîntr-un stat unic... Bucovinarămasese
iară o legătură teritorială cu ţările austriece «ereditare» şi era limpede că trebuia
să se unească cu una din ţările vecine. Imperativeistorice,geografice şi economice
impuneau unirea cu România. Un adevăr şi nu o simplă frază este că: Bucovina sa unit cu patria ei marnă .
Noi evreii, considerăm această unire sub specie aeternitatis" .
Veşnicia nu este în firea lucrurilor şi cu atât mai puţin a Istoriei. Căreia,
pentru a fi în nota lui Mayer Ebner, acestea i se potriveşte mai degrabă sintagma
panta rei . Într-adevăr, cum ştim, Bucovina de Nord a fost ruptă de trupul
Romaniei Mari, iar evreii de acolo au fost expediaţi, tot după cum ştim, în cea
mai mare, pe drumul iară întoarcere al deportărilor şi execuţiilor în masă.

Un slogan care poluează istoria sau
confruntarea cu istoria a unui slogan
- Evreii şi comunismul în anii 1944-1950 -
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Toate aceste înjghebări naţional-politice au ţinut, imediat după reînfiinţarea sau
revigorarea lor : conferinţe, congrese ş . a., au organizat manifestări publice , colocvii ,
simpozioane ş. a., au elaborat programe , moţiuni, luări de poziţii, toate consemnate în
presa evreiască de limbă română, reapărută chiar în acest răstimp . ,,Curierul Israelit "
reapare la 17 sept. , ,,Mântuirea ", la 2 sept. , ,,Renaşterea Noastră", la 1 sept. , ,,Neamul
Evreiesc", în oct. , iarperiodice , ca „Hanoar Hazioni ", la 1 sept. Poate că ar fi de menţionat
şi revista „Răspântia " (apărută la 1 dec.) care , deşi neevreiască, oglindea un anume
trend
cultural democrat din lumea iudaică.
Reamintesc de toate aceste gazete şi periodice - consemnate mai pe larg în lucrările
mele despre Presa Evreiască din România - pentru că în ele se oglindeau , diferenţiat ,
curentele de gândire şi acţiune promovate de organizaţiile sioniste , iudaiste, democrate ,
comunitare etc. Este de ordinul evidenţei, deci , că lumea evreiască postbelică nu era
dominată în primul rând de comunişti şi nici de orientarea politică în care aceştia
se
înscriseseră ori pentru care militau . Şi aceasta, în răspărul faptului că unii lideri
comunişti ai noului regim consid erau - la finele lui · 45 - că prin abolirea discriminăr
ilor
rasiale nu va mai exista o etnie evreiască şi deci , nici evrei. Ca atare n-ar mai fi nevoie
nici de organizaţiile tradiţionale sau mai noi ale acestora. În consecinţă, polemica purtată
în epocă pe această temă între reprezentanţii evreilor şi liderii corn unişti (evrei şi neevrei) ,
amplu consemnată de presa evreiască, rămâne un document semnificativ pentru
atitudinea teoretică a P.C.R. în chestiunea evreiască. Dar dintr-o asemenea atitudine
nu putea deriva în plan practic decât nerecunoaşterea calităţii de naţionalitate pentru o
populaţie care avusese atâta de suferit tocmai datorită apartenenţei ei etnice. Totuşi
suferinţele îndurate modelaseră şi mai vârtos acel sentiment de apartenenţă şi
destin
(,,Schicksalgemeinschaft "). Or, minoritatea evreiască, în condiţiile abolirii rasismului ,
era direct interesată ca toate sechelele lăsate de discriminările anterioare să fie soluţionate
ca atare şi concret la nivelul etniei , nu eludate , pur şi simplu, prin nerecunoaşterea
evreimii ca minoritate naţională. Căci, în fapt , printr-o atare atitudine nu se făcea
decât trecerea de la rasismul naţional la nihilismul naţional, pernicios pentru colectivitate
şi „asimilant " pentru individ şi conştiinţa sa de grup. Nu întâmplător organele de presă
comuniste (,,Scînteia ", ,,România Liberă" ş . a.), la care lucrau şi comunişti evrei, neglijau
toate frământările, înjghebările, curentele şi atitudinile predominante în „uliţa evreiască".
Cine ar dori să deducă configuraţia socio-politică a „uliţei evreieşti" din epocă după
articolele scrise de unii gazetari evrei de la cotidianele partidului comunist ar trebui să
constate că aceştia neglijau aproape total problematica, interesele ori expectaţiile
evreieşti. Puţinele consemnări existente (şi scrise de regulă de neevrei) referitoare
la
abrogări de legi rasiale, la reintegrarea salariaţilor evrei ş. a. purtau mai curând marca
propensiunii respectivelor gazete de a lovi în „reacţiune " decât de a milita pentru
revendicările reale ale etniei evreieşti .
Or, evreii, majoritatea lor, aveau o seamă de interese reale şi specifice atât în
planul reintegrării lor socio-economice în viaţa ţării (şi în rama unor realităţi de tipul
celor din interbelic , recte capitaliste) , cât şi în afirmarea trendului , ce-şi croia un curs
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reluau firul întrerupt în anii '40 -'4 4, altele legalizau o activitate dusă clandestin chiar
în anii ternarei, în sfârşit unele exprimau noi tendinţe ale societăţii civile evreieşti .
La 17 septembrie are loc , deci, constituirea Consiliului General Evreiesc, de a
cărei activitate pentru sintetizarea principalelor revendic ări evreieşti ale mom entului
am amintit deja .
La 18 septembrie 1944, este refăcut Partidul Evreiesc; tot la 1.8 septembrie Secţia
din Capitală a Uniunii Evreilor Români îşi ţine o primă şedinţă dedicată reconstituirii.
La 4 octombrie '44, Organizaţia Evreilor Democraţi din România (O.E.D.) îşi
anunţă noul program de „democratizare a vieţii evreieşti înseşi".
La 13 octombrie, se constituie Comit etul Organizaţiei sioniste a Capitalei.
La 12 noiembrie, marele partid Ichud, sioniştii „de stânga", cuprinşi în F.N.D.,
adună mulţi evrei la un meeting în sala Izbânda;
·
La 19 noiembrie , are Joc şedinţa de reconstituire a Secţiunii din România a
Congresului Mondial Evreiesc (C .M .E.). Un Bloc al evreilor democraţi (condus de
sionistul Kiva Oren ş tein) organizează întruniri la finele lui noiembrie dar, simptomatic,
P.C.R . zădărniceşte, la 24.11 , două acţiuni ale B .E.D . ce urmau să aibă loc în sălile
Edison şi Izbânda;
La finele lui noiembri e ş i în decembr ie, Uniunea Comunităţilor din Vechiul Regat
dă semnalul unei ample reconstrucţii a vieţii comunitare şi a comunităţilor, atât
în
Capitală cât şi în celelalte lo calităţi cu populaţie evreiască .
După dizolvarea Centralei Evreilor (la 2.11 ), se reînfiinţează, deocamdată formal , Federaţia Uniunilor de Comunităţi (vezi M.O . din 1.11.1944) care va începe,
însă, să funcţioneze din plin - pentru soluţionarea asistenţei sociale şi cultual-cul turale
a ma selor de evrei sărăciţi şi oropsiţi de anii de restrişte - de la finele lui decembrie . Tot
în decembrie va începe ampla acţiune de ajutorare întreprinsă de Joint (American Joint
Distribution Committee) a cărei secţie din România era dintre cele mai importante dată fiind dimensiunea popul aţiei evrei eş ti di aici, cât şi marele număr de refugiaţi,
coreligionari din alte ţări , aflaţi atunci la noi .
În cele de mai sus ne- am refer it doar la Capitală, dar în lunile sfârşitului de an
'44, în zeci de localităţi din ţară s-au petrecut: reorgani zări de organizaţii sioniste
(Gordonia, Haşomer-Haţair, Hanoar etc . etc. ), de partide sioniste, de secţii ale U.E.R. ,
P.E., Hehalutz , U.C.S. ş.a. În Capitală şi provincie au loc, la finele lui '44, constituirea:
Biroului Central Ortodox Israelit din Transilvania şi Banat (26.11 ); a Executivei Sioniste
(27.09); a Asociaţiei evreilor foşti expropriaţi şi deportaţi (20 sept.). Este reînfiinţat
Fondul K:K.L. (27 sept.) şi Noua Executivă S ionistă (18.11). Ia fiinţă Blocul Palestinei
Muncitoare ( 11.12) care elaborează o Platformă comună pentru organizaţiile şi partidele
Ichud, Haşomer, Gordonia, Dror Habonim ş.a.; are loc conferinţa Hehalutz care
realizea ză un teren comun de colaborare într e organizaţiile şi partidele B ' nei Akiba,
Gordonia , Dror, Haşomer Haţair, Hanoar ş . a. (5.11). La 17 dec. se constituie Uniun ea
Clal-Sionistă care reuneşte organizaţii ca: Renaşterea, Centriştii, Naţional-Democraţii ,
Dor7Hadaş, Hanoar-Hazioni ş.a.
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anilor ' 50- ' 90 nu a acordat, însă, o atenţie anume problemei, iar cea de după ' 89, deşi
a excelat în scrieri, zeci chiar, sl~ite - cel~ ~~i 1?ul~e~ într-un d~mers
cvasidocumentarsau memorialisticde dovedirea relaţiei „mtlille dmtre comumsmu!
local, pe toată întindereasa, şi evrei. Nu au lipsit, însă, nici înc~rcările unor cercetăt?n
- cu acces imediat după ' 89 la ArhiveleNaţionale sau la anumite documente_cu~eg1m
special ale Securităţii etc. şi care au încercat să amen~e.ze
, o~ec~m, susţmenle d~
acest fel - apărute încă în 1993 şi care promiteau să aibă contmmtat~,dar n-a ~ai
avut-o s-a intitulat Sioniştii sub anchetă, cazul A . L. Zissu . Declaraţ11, confruntan ,
.de
interogatorii, JO mai 1951 - 1 martie 1952, precedate de o Introducere , ~e.i_nnat~
M. Pelin şi în care se încerca un fel de succint apewu _asupra problematicu ~oltt1ce
evreieşti de după actul de la 23 august, respectivlunile d~ p~nă la finele ~ulm 1944:
Pe o poziţie asemănătoare, si~e ira et st_ud~o,se v?r mai si~~apeste_an1, :e~cetăton
singulari ca istoricul Gh. Omşoru, de ptlda, care mtr-o smta de trei lucran despre
România în anii 1944-1948, bazate pe documentelocale, va combate şi el tendinţa
unor colegiromânide a invoca, supralicitaşi absolutizainfluenţa evreilorîn complexul
..
proces al comunizării ţării .
O atare atitudine- poziţie - este, desigur,în deplinacord cu documentelevremn,
existenteîn cea mai mare parte în arhiveleţării, devenitetot mai accesibileunei r~lativ
lesnicioasedespuieri.O dovadă a importanţei majoreşi a izvoarelorinternepent~ studiere~
cu obiectivitatea etapeişi subiectuluila caremă referesteînsuşi faptulcă tot mai numeroşi
sunt cercetătorii străini (israelieni,germani,americanietc.) care recurg la ele.
..
Sensibilizat, poate, şi de această împrejurare, ca şi de necesitatea combat~m
denaturărilor privind evreii în perioada de care ne ocupăm, Cent~l pentru Stu~t~l
Istoriei Evreilordin România a inclus şi el, în planul său de cercetăn , etapa postbehca,
începândmai întâi cu perioada 1944-1950, pentru care o seamă de iz:'oaredocu~entare
se află în însăşi Arhiva acestui Centru dar, mai ales, la ArhiveleNaţionale, deţmătoare
atât ale fondurilorC.C. al P.C.R., Preşedinţiei Consiliuluide Miniştri , cât şi ale unor
organizaţii obşteşti, printre ca.r~se ?umăra~ !i cele_
evreie~i - ~prii_nul!ând :omite~ul
DemocratEvreiesc, cu rol poht1cbme defimtm „uhţa evreiasca . Om pacate, m Arhiva
C.S.I.E.R. nu se află fondurile complete ale organizaţiilor sioniste sau ale ~l!or
aşezăminte cu specific evreiescdin perioada 1944- 1950. Nici chiar fo~dur~lepnvmd
comunitătile Uniunileşi Federaţia nu suntîntotdeaunaintegraleş1 pe,deplmedificatoare.
De unde 'ne~esitateacoroborării lor cu fonduriledocumentareexistenteîn Israel întro formă,' poate, mai completă. Căci doar prin desp~iereatut~ror a~estora:e .va_put~a
ambitiona o cuprindereexhaustivă a istorieipostbehcea evreilor dm Romama, istone
,,exp;diată" până acum atât de nedrept şi sumar d~unii ~ropa~~dişti ~ctuali interesaţ~
în acreditarea sloganului: ,,evreiiau adus comumsmulm ţara şi d~pa ce_nule-a ma~
convenit au plecat'': Adepţii naţional-comunismului, de tip ceauşist, pnntre care ş~
istorici oficioşi, recurgeau şi ei uneori la acest slogan, dar bineînţeles nu spre uzul u~ei
argumentări general - anticomuniste ci doar pentr~ a ~xp~ic~
.' a~tfel, greş~hl:
comunismuluimoscovitdin ilegalitateapartidului sau dm pnmn sa1ani postbehc1.Sa
bogată,
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tot mai larg, către refacerea vieţii în Palestina - care unna să devină curând un stat al
tuturor evreilorcu năzuinţe de Alya.
Comuniştii se opuneau programatic ambelor aceste tendinţe, iar o seamă de
atitudini ale unor lideri naţionali ai evreilor (Zissu, Fildennan, Şafran ş.a. ) erau deja
înfierate de „vârfuri comuniste", evrei şi ncevrei.
Afirmareacrezuluidemocratic, antitotalitaral unui A L. Zissu (vezi: ,,Alchimie
cu tâlc", ,,Mântuirea" IV, nr. 6/9 oct. 1944; ,,Reflecţii de Anul Nou", id. nr. 19/
7.01.1945 ; ,,Noi şi democraţia", id. nr. 32/6 .05.1945 ; ,,Năpârca a tăcut pui", id. nr.
70/10.03.1946 ; ,,Gânduri de Pessah", eseu, Bucureşti 1945; sau ale lui W. Filderman
(,,Sunt evreii o minoritate?", în serial - ,,Curierul Israelit", dec. 1944) sunt concludente
în acest sens.
Poziţiile naţionale afirmateîn intervenţii ca celede mai sus erau deseori„blamate"
de fruntaşi comunişti ca Lucreţiu Pătrăşcanu, Vasile Luca, Vlădescu-Răcoasa, dar
mai ales de evreii zeloşi din P.C.R. şi în presa de partid*.Liderii democraţi ai evreilor
devin chiar obiectul unor represiuni. Cazul Fildennan este, poate, cel mai relevantîn
acest ~ens.De aceea reproducemîn Anexa 1 un documentcu valoare de serendipitate
pentru atmosfera confruntărilor dintre comunişti şi democraţi în chiar una dintre
principaleleorganizaţii evreieşti. Documentulse intitulează: Proces Verbal al şedinţei
comun e a Comitetelor Federaţiei şi Uniunii, din 24.10.1945 şi este grăitor în sine,
făcând superfluu comentariulîn privinţa aşa-zisei identităţi dintre evrei şi comunism.
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II. Izvoare
Etapa deschisă la 23 august 1944 în istoria evreilor din România poate fi
subîmpărţităînperioadele 1944-1950; 1951-1958; 1959-1964 ; 1965-1975; 1976-1989;
după 1990. Fiind de strictă contemporaneitate, sunt şi dintre cele mai puţin studiate.
Existenţa, mai ales pentru prima perioadă, 1944-1950 , a unor întregi arhive de
documente - Arhiva Filderman de la Yad Vashem (Israel), Arhiva Centrală Sionistă
(Ierusalim), Arhiva Muzeului memorial al Holocaustului de la Washington sau
documentele, în materie, de la Naţional Archivesdin S.U.A. - ca şi a unor mărturii,
memorii etc., ale unor originari evreo-românisau a unor neevrei coparticipanţi la
evenimenteletimpului îngăduie alcătuirea unei bibliografiicuprinzând, mai cu seamă,
scrieri apărute în Israel, S.V.A., Franţa ş. a. dar şi în ţară. Istoriografia din România
• De aceea, în epocă, efectul de „trompe ]' oei!" în imagologia asupra evreilor îl producea nu acţiunea,
relativ discretă, a unor lideri democraţi ai etniei, ci existenţa acelui grup de evrei aflaţi la vederea
întregii ţări, respectiv evreii comunişti, antipatizaţi şi pentru ce fii.ceau, dar mai ales pentru ceea ce se
credea că fac, ori că aveau „puterea ocultă" să facă: în acest din urm ă sens erau destui interesaţi să
răspândească cele mai abracadabrante zvonuri, în materie, atât de la unele posturi străine - Deutsche
Welle ş.a. - cât şi prin zvonuri colpt>rtate „din gură în gură". Situaţia deosebit de grea din ţară, prezenţa
trupelor sovietice, haosul administrativ ş. a. constituiau un climat deosebit de prielnic pentru indicarea
,jido vului" ca ţap ispă şitor pentru toate relele posibile. De unde şi sloganul „evreii au adus comunismul".
Dar, dacă la vremea aceea încă se mai puteau explica unele diversiuni de acest fel, reluarea acestora la
59de ani după consumarea evenimentelor este cel puţin hilară - dacă n-ar fi amară !
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fie, oare, doar un paradox faptul , de „coincidentia oposi
torum'', că extremismul actual.
anticomunist şi extremismul stângist, naţional-comuni
st, s-au reîntâlnit în fundamentare~
unui atare slogan ?!
În cele ce urmează nu urmărim decât un început de confr
untare a respectivului
slogan simplist - dar persistent şi poluant - cu complexa
problematică vizând populatia
evreiască din România în perioada imediat postbelică, perioada
'44-' 5 O, deocamdată.

fost,
desigur , revigorarea unui antisemitism latent , deşi
ţinta scontată sau pretextată era
anticomunismul , în general, şi antibolşevismul , mai
ales în condiţiile în care ocupantul
nu putea fi numit cu adevăratul său nume .
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 - trimit
e de aceea la o motivaţie inedită,
menită, printre altele, să acrediteze „imunitatea român
ească" la ideea şi practica totalitarcolectivistă. În acest demers oarecum „psihanalit
ic" argumentarea „cu evreii " rămâne
o constantă, chiar dacă încă din anii imediat postbelici
masa evreiască dovedea şi. alte
opţiuni social-politice şi de viaţă decât cele
comuniste.
Dar dacă faptele în sine nu pot fi considerate sufici
ente pentru contracararea
sloganului „evreii au adus comunismul în Ron1ânia"
- motiv pentru care el este reluat
mereu - nici contraargumentele din literatura de comb
atere a respectivei sintagme , de
nedreaptă circulaţie dar de o notorietate evidentă,
nu-i pot convinge pe cei obstinaţi .
Notorietatea laitmotivului lor se datorează, poate, şi
într-amestecării în acest slogan a
unor semi-adevăruri şi „sugestii cu anume virtuţi emoţi
onale " într-o masă de neadevăruri
de forma fie a „lucrurilor nespuse", fie a celor exage
rate , exacerbate, mistificate .
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III Abordări
Înaintea oricărui demers trebuie să recunoaştem că
abordarea problematicii
postbelice (în speţă anii 1944-1950) privind popul
aţia evreiască din România este
cum arătam, adeseori grevată fie de chestiunea acredi
tării sloganului că „evreii a~
adus comunismul în ţară" fie, drept consecinţă, de
contracararea - necesară, dar care
ar fi trebuit să fie de acum inutilă - a acestei prejudecăţ
i (sau chiar mentalităti) . Căci
atât în anii respectivi, cât mai ales în ultimul decen
iu au apărut numeroase ~crieri î~
~mb.ele sensuri : bibliografia este chiar impresiona
ntă cuprinzând, în primul caz, o
literatură pe cât de inflamantă, pe atât
de pătimaşă, iar în al doilea caz scrieri de
regulă, cumpănite, documentate, dar nu pe de-a întregul lipsite de accen
te polem'ice.
Demersurile strict istorice care să prezinte , cu depli
nă obiectivitate şi în integralitatea
ei, istoria evreilor din România în anii imediat postb
elici îşi aşteaptă încă, de aceea
cercetătorii şi scriitorii. Şi va mai trece un timp până să se poată face
totală abstracti;
de existenţa şi circulaţia, obsesivă, a sloganului cu
pricina!
·
Pentru cei care susţineau în epocă ori susţin şi astăzi că
evreii au adus comunismul
în ţară setul de „argumente " (uneori şi de „documente
") ad hoc folosit se referă la:
numărul mare de „străini", în principal
evrei, existenţi în ilegalitatea comunistă din
România şi mişcarea kominternistă ce o stimula; număr
ul relativ mare de evrei printre
cei 16 OOOde membri ai Partidului Comunist din
ţară existenti în februarie 1945
printre cei 256 663 de la sfârşitul lui octombrie 1945
sau print~e cei 800 OOOde l~
finele lui 194 7; alegaţia potrivit căreia vechii „ilega
lişti" evrei - şi cercul lor de
,,cor_eligionari", propagatori ai unei ideologii comuniste
- bolşevice şi ai unei supuneri
deph~_efaţă de o?upantul sovietic - devine, în anii imedi
at postbelici principalul segment
al nou clase politice , cu exponenţi de vârf ca Ana Pauke
r, I. Chişinevschi ş.a. care se
dovedeau chipurile, eo ipso, exponenţii politici ai
„etniei" lor ale cărei interese le
ocrote~c; ,,evidenţa" intereselor şi simpatiilor evreil
or pentru comunism şi pentru
avantajele create lor de „democraţia populară" şi guver
nul Groza (impus de sovietici
în răspărul rezultatelor alegerilor din 1946 şi a voinţe
i politice a poporului român) şi
c~r-~ se explică prin implicarea etniei, în totalitate ,
în întreaga devenire postbelică a
ţăm ş1 care a dus Ia supremaţia, în 1949,
a Partidului Muncitoresc Român ca unică
f~rţă ~?litică dinlăuntru. De unde concluzia,
că avatarurile social-politice ale României
dm ann 1945-1949 şi - în consecinţă, de mai încolo
- se datorează cu precădere rolului
asumat de evrei (şi de alţi „străini") în condiţiona
rea unui atare curs de involutie a
ţării .
·

„Argumente

le" reproduse - la care s-ar mai putea adăuga şi altele
din aceeaşi
făină (,,eiusdem farinae ") - au fost confecţion
ate în epocă de adepţii extremismului
naţionalist, dar folosite , pentru diversiune , şi
de alţi interesaţi lll producerea unei
adevărate stări de spirit care să ranforseze , pe cât
posibil, chiar şi o anume mentalitate
în straturi cât mai largi din rural şi urban . Efectul imedi
at sau de „scrie scurtă" a
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• O lucrare de „ultimă oră" (vezi: Florin Matres
cu: Holocaustul roşu sau crimele în c(li-e ale
comunismului internaţional , Buc ., 1998) şi de dimen
siuni deosebite (circa l OOOde pagini) se doreşte
a fi o enciclopedie, colportând, în adevăr, pe lângă
„argumente " şi „date'', de felul celor amintite şi
o
seamă de elucubraţii , contextualizate la scară interna
ţională, despre rolul evreilor în : experimentarea
ideilor comuniste; crearea „imperiului sovietic"; acţiun
ea „iudco-masonică"; colaboraţionismul marxistcomunist, ş.a.
Evreii sunt indicaţi, astfel, ca fiind cei care - atât în
lume cât şi în România - au fost executanţii,
colaboratorii şi profitorii comunismului, chiar şi în
ipostaza „neo-comunistă" a acestuia de după revoluţ
ia
din 1989.
Cazurile de colaboraţionism ale evreilor în Român
ia postbelică sunt ilustrate prin pesonalităţi ,
ca: A. Bîrlădeanu, V. Roman, A. Pauker , Gh. Aposto
l, L. Rădăceanu , E. Bodnăraş, M. Constantinescu,
M. Dalea, M . Levin , Al. Moghioroş, I. Rangheţ, L. Răutu
, E. Rădăceanu, N . Radovanovici , W. Sader, D.
Solomon, A. Şerban, ş.a. - chiar dacă cei mai mul~
dintre ei... n-au fost evrei.
Criteriile sunt similare , ca valoare de adevăr, şi în
inventarele dresate nomenclaturilor de rang
2 şi 3 - de la Externe, din economie, din presă şi
cultură, de la Interne, ş.a.m.d .
Dar ce contează la un autor dornic să dea statistici
cât mai persuasive pentru a marca „vinovăţia"
evreilor , pentru ... Holocau stul roşu ! Şi ce mai contea
ză „Holocaustul brun " împotriva evreilor europeni
în raport cu Holocaustul roşu comis tocmai de ...
evreimea europeană !
S-ar putea spune că atare enormităţi n-ar trebui
să reţină atenţia cercetării 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-şi făcuse studiile şi cariera în Român
ia lui Ceauşescu - este tradusă în limba română
şi devine lucrare de referinţă pentru o puzderie de
gazetari autohtoni dornici să demaşte „vinovăţiile
şi
vinovaţii comunismului", ea nu poate rămâne nemenţ
ionată în istoria sloganului „evreii şi comunismul
"
de care ne ocupăm.
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zicem viceprimarsau subprefectse pretindeacă întreagaaceastă etnieconducearespectiva
locali~te saujudeţ etc. şi ca atare era răspunzătoare de toate necazurileabătute asupr~lor.
Astfel, într-un document antisemit de epocă, o chemare la luptă dm 14 mme
1945 intitulată Frati români", vina pentru dificultăţile din ţară era aruncată de la
'
,,
.
....
"
" .
început pe ,jidovi-comunişti şi streini" care doreau să „d1struga
tot ce era romanesc ş1
să „acapareze toate bogăţiile ţării " .
Nu voi continua exemplificările acontraria aduse în literatura de contracarare a
sloganului că evreii au adus, instalat sau consolidat comu~ismu!în dive~seloca~ităţ!
sau în întreaga ţară, deoarece consider că un răspuns pertment m matene tr~bme s~
pornească nu de la multiplicareaexempleloracontra~o ci ?e la o într~bare soc10l~g1ca
de principiu: erau, oare, evreii - ca etnie şi ca grupun ~oc~o-~conom1ce
, cu preca~e~e
mic-burgheze (meseriaşi , comercianţi, liber-profes1omşt1 ş . a. m . d.) i~teresaţi_ li~
aducerea" şi instalarea comunismuluiîn Rom~ia?t Şi dacă da, puteau ei s-o faca ş1
;rin ce „forţe"?! În eventualitate.că aveau asemeneapropensiuni şi ~u_teri(?!) e_~oluţia
regimului „democrat-popular"în anii '44-'48 şi apoi a celui colectivistdm anu ce au
urmat a răspuns unor atari expectaţii?!
.
.
Tergiversareaîn toţi aceşti ani a soluţionării revendicărilor evreilor în materie
de pro-prietate, amintite la începutul studiului de faţă, ca şi naţionalizării~ ulteri~are
(1948) constituie un răspuns peremptoriu „în sine", la întrebările puse ş1 care m se
pare a fi concluziv.
.
. .
_
. • ..
. .
~
Desigur, au existat evrei comuruşt1 de buna credmţa ş1 1deal1şt1 c~re credea~ m
valorile egalităţii , nediscriminării şi colectivismului, promise de ideologi_amarxista ş1
considerate de ei realizate în realitatea bolşevică instaurată de Lenin-Stalm. Au existat
şi comunişti de origine evreiască fanatizaţi, care depuneau un zel deosebitîn elogierea
realitătilor sovietice,ca şi în aplicarea „luptei de clasă", asimilată adesea de e1,în plan
intern,·cu exigenţele ocupantului sovietic. Căci a~ fos~destule ~rile ~n~a~ee~ei, ~e
diverse categorii, au simţit şi ei, pe pielea lor, arb1trarmldommaţJ.e1 sovieticilorm ţara.
Dar zelul neofitului este întotdeauna stânjenitorprin supralicitare'
Este drept, de asemeni, că au fost şi (!vreicare vedeau în com~ni_sm un anti~ot
sigur împotriva fascismului şi discriminărilor rasiale. Dar şi oportumştl care, mtumd
anumite oportunităţi ivite la „venirearuşilor" ca şi a regimului „democratpopular", au
căutat să nu rateze anumite slujbe la stat, la partid, sau în aparatul economic etc.,
slujbepe care nu le practicau, însă, nici mai bine nici mai rău decât co_legiilor oport~nişti
români (care, oricum, constituiau... majoritatea). Deci, dacă toţi aceştia au aJutat
comunismul să se „aşeze" l-au ajutat împreună.
.
A spune,însă, despretoţi aceştia că au adus comunismulîn R~mânia este a dov_~~
o ignoranţă crasă în ce ,priveşte cunoaşterea sociologică a mecanismelorfuncţionam
destructurărilor social-birocratice în orice tranziţii dintre regimuri. De asemenea,
a
sustinefie şi numai că ... ,,mariicomunişti evrei" (chiar şi de nivelulAnei Pauker etc.) au
adu·scomunismulîn tară înseamnă a refuza orioe abordare obiectivă a mecanismelor
externe de creare a :,zonei de influenţă soyietică" în toate ţările estului şi centrului

.
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Este, desigur, un adevăr că în mişcarea comunistă din România, în starea ei de
ilegalitate, au activat nu puţini evrei*,de ordinul a câteva sute (m 1930, de pildă, la un
procent al românilor, de 71,9%, în mişcare, cel al evreilor era de 22,65%; iar la 23
aug. 1944, din cei circa I OOOde membri de partid, evrei 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 OOO,iar la 23 aug. '44 circa 400 OOO)!
Aşadar: ,,mulţi"
comunişti erau, în ilegalitate, evrei, dar nu mulţi evrei erau comunişti, chiar şi atunci.
Constatarea se impune şi pentru anii 44-5 O când.ponderea comuniştilor de origine
evreiască era - raportată la întreaga etnie - în creştere (circa 1 OOO
până la finele lui
'44, circa 5 OOO,
în anii 45-46 şi până la 10 OOOde 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 vârful 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 întotdeauna de prim plan, câteva mii.
· O atenţie deosebită, până la nominalizări individuale,pe regiuni, sex, vârstă etc.,
este acordată, în ultimii ani - în cadrul literaturii anticomuniste~ evreilor din cadrul
aparatului represival vremii. Dar, în ciuda căutărilor febrilesau chiar a substituirilorde
nume, evreiidepistaţi ca „lucrători" ai acestor organe nu depăşesc 5-6% din cele câteva
mii de angajaţi ai Ministeruluide Interne, S.S.I. - apoi Securitate etc.
Desigur, în toate cazurile menţionate s-ar putea spune că nu atât numărul celor
împricinaţi contează, ci funcţiile, rolul şi locul deţinut în efortul de comunizarea ţării,
în consolidareaunei noi clase politice aservite Moscoveişi 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
comunismulîn tară" sau că au avut „un rol major în comunizareaţării" aduc suficiente
mărturii despre·importanţa relativ redusă (cu unele excepţii) a evreilor în conducerea
partidului, în Consiliulde miniştrii (analizastenogramelorpe anii 44-45 şi 45-58 relevă
irefutabilacestfapt...), în Guvernşi administraţia locală de stat (cu excepţia unor localităţi
din nordul Moldovei,ocupate de sovieticiînainte de 23 august) etc. etc. Este fapt, însă,
că nu puţini evreiau avut, totuşi, accesîn noile condiţii la un anumit rol decizionalcare,
fireşte, era bătător la ochi pentru cei obişnuiţi cu ei doar în poziţia de ostracizaţi şi
oameni lipsiţi de orice drepturi civico-politiceîn regimul totalitar antonesciananterior.
Ecoul de mentalitate era astfel dirijat de cei interesaţi, încât dacă un evreu ajungea, să
• Vezi: Gh. Onişoru, România în anii 1944-1948, transformări economice şi realităţi sociale, Buc
.,
1998, p.157 .
. . ..
. .
. .
„ Estimaţie operată prin extrapolarea unor date referitoare la unele locahtăţ1 ŞI Judeţe . Vezi ş1 Arhivele
Naţionale, Fond C.C. al P.C.R . Cancelarie , 1921-1953. Inven1:1r2348 .
. _
.
. . _
·- Vezi şi comunicarea mea cu acest titlu, inclusă în ,,Analele S1ghet 1948" , editata de Academia C1v1ca
,
Buc., 1998.
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european· . Ceea ce nu duce, evident, la absolvirea de răspu
ndere a unor personalităţi politice
implicate nemijlocit în devenirea istorică. Şi nici la
escamotarea originii lor etnice, fie şi
numai din motivul că renegarea, practicată de ei înşişi
faţă de etnie, prin desconsiderarea în
fapt a originii lor nu a diminuat, ci a sporit anti-evreism
ul dinjur ... până în zilele noastre.

III

Realităţi

Revenind la întrebarea : fost-a evoluţia spre comunism
a României pe interesul
placul evreimii române , nu au tras e\Teii oarece profit
din această evoluţie ? Trebuie
arătat că răspunsul se ·cuvine a fi difere
nţiat grav, după categoria de evrei avută
în
·vedere ; a nu neglija de astă dată partea din pricina
... întregului .
Cercetarea de arhivă a unor ·documente oficiale sau
comunitare relevă acuta
diferenţiere a etniei în acei ani şi ... în acest
sens.
Realităţile generale ale evreimii abia ieşite
din Holocaust aducîn planul evidenţei
o seamă de interese specifice care , cum arătam,
cereau soluţionări democratice , de
primă urgenţă - salvarea şi repatrierea unor
ewei - români (şi nu numai) din întreaga
Europă, din vest dar şi din est (printre altele
şi schimbarea evreilor - români care mai
supravieţuiseră în Germania cu gemiani
din România); dorinţa păturilor mai avute
evreieşti de a emigra cât mai repede în
Occident , intuind primejdia colectivismului şi
totalitarismului roşu ; emigrarea în masă a tineretului
muncitor (haluţian) pregătit de
organizaţiile sioniste (de la cele de dreap
ta până la cele de stânga) ; nemulţumirea
cvasi-totalităţii evreilor pentru întârzierea legife
rării repunerii în toate drepturile ştirbite
de regimul trecut ; urgenţele specifice evreimii din Ardea
lul de Nord (cvasi-extemlinate
şi cu bunurile rămase fără stăpân) ; repatrierea
eyreilor români din U. R.S. S. (în paranteză.
fie spus că nu puţini dintre aceştia au adus cu sine,
la repatriere , o mare îngrijorare
derivată din cunoaşterea realităţilor soviet
ice penibile trăite de ei şi în curs de extindere
şi în ţară) ; destabilizarea situaţiei materiale
a unor întregi categorii de evrei prin şomaj ,
îngrădirea comerţului liber, apoi prin stabil
izarea monetară, impozitele crescute ş. a.m .d.,
mai ales în anii de după 1947.
Ca rezultat al unor condiţii ca cele de mai sus, atitud
inea de rezervă faţă de
comunism şi expectaţia de emigrare, în chiar aceşti
ani, a populaţiei evreieşti locale
este prezentă la largi categorii de ewei .
După unele date provenite din surse sionis
te , în anii 1944-1948 aproape 30%
din populaţia evreiască a ţării a formulat expectaţii
de emigrare chiar dacă, în fapt, nu
au putut emigra în aceşti ani -pe căi ilegale sau prin
„Alia-bet " etc. - decât 35-40 OOO
.
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şi

)nanul 1946, au plecat circa 4 400 evrei în două transp
orturi , unul de 1 400 în
altul de 3 OOO
în toamnă.
.
În anul 1947, s-a apreciat numărul total al celor plecaţ .
i la cuca 30 OOO
~m felul
următor: 3 500 în septemvrie şi 14 OOOîn decem
vrie, ambele transportun pe cale
maritimă; 500 copii în Olanda, 2 OOOplecări indivi
duale, 10 OOOp~ecări ilegale.
În anul 1948, până în ]una mai , până la proclamarea
Statulw Isra el, n-au avut
loc ple~ări.
. .
.
.
Jn toamna anului, Comitetul Democratic. Evrei.esc
a prnmt sarcina ca, pnn
Federaţia de Comunităţi Evreieşti, să organizeze
plecarea unui nu~ăr _de 3 ..~00
oameni, care în prealabil să capete o instruire politi
că, pentru ca aceştia sa spnJme
lupta împotriva înfeudării Israelului de către impe_
rialismul american.
.
Ca urmare , în decembrie 1948 a plecat un pnm transp
ort de 2 400 oamem. In
1949 a plecat în ianuarie restul de 1 200 oameni .
.
.
După această dată, pe baza aprobărilor Minis
terului de Interne au plecat cuca
100 persoane pe Jună. Spre sfârşitul anului 1949,
ritmul a crescut până la 500-600
persoane pe lună •
.
•
_
Evreii au optat , deci , într-un procent impresionan
t pentru enugrare . Dar iai<'t
cum privea C.D .E.-ul în documentul amintit această
masivă orientare a coreligionarilor ,
în răspărul muncii „de lămurire", depuse de el ani
în şir. Cităm: "Cu toate realizările
pozitive ale regimului pentru populaţia evreiască
şi cu toată munca ~e îndr _umare a
C.D.E ., o parte (sic!) a populaţiei evreieşti a căzut
pradă propagandei duşmanoase a
organizaţiilor naţionale sioniste .
_
Obiectivele acestei mârsave propagande erau de
a semana nemcrederea m
fortele democratice si în partidul no stru , de a izola
populaţia muncitoare evreiască
de 'poporul român şi celelalte naţionalităţi conlocuitoa
re şi de a o împiedica de la
construirea socialismului în R.P.R.
Nationalistii sionisti duceau o susţinută campanie
împotriva încadrării în
producţi; a populaţiei e~reieşti, încercând s-o deter~e
să fugă pe_orice ~ale-~in
tara noastră în Israel, unde să poată fi exploatată
în voie de burghezia evreiasca .
'
Dacă în interpretarea fenomenului „Alia ", C.D.E
.-ul putea fi „subiectiv '.', în
privinţa cifrelor acestui exod s-a dovedit cât se poate
de obiectiv, deoarece datele comc1d
cu cele recoltate
noi din surse israeliene ·.
vară şi

Emigrarea - simptom de neaderare la

Iată mai

„democraţia populară".

întâi cifrele fumizate de însăşi organizaţia de masă
evreiască aflată sub
înrâurirea P.C.R ...
• Vezi, în acest sens, arhivele de documente , în
materie , existente , ca ş i uriaş a literatură despre
estului Europei , sau m ă rturiile unor factori de răspun
dere ai puterilor aliate. Memoriile
lui Burton Bery, de pildă, în acest sens, sunt dintre
cele mai recent apărute în limba română .
•• C .D.E.-C .C. - Raport asupra problemei emigră
rilor din rândurile populaţiei evreieşti , Buc.
, 28
decembrie 1950, Arhivele Naţionale, Fond C.C . al
P.C.R. Cancelarie, 1950.
bolşevizarea
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Structura

socio-demografică.

Relevând profundele cauze ale emigrării sub aspectul
neaderării acestei populaţii .
la „democraţia populară", vom releva mai întâi dimen
siunile demografice şi socialocupationale ale acestei populaţii.
'Potrivit unor date, privind repartiţia populaţiei evreie
şti în toate localităţile ţării,
la începutul anului 1947 existau pe întregul teritor
iu al ţării 42 8 312 e~rei du~ă c~
urmează: Oltenia - 3 406 , în totalitate în oraşe ;
Muntema - 163 144, m totahtate m
urban; Dobrogea - 3 279 , în totalitate în urban ; Mold
ova - 150 631 , din care în_urban
147 942; Transilvania - 15 847 , în oraşe 14 397 ; în
Ardealul de Nord 44 706 , dm care
• Vezi şi H. Kuller : Opt studii despre istoria evreilo
r din România , Ed. Hasefer, Buc ., 1997.
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33 475 în oraşe; Banat - 15 963, din care în oraşe 15 920; Crişana - 11 908, din care
în urban 10 430 ; Bucovina- 17 388, din care în urban 16 385 . În mediul rural se aflau
deci, în:~t~eaga ţară doar 16 934 de evrei. Structura profesională a acestei populatii:
refăcuta m mtervalul 1945-1947 era, după anumiteevaluări, de circa 50 OOO
meseriaşi,
35
amploiaţi; 35 OOO
comercianţi şi industriaşi; I OOOO
profesiunilibere. Populaţia
activa, preponderentmasculină şi de vârstă mijlocie, era deci de 120 OOO
.
Potrivit anchetei statistice realizată de secţia România a CongresuluiMondial
~vreie~c, 3~% dint~eactivi er~u ~1e~t~şugari, 20% angajaţi, 25% lucrau în comerţ şi
mdustne, 8 Yoerau hber profes1omştI, iar 12% reprezentaualte categorii - printre care
cei care trăiau din expediente, aşa numiţii luftmenschen,constituiau partea cea mai
mare. Populaţia inactivă, alcătuită în principal din femei,copii, sărăcime de tot felul şi
ne~cad~ată - printre care mulţi reîntorşi din lagăre sau dezrădăcinaţi de evacuări ş.a.
- d~vers1ficagrav intereseleevreilor şi aşa destul de diversificatede statutul şi rolul
var1at~lorcategorii de activi. Prin urmare, a vorbi de o omogenitatede expectaţii în
mfltenede comumsm, de faptul că evreiiar fi fost satisfăcuţi de, sau profitori ai noului
regim_,,în bloc", în acei ani, înseamnă a întoarce spateleunor realităţi plurale pe care
numai o cercetare minuţioasă o poate scoate la lumină.
Un extras semnificativ din stenograma unei şedinţe a resortului central al
organizaţiilor de masă din F.N.D. relevă cum însuşi un vârf de partid ca Vasile Luca
remarca faptul că în masa evreiască se cuprind mica burghezie, ca şi oameni care
~ăiesc din expediente, ,,cu toţii stau la remorca unor burghezi, sionişti şi fascişti evrei
ş1 fel de_fel de ~lte grupuri"". Ca atare, partidul nu-şi poate face iluzia că va fi sprijinit
de evrei numai pentru că sunt evrei. De unde concluzia: există tovarăşi evrei care
sprijină comunismul,dar ei nu se cuprind în masa evreiască.
La antipod, adepţii sloganului „evreii ş_i comunismul" vor produce un sofism
exact invers, numit „pars pro toto" - din existenţa unor evrei comunişti vor deduce că
,,toţi evreii sunt comunişti ".
Dar nicicândcreatoriide sloganeşi manipulări de opinienu au fost entuziasmati
de cunoaşterea realităţi~ mai ales statistice, aşa cum au fost ele aievea (wie es eigentlich
gevesen war, cum a spusun celebruistoricgerman)şi în diferenţierea lor, căci o asemenea
cunoaştere este funciar refractară avântului generalizatorşi „îndemnuluiemoţional",
cuprinseîntr-un slogan!
Spun de la început că nu exclud posibilitatea ca cercetarea istoriei evreilor din
România în etapa de care ne ocupăm să scoată la lumină o seamă de oportunităti
create de regimul „democrat popular'' - sau derivate din evolutia stihinică a stă;ii
socio-economicedin acei ani - pentru integrarea unor categorii r~strânseale evreimii
române, ca şi pentru emergenţa unor persoane sau categorii spre statusuri şi roluri
ascensionale, relativ inedite pentru alura socio-profesională „clasică" a etniei.
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Se ştie, de asemeni, în alt plan, cel spiritual, cu promisiunile egalitariste şi
umaniste făcute în numele unei ideologiicare nu discriminaevreii de neevrei, creştinii
de .necreştini ş. a.m.d. sau cele făcute, în plan justiţiar, pentru „reparaţii" în privinţa
pedepsirii celor răspunzători de prigoana pe criterii rasiale sau pentru retrocedarea
unor bunuri era firesc să nu fi fost văzute cu ochi neprietenoşi de niasa celor ostracizaţi
în trecut.
De altă parte, cei cărora li se deschidea perspectiva unor anume cariere
administrativeşi intelectualeerau plini de aşteptări . De remarcat, însă, că aceştia din
urmă - folosindoportunitateaechivalării unor studii sau înscrierimasive, fără restricţii,
în învăţământul superior,nu au urmat - în majoritatealor ~ cariere implicândtangenţe
cu ideologia şi politica, ci pe acelea asociate construcţiei industriale (ingineri etc.),
reţelei medicale (medici etc.), cercetării teoretice şi aplicate ş . a. m . d . Deşi nu există
statistici precise· privindpopulaţia evreiască activă profesândîndeletniciriconferitede
licenţe universitare, doctorate etc., se poate estima că în 1948 numărul persoanelordin
această categoriea fost de ordinul a circa 3 OOO
( 1,2% din întreaga etnie) iar ulterior,
pe parcursul celor „40 de ani", a depăşit cifra de 8 OOO- cifră, care raportată la
numărul descrescândde evreirămaşi în ţară, ridica ponderea respectiveicategorii, prin
anii '89-' 90, la aproape 1/5 dinîntreagaevreirneromână. De observatcă tocmai această
categorie a dat un procent mai mic la emigrare (în parte şi pentru că nu primeau cu
uşurinţă aprobări de plecare, fiind consideraţi „utili economieinaţionale") . De aceea,

• Şedinţa resortului central al organizaţiilor de masă din 21 februarie 1946 (C.D.E.). Arhiva C.S.I.E.R.
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Operăm ,

în acest sens unele transducţii din următoarele date care trimit la evidenţierea nivelului de
al emigranţilor şi diferă după etapa plecări i . Dacă în emigrările ilegale din anii ' 45- ' 47 ,
masa celor care au plecat avea doar studii elementare, iar un număr restrâns studii medii ş i superioare,
în etapa următoare predomină ab solvenţii de şcoli medii. Evoluţia nivelului educaţional, pe n aţionalităţi ,
relevat de recensămi nte , indică pentru .perioada anilor de după ' 60 , o şcolarizare înaltă a tineretului
evreu. în cadrul persoanelor care au absolvit in stituţii de învăţământ superior, evreii, potrivit ultimelor ·
trei recensăminte (1966; 1977; 1992), au avut o rată înaltă de absolvenţi la acest nivel de i nstrucţie; în
creştere, de la 17,6%, în 1966, 25,3% în 1977, la 34,5 în 1992.
Structura popul aţiei de 12 ani ş i peste pe n a ţionalităţi, după nivelul şcolilor absolvite, potrivit
recensământului ultim arată pentru evrei: învăţământ superior - circa 40 %; postliceal şi liceal - 20%;
profesional - 3%; gimnazial, treapta I-a de liceu - 10%; primară - 10%.
Deşi cotele de mai sus sunt cele mai înalte la evreii din România postbelică - ceea ce arată o
pondere înaltă a specialiştilor şi în toate valurile de emigraţie , cotele cele mai ridicate le întrune sc,
totuşi , cele trei valuri din urmă, când şi emigrarea speciali ştilor şi intelectualilor se liberalizase. Tinerii
evrei preferau să-şi termine şcolile aici, după care rămâneau un număr de ani ca special işti în diverse
ramuri de producţie şi se decideau să emigreze pe mă sură ce procesul marginalizării lor profesionale
era perceput ca apăsător. Categoriile înalt specializate au emigrat, pe de o parte, în anii liberalizării
(1966-1970) , dar mai ales în anii ' 77, când efectele „minirevoluţiei culturale" ceauşiste le-au resimţit
cei din segmentul creator al populaţiei . Potrivit revistei americane ,,Acta matematica" din 1980, peste
o treime din cei 300 de matematicieni de frunte ai României, emigraţi în S.U.A., au fost evrei.
Începând din anii '60 , pmporţia evreilor cu studii superioare la mia de locuitori este cu mult
peste media pe ţară (15,1 persoane), respectiv 34,5 persoane; în timp ce la armeni era de 26,8, la greci
18,0, iar la romi de 1. ·
Deci populaţia evreia s că s-a dovedit a avea un indice de şcolaritate la cel mai înalt nivel.
Dintre evreii aflaţi astăzi în România , în jur de 55 % au studi i medii sau superioare , iar în cadrul
populaţiei active peste 65% .
şcolarizare

27

şi azi, în ansamblul celor circa 12 OOOevrei (majoritatea de vârsta a tTeia)existenţi în
România, categoria „intelectualilor" este cea mai bine reprezentată. Dar adus-au ei, eo
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ipso, comunismul în ţară?!
Situaţia de mai sus ilustrează doar un mod în care evreii - cunoscuţi pentru
dinamismullor - au găsit în relaţiile comunisteanumite „nişe ecologice"- necontaminate
politic - de dezvoltare a carierelor lor intelectuale. A fost modul lor specific de a se
„integra" în comunism, dar nu de a beneficia de „virtuţile" acestuia. Pentru că aceste
cariere nu ar fi fost cu nimic mai reduse în oricare ipostază democratică a ţării care să
nu se fi bazat pe „numerus proportionalis" sau „clausus", ,,valahicus" ,,nullus", în
materie de profesiuni libere: întrucât evreii ingineri, doctori, arhitecţi , profesori
universitari ş. a.m. d. nu au făcut, în cei 40 de ani ideologie comunistă ci hidrocentrale
edificii, ştiinţă teoretică şi aplicată, medicină ş. a. Dacă în acest s;ns evreii au fos{
beneficiari ai comunismului, iar acesta a putut fi astfel „consolidat" de către evrei - ca
şi de colegii lor majoritari etc. - atunci este un merit al comunismului că el s-a lăsat şi
astfel „consolidat". Căci, în mod evident, elementele pozitive rezultate din aportul
operei ~onstructive se vor lăsa cu greu negate în timp, deşi, el~pot fi lesne spulberate!
In ce priveşte, însă, lotul de „intelectuali" evrei - cu totul dezetnicizati - care au
,,lucrat" în propagandă (cabinete de partid, catedre de „socialism ştiinţific": marxismleninism ş. a.) trebuie spus că, deşi înainte de reforma învătământului el se limita doar
la puţinele „cadre" din şcoli de partid, tineret şi sindicale existente, ulterior - între
1949-1953 - s-a lărgit, atingând câteva sute de evrei, uneori cu calificări în alte domenii
şi care, aflaţi, de regulă, în umbra unor şefi de catedră români, depuneau un zel
nedisimulat (şi pentru unii nu lipsit de sinceritate)în întronarea unei dogmatici marxistleniniste internaţionaliste, în totală contradicţie cu realităţile opresive ale ţării. Efectul
propagandei la care au contribuit (şi în care s-au implicat şi evrei din presă, radio etc.)
era, deci, ca atare, întru totul blamabil. Motiv pentru care ei înşişi au realizat că trebuie
să „migreze" spre îndeletniciri umaniste mai consistente (filosofie, estetică, ştiinţe
economice şi juridice, arte ş. a. m.d . ) .
Şi au fost printre cei dintâi s-o facă imediat după 1953, deşi până atunci
practicaseră scrieri reprobabile tematic şi ideatic.·Unii dintre ei au fost, însă, printre
cei dintâi dintre „culturnicii regimului" capabili să abordeze teme dţ respiraţie culturală
şi să le trateze într-o manieră intelectuală.
Or, tocmai acest lot de evrei - cel mai autodep.1rtatde „uliţa evreiască", ca şi
puţinii demnitari de la vârf sau cei din administraţia superioară (ministere, armată,
interne, etc.) erau priviţi de opinia publică neevree în mod paradoxal a fi cel mai
reprezentativpentru etnia evreiască - considerată a fi în totalitatea ei de partea regimului.
Ar fi nedrept, însă, să nu recunoaştem -;-.ă au fost asigurate, în răstimpul regimului
comunist, nu pentru puţini o seamă de condiţii de egalitate interetnică, de nediscriminare
etnică, care s-au doveditfavorabilemobilităţii socio-profesionaleşi culturalepentru unele
categorii de evrei (cu excepţia celor căzuţi sub incidenţa ,,luptei de clasă" sau/şi a „luptei
politice"). Pentru cei dintâi s-a deschis deci o cale onestă, ca, fără să trebuiască a face

concesii grave regimului, să se poată pregăti şi activa în domenii profesionale utile
economieişi culturii ţării, să devină, în timp, oamenireputaţi în managementuleconomic,
în cercetarea tehnică şi medicină, în învăţământul universitar şi cercetare, în variate
domeniide creaţie ştiinţifică, literar-artistică etc. Căci , trebuie recunoscutfără complexe,
mai mult de 3/5 dintre toţi intelectualiipe care i-a ivit colectivitateaevreo-română pe
pământ românesc au activat în anii de după ultimul război mondial.Această stare de fapt
produce, uneori, un efect de „trompe l' oeil" generând, la unii neprieteni ai evreilor,
raţionan1entul ca proliferareaintelectualităţii evreieşti în anii comunismuluiar fi o dovadă
a beneficiilor trase de etnie de pe unna regimului. Acest fel de a gândi îl aminteşte, însă,
pe cel afirmat de unii antisemiţi de Ia finele veacului trecut care socoteau că inserţia
evreilor în ramurile lucrative ale economiciromâneşti exprin1ă felul lor de a profita de
economia de piaţă. Atunci, li se reproşa evreilor că beneficiau de capitalism; actm1că
trăgeau foloase de pe urma comunismului.
Avem de-a face, desigur, în ambele cazuri - de altfel nesubsumabile - cu o
prejudecată persistentă şi anume aceea a „discriminării pozitive a evreilor". Realităţile,
care, însă, sunt încăpăţânate probea2c:1contrariul. În acest trecut depărtat, ca şi în
trecutul „celor 40 de ani" evreii au trebuit să se confrunte, în primul caz cu o politică
şi legislaţie discriminatorie de esenţă etnocratică, în cel de al doilea caz cu o politică
dirijată de principiul luptei împotriva micii şi marii burghezii.
Dar, în ambele cazuri, capacitatea de integrarea evreilorîn societateaglobală s-a
doveditmai puternică, conducând, la fineleveaculuitrecut, Ia consolidareaunei categorii
burgheze evreieşti , rezistentă economic, iar în anii comunismului la ivirea unei pături
de specialişti şi intelectuali evrei utili în domeniul lor de activitate. Cum arătam, însă,
aceştia din um1ă reprezentau un procent mic, în raport cu cei peste 90% care au emigrat.
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IV O organizaţie evreiască neointegraţionistă: Comitetul Democrat
Evreiesc.
Curentul integraţionist în lumea evreo-română şi-a avut încă de la finele veacului
trecut, dar mai ales în perioada interbelică, liderii săi, organizaţiile sale (U.E.R., în
primul rând), impactul său notabil în racordarea etniei Ia realităţile capitaliste locale.
După traumatismele suferite de evrei în anii 40-44 şi după desluşirea noului curs politic
şi social al ţării în anii 1947-1948 , acest tip de curent integraţionist intră în declin, mai
ales din pricina impetuozităţii şi chiar agresivităţii cu care-şi croia drum un nou curent,
tot de integrare (şi a evreilor) într-o lume anti-capitalistă proiectată de P.C.R. după
modelul politic, economic etc. al sovieticilor. C.D.E. a fost una din organizaţiile de
masă chemată să activeze în acest sens în „uliţa evreiască" *.

• Într-un document de bazli, emanat de
al C.D .E. ,şi care cuprinde o retrospectivă pe mai mulţi ani
asupra activităţii acestei organizaţii (vezi: Scurt istoric al activităţii Comitetului Democrat Evreiesc
de la înfiinţarea lui - iunie 1945 p ână !afin ele lui 1950 , Arhiva C.S.I.E.R.) putem citi: ,, ... Din iniţiativa
P.C.R.a fost a-eat (la 22 iunie 1945) Comitetu l Democrat Evreiesc, ca o necesitate pentru reorientarea politică
a populaţi ei evreieş ti în scopul d e m ocratiz ării ei şi a instituţiilor sale şi p entru a ajuta regim ul la rezo lvarea
problem elor ce se puneau de m ocratizării şi recon s trucţi e i ţ ării ca şi, deci, la rezolvar ea just elor rev endi di 1i

c'.c .
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ale acestei populaţii". Se recunoaşte, astfel, că populaţia
evreiască era o entitate şi că trebuia ... reorient
ată
politic, deoarece în mod funciar nu era orientată spre
integrarea în noile realităţi ce se profilau .
Din Comitetul Democratic Evreiesc, care se auto-prezenta
organizaţie de masă cu un caracter
larg democratic , au făcut parte la început: evrei din Partidu
l Comunist şi oameni de stânga din organizaţia
U .E.R. (de sub conducerea dizidentului M . Sărăţeanu
care a creat o organizaţie desprinsă din aceea
condusă de dr. Filderman), Blocul Palestinei
Muncitoare (format din aşa zisele organizaţii sioniste de
stânga ,,Ichud", ,,Mişmar'') şi, mai târziu ,,Poale Sion". După
1948 nu au mai rămas în C.D.E. decât cei
dintâi , iar după 1949 întreaga conducere a fost încredi
nţată, în principal elementelor „s ănătoas
e",
,,muncit

Platfonna de activitate a C .D.E." conţinea, la start (iulie
1945), următoarele
patru puncte :
1. Stabilirea unităţii democratice evreieşti .
.
2. Sprijinirea prin forţa unită a populaţiei evreieşti, împre
ună cu întreg poporul
român, a acţiunii de democratizare şi reconstrucţie a ţării.
3. Activitatea pentru desăvârşirea integrării populaţiei
evreieşti în viaţa

Partidul Social-Democrat a refuzat reprezentarea în
C.D .E. Abia în aprilie 1946 , P.S.D . a
în Comitet. Celelalte organizaţii (sioni ste, Partidul Evreies
c şi U.E .R. , de sub
preşedenţia dr. Filderman) au refuzat aderare
a la C .D .E . Preponderenţa comunistă în C.D.E . a rezultat
din forma sa organizatorică, )mbunătăţită" continuu prin
excluderea „tovarăşilor de drum "
Dar, la început (1945-47), ,,algoritmul " se prezenta astfel:
1. Un comitet activ compus la început din 40 de membr
i (9 comunişti, 6 social-democraţi , 9
sionişti, 9 membri ai Uniunii Evreilor Român
i (dizidenţa Sărăţeanu , dintre care 2 comunişti) , 7
independenţi (dintre care 4 comun işti), iar din
1948 numai din comunişti.
2 . Un prezidiu compus din câte un delegat al fiecărei grupări
politice componente , doar până în
1947.

4 . Ferirea populaţiei evreieşti de încercările diversioniste
ale ,, ~eacţiunii" car~,
de ori unde ar veni „tind să slăbească forţa de luptă împot
nva fasc1smulm ,
făcând astfel jocul reacţionarismului antisemit ".
Apelul lansat cu prilejul constituirii C .D .E. de către Comit
etul de iniţiativă
cuprindea în partea lui finală următoarele:
. . .
.
.
Comitetul Democratic Evreiesc , înţelegând cond1.ţmrul
11
e istonce de azi,

oreşti" .

reprezentanţi
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economică, socială şi culturală a ţării .
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3. Un secretariat general, care avea un secretar general perman
ent (comunist) şi trei secretari
generali (l social democrat , 1 U .KR.-ist, 1 sionist)
care nici chiar la început nu lucrau efectiv în
Comitet.
În 1949 Conducerea C.D .E. era alcătuită exclusiv din activişt
i P.M.R., dar nu dintre cei complet
. deziudaizaţi de „lini a întâia" , adică aflaţi în primele
eşalo ane ale partidului şi care considerau
o
,,înjosire", să lucreze direct în „uliţa evreiască".
Înjghebarea C.D .E. era nec~sară deoarece adevăraţii lideri
ai vieţii evreieşti şi organizaţiile etnice
- reprezentative şi confonne cu interesele specifice ale
majorităţii coreligionarilor - respingeau, funciar
,
noul tip de integraţionism promovat de P.C.R. De aceea
cu toată strădania C.D.E. , depusă aproape un
deceniu cât a fiinţat, el n-a izbutit să stăvilească nici valul
emigrării, nici să-i integreze, chiar şi pe evreii
proletarizaţi , în efortul de comunizare a ţării.
În cele ce urmează trimitem la înseşi documente ale C.D.E.
din care rezultă, explicit sau implicit,
recunoaştere a acestui eşec.
Iată cu înseşi cuvintele documentului C.D.E
.-ist amintit exprimată atitudinea faţă de emigrările
din anii 1946-1948:
• )ncepând din luna februarie 194 7, în rândurile unei
părţi a populaţiei evreieşti s-a creat un
curent de emigrare în masă.
Speculând greutăţile economice , foametea care bântuie
regiunile secetoa se ş i unele manifestări
antisemite, sioniştii au pornit o acţiune criminală de îndemn
la emigrare a evreilor, în orice chip ş i în
orice condiţiuni, îndemnându-i şi organizând trecerea
frauduloasă a frontierei de .apu s.
Acest curent a căpătat amploare". Consol area venea, însă,
de acolo că:
„C .D .E ., a întreprins o vastă acţiune de lămurire în
rândurile celor induşi în eroare şi de
demascare a organizaţiilor şi instigatorilor sionişti.
Datorită acestor măs uri , precum şi cele luate
de Ministerul de Interne , .s-a atenuat simţitor
acest curent de emigrare" . Vom urmări dacă, într-adevăr,
mai încolo, s-a diminuat. Deocamdată, voi
remarca , totuşi, că diligenţele la guvern pentru facilita
rea propagandei C.D .E.-iste contra „emigr ării"
au determinat, poate, soluţionarea la finele lui 1947 a
unora din revendicările mase i evreieşti: a apărut
o Lege a cetăţeniei care legaliza situaţia juridică a unor
întregi categorii de evrei cărora le fu s e seră
răpite drepturile cetăţeneşti, a fost soluţionată
situaţia militară a tinerilor evrei deportaţi sau
încadraţi
ş.a .
De altfel , asemenea demer suri menite s ă atragă „ uliţa
democratice " erau înscrise în însăşi Platforma de activita
te.

evreiască "

de parte a noilor

„forţe

politică,

cheamă populaţia evreiasc.ă să adere la progr.amu~ de
lup:ă pentru rezolva~ea
inlereselor generale şi speciale, pe drumul cel 1ust, 1mpre
una cu poporul roman,
adică prin:
.
.
Curăţirea vieţii publice de elementele duşmănoase
fasciste , profasciste,
reacţionare, antisemite .
. . .
.
Refacerea şi reconstrucţia ţării, ridicarea producţiei
şi combaterea speculei .
Această luptă comună va duce şi la îmbunătăţirea situaţi
ei materiale şi morale a
populaţiei evreieşti" (sic!).
.
. _
Desăvârşirea integrării fireşti a populaţiei evreieşti în
viaţa socială, economica,
politică şi culturală a ţării prevăzută a fi prin :
..
. .
a) Desăvârşirea tuturor măsurilor legislative necesa
re repunem populaţiei
evreieşti în drepturi egale cu ale întregului popor român
.
b) încadrarea în toate ramurile de activitate, în viaţa public
ă şi privată a evreilor
ce au fost scoşi din producţie de legiuirile şi măsurile de
fapt ale regimurilor
fasciste şi reacţionare antisemite .
c) Sprijinirea de către Stata celor greu loviţi de barbar
ia hitleristă şi legionaroantonesciană , pentru refacerea existenţei lor.
d) Punerea în drepturi egale a celor ce au prestat munca
obligatorie în timpul
dictaturii legionaro-antonesciene. Orfanii şi văduvele .c
elor care au prestat
munci obligatorii să beneficieze de toate drepturile lor
în cadrul I.O .V.Rului. Plata salariului minim pentru cei ce au prestat munca
în întreprinderi
particulare .
Sprijinirea dezvoltării culturale a populaţiei evreieşti prin
:
e) Democratizarea tuturor instituţiilor evreieşti de cult,
asistenţă, cultură etc.
f) Sprijinirea de către Stat a şcoalelor, spitalelor, orfelin
atelor , azilelor de
bătrâni şi a tuturor instituţiilor de asistenţă, ale obştei evreie
şti.
• Platforma de activitate a C.D.E. , Buc ., 1945 .
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O

analiză

de text a Platformei de activitate şi Apelului C.D.E. dezvăluie
elemente generale, congruente cu Platforma F.N.D. de „reconstrucţie" a
ţării, ca şi o seamă de dezideratespecificeale „etniei"în a căror
rezolvareerau interesate
diverse categorii de evreinăpăstuiţi de·vechiulregim totalitar (antonescian).
Fiind o organizaţie de masă cu acţiune nemijlocită în mediul evreiesc, C.D.E.,
îndrumatde P.C.R., îşi propuneaastfelo manipularea maselorevreieşti pornindoarecum
de la înseşi revendicările reale şi de bază ale acesteia. Numai că de îndată ce se impunea
găsirea căilor aievea de soluţionare a respectivelorrevendic
ări, C.D.E.-ul bătea în
retragere, pentru a nu contravenitărăgănărilor, în materie, operate de noul regim.
Nu pot fi totuşi negate unele diligenţe ale C.D.E. (în formula sa iniţială de
„largă concentrare etnică") în toate aceste direcţii : doar că,
nici după câţiva ani de
activitate, roadele nu se prea arătau, guvernul tergiversând soluţionarea unora sau
propunând paliative pentru altele, ceea ce decepţiona crescând diferitelecategorii de
evrei. C.D.E. devenea, pe de altă parte, tot mai orientat de către partid să-şi concentreze
e(orturile întru mobilizarea evreilor doar pentru o reuşită a Blocului Partidelor
Democrate (B.P.D.) în campania electorală, pentru obţinerea sprijinului unor lideri
evrei la Conferinţa de Pace de la Paris, pentru mobilizarea „etniei" în lupta contra aşa
zisei reacţiuni, şi aşa mai departe. Au existat, desigur, evrei care au marşat în toate
aceste sensuri, dar cât de facil ar fi să se susţină că aportul lor a fost decisiv în trucarea
alegerilor, în victoria B.P.D., în anihilareatreptată a „partidelor istorice" sprijiniteîn
alegeri - după unele estimări - de mii de alegători evrei, unii fiind chiar înscrişi în
P. N. Ţ, P.N.L., P.S.D. ş . a. Este, de asemenea, ştiut că, în epocă, s-a
remarcatabsenteismul
unor largi categoriide evrei de la urne ca indiciu al relativuluidezinterespentru cursul
politic, în tensionarecrescândă, spre stânga. Apoi nu trebuie uitat că anul 1946 şi apoi
1947 au fost anii boom-ului sionist şi ai „emigrărilor clandestine" pe care C.D.E.-ul
ciuta să le curme radical - printre altele şi pentru blamul care se aducea astfel muncii
C.D.E. în favoarea „noii orânduiri" şi, implicit, pentru imaginea despre comunism
care se crea în afară. Realităţile crude din ţară, inclusiv pentru evrei, nu favorizau,
însă, demagogiaC . D . E.-istă.
Întregicategoriide evreise zbăteau în mari greutăţi materiale, unele condiţionate
tocmai de legilecareîngustau, crescând, terenulpentru ocupaţiile tradiţionale practicate
de evrei - comerţul, manageriatulindustrial şi bancar, afacerile „pe picior" ş . a.
În alt plan, pentru masa săracă a populaţiei, Comunitatea - ca tradiţională
instituţie a societăţii civile evreieşti - rămânea principalul sprijin
material, de asistenţă
ş.a. Or, Comunitatea, Federaţia de Comunităţi şi toate instituţii
le aferente, pe de o
parte, în ciuda tentativelor C.D.E. erau conduse până în august 1948 de persoane
nesubordonatecomandamenteloracestuia. Pe de altă parte, liderii comunitari se aflau
în relaţii foarte strânse cu organizaţii mondiale(americaneetc.) ca Joint-ul ş. a. de
unde
proveneau ajutoarelecele mai consistente.
În consecinţă, pentru curmarea impactuluiliderilorcomunitariasupra populaţiei
evreieşti şi racordarea acesteia la intereselede partid şi de stat,
C.D.E.-ul acţionează

„în

forţă"

- de la finele lui '47 - pentru discreditarea conducerii Comunităţilor

şi

Federaţiei de Comunităţi. În documentulamintit se scrie textual: ,,la 3
ani după 23

august 1944, Comunităţile Evreieşti dinîntreaga ţară erau încă constituitedupă chipul
şi asemănarea guvernului Sănătescu, adică din ComisiileInterim
are ale acestora mai
făceau parte şi delegaţi aipartidelor „istorice" Maniu şi Brătianu
.
Prezent' aîn conducereaComunitătilor a acestorelementereactionareşi în fruntea
'
Federaţiei de Comunităţi Evreieşti a dr-ului Fildermana constitu '
ito piedică serioasă
pentru democratizarea(citeşte, comunizarea- n.n.) obştii evreieşti ".
În ciuda simpatieide care vechiilideri comunitarise bucurau în sânul populaţiei
evreieşti , lovitura C.D.E. împotriva conducerii Comunităţilor şi
Federaţiei a izbutit,
totuşi, în februarie '48, când la prima conferinţă de lucru pe ţară
a Preşedinţilor şi
secretarilor Comunităţilor evreieşti ( 17-18.02 curent) a fost confirmată noua comisie
interimară a Federaţiei în frunte cu un preşedinte (o personalitate
„de decor", prof.
univ. dr. M. Popper) şi un secretar general executiv, vajnicul comunist C.D.E.-ist av.
Leibovici- Şerban.
Din acest moment nimic nu mai oprea C.D.E.-ul să devină un instrument fidel
paiti-dului în îndeplinireapoliticii acestuia faţă de evrei şi de instituţiile lor etnice. Şi
chiar dacă alegeriledin 1948 au adus în arena politică câţiva deputaţi comunişti evrei
(Bercu Feldman, Leibovici - Şerban, M. Popper, M. Fischler, av. Manolescu ş . a. ,
activitatea lor parlamentară în favoarea evreilor va fi cvasinulă, având în vedere că nu
după multă vreme situaţia social-economică a evreimii locale s-a
înrăutăţit (ca şi a
tuturor celorlalţi cetăţeni , de altfel),tăişul luptei de clasă nu i-a cruţat nici pe evrei, iar
sprijinul de altădată căutat în comunităţi şi F.C.E.R. a fost mult diminuat prin
restrângerea atribuţiilor acestora strict la chestiuniprivind cultul.
Or, sub raport instituţional, regimul comunist, consolidatîn 1948, nu a ezitat:
să desfiinţeze (decembrie 1948)întreaga mişcare sionistă din Român
ia; să exerciteun
control strict asupra unicei organizaţii evreieşti rămase în funcţiune (Federaţia
Comunităţilor Evreieşti din România - F.C.E.R.); să desfăşoare prin
C.D.E. o muncă
asiduă de îndoctrinareşi propagandă comunistă, adaptată „uliţei evreieşti
"; să desfiinţeze
- cu mici excepţii - toate formele laice de exprimare a intereselor specifice culturii
etniei (gazete, publicaţii etc.), precum şi instituţiile de învăţământ, cultură şi chiar de
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asistenţă.

Drept pentru care s-a purces la o reorganizarea însuşi C.D.E.-ului considerat
nu pe deplinperformantîn raport cu exigenţele înăsprite ale Partiduluiunic. Şi C.D.E.ul a fost reorganizatîn luminasinistruluidocumentnumit Rezoluţia P.C:R. în problema
naţională (dec. 1948); au fost aduse „cadrenoi sănătoase", de origine
muncitorească şi
cât mai apte să promoveze„lupta de clasă'.' , aplicată de partid fără ...discriminarede
rasă, etniesau notorietatepublică . Mutatis mutandis , acee~i operaţiu
ne s-a consumat
şi în cadrul comunităţilor şi Federaţiei. Căci noile cadre de conduc
erecomunitară nu
trebuiau să nu crâcnească împotriva nici unei măsuri samavolniceprivi~d bunurile şi
valorile comunitarenaţionalizate.
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Iată doar o listă incompletă a instituţiilor comunitare(sprijinitede Joint) existente
încă

în 1947 şi în iunie 1948 şi

desfiinţate fără opoziţia

- ba chiar cu sprijinul - noii

conduceri comunitare şi C.D.E., în 1949.

Internate
Cămine de zi
Cămine şcolare
Căminele şcolilor

profesionale
de ucenici
Cămine de tineri muncitori
Cămine de tineri agricultori
Cămine de deportaţi, repatriaţi
Cămine

Cămine studenţeşti
Cămine Ieşivot
Staţii de restratificare
Azile
Cantineale comunităţilor
Cantinemixte
Cantinede ucenici
Cantinede copii şi şcolare
Spitale
Dispensare
Centredentare
Centremedico-sociale
Şcoli Talmud- Tora
Şcoli Ieşivot

de copii
primare
Şcoli secundare
Liceeindustriale
Şcoli agricole
Teatrulidiş
Total
Grădiniţe

Persoane
iunie 1948

39
18
1
2
17
103
12

2 190
1480
77
492
355
3 806
575

Unităţi

3
2
10
23
72
1
17
21
22
11
76
51
4
2
2
1
1
1
1

Unităţi

1947

Persoane
1947

48
19
1
2
22
99
18
2
3
2

3 967
2064
182
285
1 814
5 410
1 006
182
I 053
170

1 079
94
409
1 050
17 924

19
88
11
4
25
22
45
1
54
45
6
6
23
14
3

I 218
46 700
7 505
946
4 572
1 634

74
2 687
1 448
1

13 212
527
151
104
88
60
320
396

583

99 858

14 638
2 646
345
222
1 257
1 637
290
175
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Felul instituţiei

513

49 098

La şedinţa plenară lărgită a F.C.E.R. din 11 iulie 1949, secretarul general al
F.C.E.R., Leibovici Şerban, va susţine un lung raport în care, cu un cinism deosebit,
va da drept „mari realizări comunitare" tocmai înfrângeri de acest fel compensate, ce-i
drept, prin realizări în domeniulpropagandei.
În noile realităţi colectivisteale României, evreimii i se ofereau, de asemenea,
ample prilejuri de... proletarizare, pe care, în grosul ei, le-a refuzat, fireşte, preferând...
emigrarea - ale cărei dimensiuni sunt astfel arătate de documentul C.D.E. amintit'.
• Vezi C.D .E.-C.C . - Raport asupra problemei emigrărilor..., Buc ., dec;embrie 1950, în loc. cit.
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Ritmul plecărilor în anul 1950
)n anul 1950, emigrările s-au desfăşurat aproximativ după cum urmează:
Ianuarie circa 1 500, februarie circa 2 OOO
, martie circa 3 OOO
, aprilie circa 3 OOO
,
mai circa 4 OOO
, iunie circa 5 OOO
, iulie circa 7 OOO
, august circa 7 OOO
, septembrie circa
· 7 OOO,octombrie circa 4 OOO,
noiembrie circa 3 OOO,decembrie circa 3 OOO.
În total, în anul 1950, a emigrat din R.P.R. în Israel un număr de circa 45 00050 OOOpersoane.
Schimbările intervenite în numărul celor emigraţi în decursul anului se datoresc
faptului că, în lunile de iarnă, vaporul Transilvania nu are aceeaşi capacitate de
cazare şi transport ca în lunile de vară.
În ceea ce priveşte schimbările survenite de la 1945 până azi în numărul anua.l
de emigranţi, ele se datoresc măsurilor administrative, care în unele perioade au dat
posibilităţi mai restrânse sau mai largi de plecare celor cari doreau să emigreze.
În ce priveşte compoziţia socia lă a celor cari au emigrat putem arăta
următoarele date:
30 OOOneîncadraţi (copii, femei, bătrâni), 3 500 comercianţi, 1 500 necalificaţi, ·
150 tehnicieni (medici, ingineri, contabili), 1 500 croitori, 2 500 alte meserii , 2 OOO
lucrători în alte profesiuni, 4 OOO
funcţionari particulari .
Pe vârste au fost: 35 OOOîntre 18-65 ani, 10 OOOcopii sub 18 ani, restul bătrâni
peste 65 ani".
Şi iată cum erau văzute cauzele fenomenului emigra,tionist, în documentul
respectiv. Cităm:
„Pri ntre cauzele mai importante care stau la baza plecărilor şi tendinţelor de
emigrare, considerăm următoarele:
Populaţia evreiască în marea ei majoritate este de provenienţă mic-burgheză.
Aceasta se datoreşte condiţiilor economice şi politice create populaţiei evreieşti de
către regimurile burghezo-moşiereşti.
Astfel, evreii nu aveau voie să se stabilească la sate şi nu erau primiţi, înainte şi
după primul război mondial , nici în unele întreprinderi industriale , iar în perioada
prigoanei fasciste şi cei cari se găseau în unele întreprinderi industriale au fost
îndepărtaţi din muncă . Elementele mic-burgheze sunt, în general, elemente şovăielnice.
Problema reeducării elementelor mic burgheze este o problemă de durată, aşa
că deşi în cursul anilor 1948, 1949, 1950, au fost încadraţi în producţie peste 45 OOO
evrei, nu putem afirma că acest timp, în care s-au obţinut unele rezultate în munca de
educare politică a maselor evreieşti, a fost suficient şi pentru schimbarea mentalităţii
mic-burgheze a acestor oameni, într-una muncitorească .
Desigur că în rândurile lor sunt numeroşi acei cari s-au alăturat cu convingere
muncii şi luptei pentru socialism în R.P.R.,însă o mare parte din ei nu au făcut încă
acest pas. În perioada transformărilor revoluţionare prin care trece ţara noastră, de
la capitalism la socialism, aceste elemente şovăielnice îşi îndreaptă privirile spre
meleagurile care le mai pot oferi posibilitatea unei vieţi neproductive sau, aproape
neproductive în regim capitalist.
- Trecutul de discriminare rasială, asuprire naţională şi mai ales suferinţele
din perioada teroarei hitleriste-legionare-antonesciene , constituie , de asem enea, un
factor care intervine în formarea acestui curent de masă :
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pronunţate tendinţe ernigraţioniste .
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- Trebuie să considerăm, de asemenea că şi proclamarea Statului Israel a
constituit un factor care a alimentat tendinţele emigraţioniste .
- Agenţii sionişti au agit~t la noi în ţară lozinci ca acestea: «Evreii din toată
lumea au în sfârşit şi ei o patrie » şi că « Uniunea Sovietică a dat această patrie tuturo r
evreilor din lumea întreagă ».
Folosind aceste lozinci naţionaliste, ei au creat confuzi e şi dezori entare în
rândurile unei părţi a populaţiei evreieşti pe care au reuşit astfel s-o mane vr eze mai
uş o r.

printre aceştia elemente dubioase care împiedicau pătrunderea
liniei Partidului în mase şi informau greşit conducerea C.D .E. asupra situaţiei rele
din sânul populaţiei evreieşti, că a existat şovăială faţă de duşmanul de clasă sionist ,
că, deşi a fost combătut sionismul în gen eral, a lipsit atitudinea fermă de combatere
·
a agenţilor sionişti în mod concret ".

verificaţi, găsindu-se

Deci ce altă concluzie să tragem, din însuşi acest document relevant decât că
evreii,în cvasitotalitatealor,nu voiausă unneze calea „integraţionist-proletară" indicată
de C.D.E. În mânia sa C.D.E.-ul nu mai ştia ce fel de Planuri de măsuri pentru
combatereaemigraţionismului să mai pună în aplicare. Dăm în Anexă o singură mostră
rizibilă de acest fel. (Anexa 2)
În poziţia existenţei unui asemenea Plan ambiţios de curmare a soluţiei
emigraţioniste adoptate de evrei ca răspuns la starea lor reală în Republica Populară
Română, o amplă emigraţie legală s-a produs - cum recunoştea însuşi C.D.E. -tocmai
în aceşti ani.
Cercetătorul, aflat în faţa situaţiei paradoxale (pe de o parte acţiunea de partid
a C.D.E. de combaterea emigrării, de altă parte, o seamă de documentede partid şi de
stat prin care seîngăduia emigrarealegală- veziAnexa3), nu poate decât s-o senmaleze,
documentelenefiind încă pe deplin edificatoaredacă liberalizarea emigrării, în fapt,
nu „a presupus, în idee", o propagandă înverşunată împotrivaplecărilor - ca „perdea
de fum" necesară escamotării faptelor. Oricum C . D . E . -iştii sinceri şi „idealişti" nu
erau conştienţi de un asemenearol. De aceea l-au jucat în necunoştinţă de cauză.
Dar despreadevărata politică a partiduluiunic faţă de evrei,forjată nu la C.D.E.
ci în cabinetelede la C.C. al P.M.R. (inclusivde către unii evrei dezetniciz.aţi de „la
vârf '), vom mai avea ocazia să vorbim atunci când ne vom referi la unele documente
existenteîn FondulC.C. al P.C.R. (anii 1945-1953) , devenitastăzi accesibilla Arhivele
Naţionale· . Căci este absolutnecesară dezvăluirea cu obiectivitatea multipleloraspecte
ale presupusei relaţii „congenitale" dintre evrei şi comunism.
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Lipsa unui nivel politic mai ridicat împiedică pe mulţi din cei frământaţi de
ideea plecării să vadă că toate aceste suferinţe au fost consecinţa politicii reacţionare
burghezo-moşiereşti şi că odată cu dispariţia capitalismului dispar şi orice forme de
oprimare naţională .
- Activitatea de zeci de ani a organizaţiilor sioniste a contribuit , de asemenea ,
la cultivarea tendinţelor emigraţioniste în rândurile populaţiei evreieşti.
Aceste organizaţii au făcut ani şi ani de-a rândul maselor evreieşti o educaţie
mistic<?-naţionalistă, antrenând în special tineretul pe această pantă şovinistă .
In propaganda lor, cele 47 organizaţii sioniste , dint re cari 8 de tineret ,
organizaţii sioniste crescute ca ciupercile otrăvitoare în mijlocul populaţiei evreieşti
şi subvenţionate de reacţiunea internă şi internaţională, au folosit în special trecutul
de prigoană antisemită şi teroare fascistă la care populaţia evreiască a fost supusă .
Astfel «J<;>intul»acorda câte lei 12 OOOOOO- lunar , în afară de alimente şi
îmbrăcăminte, organizaţiilor sioniste de tineret , la fel şi celorlalte organizaţii.
Chiar după 23 august 1944 şi pânăîn decembrie 1948, când a apărut Rezoluţia
Biroului Politic al C.C. al P.M.R. în problema naţională, organizaţiile sioniste au
avut o largă libertate în rândurile populaţiei evreieşti.
Datorită acestei cauze , ca şi datorită faptului că până la apariţia Rezoluţiei,
sionismul nu a fost combătut cu suficientă tărie de activiştii de Partid trimişi cu
munca la C.D .E., organizaţiile sioniste au reuşit să câştige influenţă asupra un ei
părţi importante a populaţiei evreie şti, influenţă care s-a manif estat sub forma unor

- Pe lângă aceste cele mai importante cauze , au mai alimenta t unele tendinţe
de plecare şi faptul că mulţi au în Israel rude apropiate care au emigrat mai înaint e,
ca şi faptul că ei s-au lovit uneori de unele atitudini antisemite .
Dat fiind nivelul lor politic scăzut, aceste situaţii au .contribuit la întărirea
tendinţelor de plecare .
Din această analiză a reieşit că tovarăşii din conducerea C.D .E. au pus bază în
combaterea emigrării pe măsuri administrative · şi nu pe munca politică, că C.D .E. şi
inclusiv conducerea s-au îndepărtat de masă, nereuşind să-şi apropie oamenii muncii
evrei, că activiştii prin care C.D.E. stabilea legătura cu masa nu au fost bine aleşi şi
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• Solicitanţii unor paşapoarte de emigrare - de la depunerea actelor şi până la plecare - răstimp îndelungat
pentru unii - erau s upu şi unor şicanări deosebite. Există deja o l ite ratură memorialistică, pregnantă în
multe privinţe, pentru dimensiunile de prigoană atinse de asemenea şicanări împotriva unor grupuri tot
mai extinse şi marginalizate astfel.
Despre prigoana a ntisioni stă din anii 1949-1954, bibliografia scrierilor de referinţă evid e nţia ză
lu crări apărute mai cu s eam ă în Israel, dar ş i cartea lui M. Pelin, amintită.

Vezi: Arhi vele Naţion ale , Fond C.C. al P.C.R. Cance larie 1921-1953 . Inventar 2348 ; 1945/27
Stenograma şedinţei con siliului F.D .D . în cadrui căreia s-au discutat ( ... ) problemel e evre ilor
(11.4 .1945): 1945 /28 P.V. al ş edinţei C.C . al FU.M .(...) intensificarea activităţii frontului democra t
pe linie evreiască. (14.4.1945 ); 1945/86. Stenograma şedinţei cu responsabilii organizaţiilor de masă
privind activitatea Uniunii Patrioţilor, ( ...) activitatea C.D .E . (5.10.1945) ; 1945 /87 Stenograma şedinţei
cu organizaţiile de masă ( ... C.D.E.) privind activitatea lor (26 .10.1946); 1946/8 Stenograma ş edinţei
( ...) activitatea C.D .E . (11.1 .1946); 1946 /15 Stenogram a şedinţei în legătură cu problemele muncii
printre evrei, ( ...), cazul Filderman (19.2.1946); 1946/60 PV. al şedinţei B .P. ( ...) lămurirea problemei
dacă evreii sunt n aţionalitate conlocuitoare (10 .21.1946) ; 1948/12 P.V. al şedinţei B.P. ( ...), proiectul
de lege ... bunurilor rămase de pe urma evreilor ucişi din motive rasiale (29 .6.1948); 1948/50 PV. al
şedinţei B .P. privind problema evreiască (26 .10.1948); 1948/56 P.V. al şed inţei B.P. (...) cu privire la
proiectul de rezo hiţie în problema evreiască, problema germană şi ( ...); 1949 /16 P.V. al şedinţei
secretariatului C .C. cu privire la desfiinţarea unor organizaţii sioniste ( ... ) ( 18.12.1949); 1949 /24
P.V al şedinţei secretari atul C.C ., ( ...) aprobare a plecării unor evrei în Palestin a; 1950 /92 Politica
·
statului rom ân faţă de naţionalităţile conlocuito are .
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ANEXAl
Extras
din
Procesul Verbal al

şedinţei

comune a Comitetelor

Federaţiei şi Uniunii din 24 octombrie 1945 orele 16.00°

Dl dr. W. Filderman anunţă că demisionează de la conducerea Federaţiei Uniunilor de Comunităţi
din România şi Uniunea Comunităţilor Evreieşti din Vechiul Regat şi din calitatea de membru
al acestor comisiuni, după care dă citire demisiei sale: ·

Evreieşti

„Eminenţă

acceptată.

CS
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Domnilor membri,
Cu tot regretul mă văd nevoit a vă ruga să primiţi demisiunea mea, atât în calitatea de
membru cât şi în calitatea de Preşedinte al Uniunii Comunităţilor Evreieşti din Vechiul Regat
şi al Federaţiei.
M-am văzut nevoit să iau această hotărâre pentru că de mai mult timp se duce sistemati c
împotriva mea o acţiune ciudată pentru ca să întrebuinţez un eufemism .
Ziarul «Scânteia» a început acum câteva luni o campanie împotriva mea care a încetat
după trei zile.
După câteva Juni am fost arestat fără nici o formă legală şi fără vreun interogatoriu şi
mi s-a ridi cat întreaga arhivă, fără autorizaţii legale şi fără vreun proces verbal care să identifice
ce anume s-a ridicat.
După 20 zile am fost eliberat, fără vreo justificare sau scuză .
Faţă de amabilitatea termenilo r în care dl secretar general Bodnăraş mi-a tran smis că
mi se va trimite acasă întreaga arhivă ridicată de la mine, am socotit totuşi incidentul închis .
N-au trecut decât câteva săptămâni şi campania a fost reluată de dl Chişinevschi care
m-a atacat într -o întrunire publică. Cred că această situaţie nu poate continua şi că este necesară
o clarificare.
Cu 8 luni înainte de 23 august 1944, cu riscul vieţii am acceptat colaborarea propusă
de delegaţii partidelor comunist şi social-democrat; iar după 23 august 1944 am continuat
colaborarea în cadrul Consiliului General; curând după constituirea Consiliului s-a constatat
însă că unii membri - în frunte cu secretarul general - organizaseră acţiuni asupra cărora nu
numai că nu luaseră consimţământul Consiliului, dar nici măcar nu informaseră despre ele,
chiar după ce le-a iniţiat şi realizat.
Unii din membrii au cerut dizolvarea Consiliului la care eu, din dorinţa de a păstra
unitat ea de acţiune, m-am opus şi am propus legaliz area trecutului , propuner e care a fost

Dl maior Lew, şeful cenzurei ruse, căruia i-am expus situaţia m-a autorizat s ă comunic
d-lui ministru al Propagand ei că este de acord să reautorizeze apariţia ziarului. Reapariţia n-a
fost autorizată iar după câteva luni am primit în a ceastă chestiune un răspuns negativ. S-a
începutAapoi o campanie împotriva mea în «Scânteia», campanie care a fost oprită după trei zile.
Intre timp comitetul de coordonar e de la A.P. şi-a suspendat lucrările, iar când au fost
reluat e mi s-a cerut să nu particip personal.
Câteva luni după aceea am fost arestat fără nici o explicaţie şi după o deţin ere de 5 zile
la S.S. şi 14 zile la domiciliu am fost eliberat şi mi s-a restituit arhiva . Am crezut de astă dată
că lucruril e s-au lămurit definitiv, dar am constatat că n-a trecut mult şi am fost atacat la o
întrunire publică de către dl Chişinevschi, care m-a calificat de „agent hitlerist şi anton escian"
atunci când toată ţara românească - evrei şi români - ştiau că, cu riscul vieţii mele, am fost
unicul obstacol de care s-au lovit în România şi Antones cu şi germanii, care prin ziare le lor
mă calificau 11 inamicul no. l " al Germani ei în România.
În sfârşit, am mai fost informat că anumiţi emisari au vizitat localităţi din N ordul
Moldovei căutând a obţine declaraţiuni de la repatriaţi împotriva mea.
Am fost alungat de la conducerea Federaţi ei, am fost dat în judecata Baroului şi exclus
din Barou, am fost deportat eu şi soţia mea, fiul meu arestat şi torturat de Gestapoul din
Franţa, apoi deportat în Germania - unde a stat 17 luni - şi ameninţat de a fi executat pentru
atitudinea mea anti-g ermană .
Cu toate acestea, cu totală lipsă de pudoare sunt transformat în agent hitlerist, iar ca
argumente se reprodu c în întruniri publice afirmaţiile lui Willman, adi că ale unui om care
este dat în judecata Tribunalului-Poporului ca spion al Gestapo-ului . Dar chiar când se citează
declaraţiile lui Willman nu se reproduc e şi recunoaşt erile acestuia - care anihil e ază toat e
afirmaţiile sale - că la prima prezentar e la mine era să fie bătut în cabinetul meu şi că Ia ultima
sa audi e nţă pe care i-am acordat-o numai la repetatele instanţe ale d-lui Rosenkranz - m-a
anunţat că Richter vrea să mă arestez e şi să mă deporteze în Germania pentru că în nişt e
memorii adresate lui Antonescu am acuzat armata germană de asasinarea evreilor şi că, cu
toată ace astă ameninţare, am refuzat propunerea lui Wtllman ca să-l vizit ez pe Richter.
În sfârşit, se merge până acolo încât se publi că documen te izolat e şi necomplete cu
pretenţiunea de a se trage concluzii politice din ele.
Astfel s-a publicat o scrisoare adresată de Fed eraţie lui Antonescu, bineînţeles omiţân
du-se publicarea semnăturii fostului secretar general Rosenkranz - desigur pentru că el este
astăzi membru în Comitetul Democrati c Evreiesc, comitet lăudat în aceeasi întrunire si
pr etinzându-se că prin acea scrisoare eu am voit şi am îndemnat Ia război contra Rusiei. o{n
scrisoarea publică se constată că era a treia cerere de reîncadrare a evreilor în armată, că deci
cererea nu avea de obiect r ăzboiul cu Rusia, ci urmărea scop politic de ordin intern.
Dacă în acea scrisoare spun că pentru a treia oară cer reîncadrarea evreilor în armată,
orice om de bună credinţă şi cea mai simplistă inteligenţă înţelege că cererile anterioar e au
fost respinse şi că cu atât mai mult cea de acum trebuia să fie respinsă dat fiind momentul în
care a fost formulată, adică atunci când armata română se lupta împreună cu cea germană,
· cwn se spunea pe atunci 11 umăr la umăr".
Inutil să adaog că nu cred că toţi contemporanii acestor evenim ente să fi uitat că aceste
cereri aveau de scop să-mi dea autoritatea de a reclama cu dârzenie respectar ea drepturilor
evreilor.
Am mai fost atacat pentru că în 1937 am declarat că nu voi boicota mărfuril e germane . Dar şi de astă dată se omite a se spune că am fost însoţit de domnul Sărăţeanu - şi el
membru al Comitetului Democratic Evreiesc mult lăudat în acea întrunir e - şi că n-am spus
că nu vom boicota mărfurile germane, ci am spus că nu vom boicota atâta timp cât nu vom fi
boicotaţi, adică atâta timp cât nu se vor introduce în România metodele hitleriste .
Actele politice nu se examinează nici izolat unul de altul, nici în litera lor, ci întotd eauna
se analizează toate laolaltă şi sub aspectul finalităţii lor.
Dacă am accepta metoda utilizată de dl Chişinevschi atunci toată lumea ar avea dreptul
să acuze pe Generalissimul Stalin de filo-hitlerist prin acea că în 1937 n-a boicotat mărfurile
germane şi că în 1939 a încheiat chiar un tratat cu Hitler.

Cu toate acestea, acelaşi secretar general şi ace eaşi membri, care iniţiaseră acţiunile
autonome şi fără ştiinţa Consiliului, au convocat o întrunire publi c ă în care au declarat
Consiliul General inutil şi l-au declarat dizolvat.
A urmat o întrunire a U.E.R.-ului şi a unei organizaţii evreieşti - care n-avea nimic
comun cu U.E.R. - care au fost zădărnicite sub pretextul că noul regim abolind di s criminările
rasiale , n-ar mai exista evrei şi deci n-ar mai fi nevoie de organizaţia evreiască.
M-am adresat în scris atât Partidului Comunist cât şi celui Social-Democrat, expunându-le situaţia . Am primit răspuns scris de la Partidul Social-Democrat care a recunoscut
lealitatea atitudinii mele; n-am primit nici un răspuns din part ea Partidului Comunist, dar
am fost informat că s-au luat anumite măsuri, pe cari trebuie să le consid er ca o aprobar e a
atitudinei mele şi ca urmare am socotit că unitatea evreiască se menţin e în cadrul F ederaţiei
în care erau prezenţi delegaţi ai tuturor curentelor şi partidelor .
M-am înşelat! În scurtă vreme s-a suprimat «Curierul Israelit». Dl prim ministru Groza
şi-a exprimat surprinderea şi mi-a făgăduit a face să se revină asupra măsurii.
• FondC.S.LE.R.

38

39

Dl av. L. Filderman: Sunt constern at de cererea ce o prezintă dl dr. W. Filderman. D eşi nu
sunt autorizat de Partidul Social-Democrat să fac o declaraţie pentru această situaţie neprevăzută, ţin
totuşi să vă spun că întreaga conducere a P.S.D. prin exponenţii săi vă consideră că sunteţi un democrat. Partidul, prin reprezentanţii săi, votează categoric contra demisiei dumneavoastră.
Dl M. Sărăţeanu: Cer să se respecte ordinea de zi.
·
,
Dl av. Manolescu: Sunt profund afectat de prezentarea demisiei d-lui dr. Filderman , preşedinte ,
a omului care a stat 30 de ani în fruntea intereselor evreiţşti .
Cu toţii ştim ce a făcut el pentru noi toţi, că ş1-a închinat viaţa pentru izbânda cauzei evreieşti
şi a riscat întotdeauna viaţa sa şi a familiei sale.
Demisia să fie înlăturată . Plecarea sa ar însemna atingerea intereselor colectiyităţii evre ie şti .
Să rugăm pe dl dr. Filderman să nu se lase afectat de atacurile unora care n-au avut legături cu
colectivitatea evreiască . D-sa , care a rezistat în timpu l ilegalităţii, trebuie să fie neafectat de unele
atacuri şi să continue a sta în fruntea evreimii . Să respingem demisia.
Dl M. H. Maxy: Situaţia mea este teribil de grea, pentru că trebuie să se considere că situaţia
partidului meu este un punct pe .care nu-l pot ataca . Faţă de aceasta, atitudinea dr-ului Filderman o
găsesc justă şi cred că face Qine pentru clarificare că demisionează. Îi spun că a gândit ca un vechi şi
înţelept conducător evreu .
Noi din Federaţie purtăm răspunderea că nimeni nu a deschi s procesul pentru a se lămuri
atitudinea Partidului Comunist faţă de dr. Filderman . Prin demisia sa se va pute a lămuri - în mod liber

- pe de o parte şi de alta atitudinea P.C.R. faţă de dr. Filderman. Până atunci P.C.R . este îndrituit să
păstreze această atitudine. Partidul Comunist" va şti să o retragă dacă a greşit. În această lumină, eu
înţeleg utilitatea gestului dr-ului Filderman şi în interesul său , pentru a se ajunge la lămurirea cazului.
E bine chiar, acum , în ajunul alegerilor generale ce vor avea loc, pentru evrei, să se producă
aceste clari ficări. Plecând din Federaţie, lămuririle se vor putea face mai uşor.
Rog să apreciaţi valoarea şi semnificaţia acestei demisiuni şi s-o primiţi . Sunt în totul de acord
cu atitudinea d-lui dr. Filderman.
Dl dr. Filderman: Mulţumesc mult pentru vorbele şi sentimentele d-lui Maxy. E necesară
lămurirea . Am până în prezent numai informaţii contrazicătoare asupra companiei dusă contra mea.
Unui ziarist american i s-a spus de către un ministru că aş fi agent hitlerist. Atunci ziaristul a redactat
pe loc o telegramă către ziarul său din Americ a, rugând pe respectivul ministru să vizeze textul pentru
a putea fi admis la cenzură. Mini strul a refuzat acest lucru . La cenzură s-a refuzat expedjerea telegramei .
La alt ministru , ziari stul a căpătat ca răspun s „cu totul alte motive decât cele politice au ju stificat
atitudinea noastră faţă de dr. Filderman " ca apoi în „Scântei a" să se s pună ce a vorbit Chişinevschi,
membru în Comitetul Central al P.C .R. reproducând o scrisoare a mea, în care era redată numai semnătura
mea şi nu a secretarului de atunci, dl Rosenkranz , astăzi în C .D .E.
Unui agent hitlerist nu i se maltratează copilul, nu i se aplică măsura deportării.
La bază nu există nici un motiv real, just , ci numai dorinţa de a distruge autoritatea cuvântului
meu.
Alt mini stru a spus : ,,Filderman are mai multă autoritate în străinătate decât Maniu, Brătianu ,
etc . ...''.
Cu toţii ştim ce a făcut el pentru noi toţi, că şi-a închin at viaţa pentru izbânda cauzei evreieşti ,
a riscat întotdeauna viaţa sa ~i a familiei sale.
Dl M. H . Maxy: Sunt teribil de mâhnit. Pentru dl dr. Filderman am deo sebită admiraţie ş i
recunosc că în munca pol itică pe care am avut-o împreună , în special în anii de dictatură , am avut
multe de învăţat. Eu nu cunosc exact vinele d-lui dr. Filderman . Eu nu pot, în consecinţă, să am o
atitudine personală . Situaţia mea e grea. Punctul de vedere al partidului pe care.:! reprezint aci eu nu-l pot
ataca .
Găsesc atitudinea dl dr. Filderman în chestiunea demisiei ca justă şi consider că e luată în
deplină cunoştinţă ca un vechi înţelept conducător evreu.
·
Noi cei din Federaţie ptlrtăm răspunderea că n-am deschis proce sul lămuririi cazului dr .
Filderman faţă de acuzările ridicate de către partidul meu.
Prin demisie, se va putea uşura discuţia liberă . Şi dacă cineva va fi greşit, sunt convins că dacă
noi vom fi aceia, vom şti să retractăm. În această lumină eu înţeleg utilitatea gestului dr-ului Filderman
şi în interesul său ca d se ajungă la lămuriri.
E bine chiar ca, în ajunul alegerilor generale evreie ş ti, ce vor avea loc pentru Comunitate ,
Uniune şi Federaţie, să se producă aceste clarificări . Plecând din Federaţie se va putea face mai u şor.
Rog să apreciaţi valoarea şi semnificaţia acestei demisiuni şi să o primiţi. Sunt cu totul de
acord cu gestul d-lui dr. Filderman în ceea ce priveşte demi sia d-lui preşedinte al Federaţiei Uniunilor
de Comunităţi .
Dl dr: W. Filderman: Mulţumesc tuturor pentru sentimentele exprimate , în special d-lui Maxy
pentru sentimentele de admiraţie şi pentru ·cele ce spune că a învăţat de la mine în timpul colaborării
noastre. Nu este însă nevoie de o clarificare. Eu am demisionat pentru ca să am libertatea de apărare,
nu pentru a mă scuza. Întrucât apare evident că se inventează pretexte pentru a mă acuza. În adevăr, un
ministru a spus a doua zi după arestarea mea unui ziarist american că posedă dovezi autentice că am
fo st agent hitlerist, alt mini stru şi-a exprimat indignarea faţă de această afirmare, spunând că nu sunt
motive politice, ci de cu totul alt soi. Iar un al treilea ministru a spus că ... am furat medicamentele de
la Joint.
un alt mini stru a declarat că aş avea în străinătate mai multă autoritate decât dl Maniu şi
Brătianu şi că , nefiind guvernamental , trebuie să fie înlăturat, al~i au spus că sunt antiru s.
Acestea din urmă sunt adevăratele cauze şi ceea ce se urmăreşte este distrugerea autorităţii
cuvântului meu şi poate şi mai mult şi poate şi mai grav, Cunosc şi alte lucruri despre care voi vorbi la
momentul oportun ..
Astfel, dl. Maxy greşeşte când crede că plecarea mea ar duce la lămurire . Dacă eram vinovat ,
trebuia să se aducă do vezi ş i să fiu pedepsit. Dacă n-am fost pedepsit, este că nu s-au găsit dovezi.
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Poate, însă, un om de bună credinţă şi de cea mai simplistă inteligenţă să-şi închipui e
că atunci când de ani de zile Hitler ducea propagandă împotriva iud e o-bolşevismului, alianţa
încheiată cu el era un act pro-hitlerist, iar nu un act a cărui finalitate a fost câştigarea războiului?
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De ce atunci sunt acuzat eu de filohitlerism şi filoantonescian când finalitatea actelor
mele a fost salv gardar ea vi e ţii evreilor şi am reuşit între altele să-i salv ez şi de la „s emnul
distin ctiv" şi de Ia adăposturi de apărare antiaeriană separate pentru evrei, ele cuprin zând
câte 10 OOOlocuri, cu care prilej am scris Guvernului că aceste adăposturi vor fi bombardat e
de germani, deci ele constituiau un mijloc de asasinare a evreilor, scuzând deci şi pe germani
şi Guvernul de intenţia de a asasina pe evrei.
Nu pot termina fără a observa că colaborarea cu partidele comunist şi social-democrat - colaborare făcută cµ 8 luni înainte de 23 august 1944 şi care deci îmi expune a viaţa infirmă prin ea însăşi stupid ele acuzaţi uni de reacţi onarism .
Am fost, sunt şi voi rămâne un om de stânga, adică un om aplecat la sufe rinţele maselor,
nu la l:mcuriile câtorva. Nici una din acţiunile mele nu era destinată apărării celor bogaţi , căci
ei nu aveau nevoie de apărători, ci apărării celor umili.
La conducerea U.E.R.-ului am respins Decretul Lege de încetăţenire din 25 dec. 1918
pentru că evreii săraci nu-şi puteau procura actele sau angaja avocaţi .
Am izbutit să se adopte formula mea prin D.L. din mai 1919, iar eu am plătit a cea stă
apărare a celor umili cu un an de exil căci viaţa îmi era ameninţată.
La conduc erea comunităţilor am luat de la ·cei bogaţi ca să dau la cei săraci.
La conducerea Joint-ului am luat de la evreii bogaţi din America şi am dat celor săraci
din România. Am iniţiat Bănci de Credit Mărunt nu pentru cei înstăriţi ci pentru meşteşugari .
Şi tot astfel la conducerea atâtor instituţii, ca Loja «Noua Fraternitate », ORT-ul, Oficiul de
Orientare Profesională, Spitalul Speranţa etc.
Toate aceste acţiuni şi calomnii mă silesc să constat că o rămânere a mea în fruntea
Federaţiei şi Uniunei nu este posibilă, căci nu văd posibilitatea ca să continui a lucra fn fruntea
Comunităţilor atunci când unii evrei din organizaţiile componente ale Federaţiei iniţiaz ă
acţiuni ca acelea pe care vi le-am arătat. De aceea prefer să părăsesc conducer ea F e deraţiei,
căci pe de o part e nu pot avea liniştea necesară în administrarea intereselor Comunităţilor
din ţară, iar pe de altă parte doresc să am şi libertatea desăvârşită de acţiune în a răspund e
aşa cum se cuvine acestor atacuri fără a atinge întrucâtva interesele Federaţiei, mai cu seam ă
că toate actele întreprinse până la dizolvarea Federaţi ei au fost făcute în numele ei.
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ss. dr. W. Filderman"

Iar

b. în provincie
,
Comitetele judeţene vor organiza, după acelaşi criteriu, echipe de agitatori.
2 . Elaborare de teze
Pentru instruirea agitatorilor se va alcătui o teză asupra problemelor legate de munca de agitaţie
a echipelor, în lumina rezoluţiei C .C. asupra muncii de partid în mijlocul naţionalităţilor.
3. Organizarea de întruniri publice
a. La Bucureşti
Duminică 27 februarie vor avea loc întruniri pe cartiere la care vor lua cuvântul reprezentanţi
ai Sect. P.M.R., Sindicate şi C.D.E.
Joi 3 inartie, duminică 6 martie şi joi 1O martie vor avea Ioc întruniri pe sectoare. Vor vorbi
delegaţi ai Comitetului Capitalei P.M.R., ai Consiliului Sindical jud. şi C.D.E. Se vor trece în revistă
realizările regimului în domeniul naţional (6 martie 1945-1949).
Duminică 13 martie, mare întrunire la Tomis unde va vorbi un delegat al C .C. P.M.R ., un
delegat al Confederaţiei Generale a Muncii şi un delegat al C.D.E .
b. În provincie
Joi, 3 martie şi joi 10 martie, se vor ţine întruniri pe cartiere la Iaşi, Timişoara, Bacău, Botoşani,
Arad, Focşani, Galaţi , Rădăuţi, Oradea, Dorohoi, Piatra Neamţ, Suceava, BuzAu.
în ziua de 13 martie se vor organiza, în centrele de mai sus, adunări mari cu participarea unor
delegaţi din Bucureşti.
în celelalte oraşe şi târguri cu populaţie evreiască se va organiza o singură întrunire, până la l 3
martie, cu câte un vorbitor din Comitetul Judeţean P.M.R., Sindicate şi C.D.E.
5. Campania de presă
a. Presa cotidiană
Vineri 24 februarie va avea loc la direcţia presei din Ministerul Informaţiilor o conferinţă de presă
cu responsabilii gazetelor, pentru începerea campaniei. Va lua cuvântul un reprezentant al C.D.E.-ului.
Presa din provincie va primi tezele pe baza cărora să se scrie articole.
Miercuri 23 februarie „Scânteia" va publica un articol care va fi reprodus şi comentat în întreaga
presă. După conferinţa de presă „România Liberă", ,,Libertatea" şi ,,Adevărul " vor continua campania.
b. Presa evreiască
Unirea" începe o campanie de demascare a unora din conducătorii sionişti, cu date.
solicitt colaborarea unor scriitori şi gazetari evrei cunoscuţi (Ludo, Benador etc.) care să ia
atitudine împotriva sionismului .
„Viaţa Evreiască" va fi suprilli.ată la momentul potrivit în cadrul acţiunilor acestui plan. ,,Neaqiul
Evreiesc" va putea apare şi va fi controlat.
Se vor publica două broşuri, în limba română şi idiş.
c. Radio va organiza o emisiune în idiş de o jumătate de oră pe săpti!lnână. Programul va fi
alcătuit de Comisia Culturală C.D.E ., împreună cu I.K.U.F.
5. Acţiunea de lămurire se va desfăşura arătându-se perspectivele ce se deschid poporului
muncitor prin realizarea planului de stat, perspective care dau siguranţa că şi acei evrei care doresc să
se încadreze în producţie vor avea posibilitatea să o facă.
6. Pentru lichidarea colectivelor de tineri sionişti (Kibuţim), comitetele judeţene sau Comitetul
Bucureşti P.M.R. va desemna delegaţi bine instruiţi care vor vizita aceste centre, colectivele tinerilor
sionişti, ducând o muncă de lămurire , pregătind astfel lichidarea chibuţimilor.
7 . În cadrul org. de partid se va prelucra poziţia partidului faţă de sionism, arătându-se sarcinile
org. de partid în munca de lichidare a intluenţei sioniste în masele muncitoare evreieşti (legat de lupta
împotriva antisemitismului şi a oricăror manifestări naţionaliste şovine) .
În instituţiile cu număr mare de salariaţi evrei, org. de partid vor organiza adunări cu salariaţii
pentru a lămuri poziţia partidului faţă de sionism, fiind o organizaţie fascistă.
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Toate acestea pentru că refuz să ader la programul F.N.D., pentru că refuz să activez la propaganda comunistă, deşi o viaţă de 32 ani arată că doctrina vieţii mele este ca conducătorii să nu facă nici
un fel de politică de partid, căci astfel ar pierde autoritatea de a-i apăra pe evrei şi deci, după cum a
reamintit doctorul Iancu în timpul antonescian, din fondurile de care dispuneam am dat subvenţii şi
Partidului Comunist şi Apărării Patriotice .
Comitetul, în picioare, roagă pe dl dr. Filderman să nu-şi suspende activitatea nici o zi, căci se
prejudiciază interesele populaţiei şi îl roagă să rămână la postul său .
.
.. .
Dl. V. Neuman: anunţă că pleacă din şedinţă şi îşi exprimă votul pentru respmgerea dem1s1e1
d-lui dr. Filderman.
Dl. av. Kandel socoate că este cazul a. se motiva amplu respingerea demisiei, arată activitatea
desfăşurată întotdeauna de dr-ul Filderman şi menţionând motivarea desolidarizării de campania ce se
duce în contra d-sale.
Dl. M. Presente : Dr-ul Filderman nu poate demisiona pe chestia ·unei campanii de presă pe
care toţi o regretăm . D-sa este deasupra oricăror bănuieli . Nimeni nu poate acuza de pro-hi~erism pe
un om care şi-a jertfit viaţa pentru noi. Prezenţa sa este necesară. Plecarea d-sale ar duce la distrugerea
Federaţiei .
,
Dl dr: C. Iancu: Ţin să fac o' dflaraţie: că înainte de ~3 ~ugust 1944, în !impui _ilegalităţii, din
casa instituţiunilor supreme evreieşti de sub conducerea dr-ulm F1lderman fondun de m1hoane au fost
vărsate atât A.P.-ului, cât şi P.C.R.-ului pentru acţiunea lor. Dl Max)' cunoaşte acestea . Aşa că apar
~'tranii acuzările ce i se aduc.
,
· Dl. prof. Jscovici: Referitor la o afirmaţie a d-lui av. Manolescu în aceas!ă chestiune, ţin _să
precizez, oricât de drag ar fi dr-ul Filderman anumitor persoane, nu putem accepta ca mteresele populaţ1e1
evreieşti şi ale instituţiilor evreieşti sunt concentrate în persoana d-lui dr. Filderman, că aceste interese
depind de persoana d-sale, căci niciodată interese colective nu pot depinde de un singur om.
Noi considerăm că interesele \ populaţiei evreieşti, ca şi ale oricărei co lectivităţi , depind de
regimul democratic, pţntru consolidar~a căruia masele largi ale populaţiei evreieşti luptă şi trebuie să
lupte împreună cu toaţe forţele demooratice ale ţării.
.
Conştient şi cdnvins că atitudinea P.C. în toate problemele de care se preocupă este atitudmea
justă, socotesc că demisia d-lui dr. Filderman trebuie să fie acceptată.
.
Dl di: Mayersohn subliniază activitatea eroică a dr-ului Filderman. Dl dr. F1lderman nu e proamerican, pro-englez etc. ci este pro-evreu, luptător pentru cauza evreiască . Cere respingerea demisiei.
Se procedează la vot.
. .
.
Rezultatul votului: Pentru primirea demisiei 3 (trei) voturi (Maxy, Schnapp, Iscov1c1), abţmere
(Sărăţeanu).
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Contra demisiei: 22 (douăzeci şi două) voturi exprimate de restul plenului .
Dr. W. Filde1man mulţumeşte pentru încrederea manifestată prin votul exprimat, cere, însă,
timp de gândire, pentru a se putea decide asupra cererii sale, în care timp roagă pe dl vicepreşedinte
Halfon să conducă Federaţia.
Dl. M. Leiba aduce omagii d-lui dr. Filderman şi spune că nu trebuie să se sesizeze de o
campanie care constituie o infamie.
Şedinţa se ridică la ora 20 jum.
SS.

SS.

ANEXA2

Plan de acţiune pentru combaterea sionismului

l. Organizarea de echipe de agitatori
a. La Bucureşti
.
C .D.E .-ul întruneşt~ actualmente 300 activişti . Org. Capitalei P.M.R. va alege 700 agitatori
buni, evrei şi neevrei, pe care îi va instrui împreună cu cei 300 ai C.D.E .-uhii, pentru a forma 500
echipe de câte 2 oameni, care să viziteze şi să lămurească populaţia evreiască din cartierele sărace.
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Va

Plan de a lua

I. Chemarea conducătorilor
II. Problema c hibuţurilor
ill . Problema Joint

măsuri

administrative în problema

organizaţiilor

sioniste

43

evreiască

IV Problema Ort
V Propuneri de stabilire în câmpul muncii
VI. Problema Asistenţei
I. Chemarea conducătorilor organizaţiilor sioniste
C .D .E.-ul va da tabel de aceştia.
Ministerul Afacerilor Interne, tov. Teohari Georgescu şi tov. Jianu, îi vor chema la data ce se va
stabili .
Darea lor afară din ţară.
II. Problema chibuţurilor

VI. Problema asistenţei
Cantinele , căminele, orfelinatele şi azilele aparţinând Federaţiei Uniunilor de Comunită '.i
Evreieşti şi întreţinute de către Joint vor rămâne şi mai departe la F.U.C.E., care va fi sprijinită de
Guvern.
În acest interval de timp, Federaţia Uniunilor dr Comunităţi Evreieşti va fac~ demersurile
necesare pentru a trece la Stat, respectiv la Ministerul Muncii şi Prevederilor sociale.
O.Z.E.-ul
Întrucât este o instituţie care are legături cu străinătatea, funcţionând ca o sucursală a Jointului , căminele, dispensarele şi centrele medico-sociale vor trece la ministerele respective. Termen
10.03.1949.

Desfiinţarea
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În urma agitaţiilor făcute de către organizaţiile naţionaliste şoviniste, sioniste, dăunătoare
Republicii Populare Române, se va interzice orice formă organizatorică de masă cu caracter naţionalist,
şovinist, sionist, fiind organizaţii fasciste.
Practic.
Ministerul Afacerilor Interne prin organele sale va trimite la anchetă pe cei care nu se găsesc
în producţie, din chibuţuri şi cămine.
Organizatorii şi agitatorii din categoriile celor de mai sus vor fi depistaţi şi arestaţi . ·
Cei din producţie care s-au stabilit în Capitală, pe baza dovezilor de rămânere în Capitală , să
fie lăsaţi pe loc, urmând a fi cartiruiţi individual prin Oficiile de Închiriere.
Cei care nu au pe nimeni şi nici posibilităţi de muncă, să fie preluaţi temporar de Ministerul
Muncii şi Prevederilor Sociale până la introducerea lor în câmpul muncii.
Şcoala agricolă din Colentina va trece la Ministerul Agriculturii.
Prin dizolvare, toate -bunurile ce rămân vor fi distribuite conform hotărârii Secretariatului.
Termen 1O martie 1949.
ill. Problema Joint
Prin grija Partidului Muncitoresc Român, în Republica Populară Română problema de asistenţă
a cetăţenilor români , fără deosebire de naţionalitate , intră în sarcina Guvernului , care o aplică prin
organele competente cetăţenilor care intră în categoria acelora care au nevoie de asistenţă.
Deci şi problema de asistenţă a populaţiei evreieşti intră tot în grija statului. Introducerea în
R.P.R . a aşa-ziselor ajutoare, de orice fel, venite din afară, nu a făcut decât să creeze agitaţie în sânul
maselor evreieşti sărace, posibilitatea de a se introduce odată cu pretinsele lor ajutoare elemente de
dezordine, precum şi formarea de agenturi ale imperialiştilor anglo-americani.
De aceea convenţia, expirată la 1.1.1949, nu mai este cazul a fi reînnoită, deoarece asistenţa
populaţiei evreieşti va fi rezolvată în sensul celor arătate mai sus.
Organul care a încheiat convenţia o va denunţa.
Acţiunea Jointului încetând, Federaţia Uniunilor Comunităţilor Evreieşti se va constitui ca
lichidator. Termen 6.03.1949.
IV Problema ORT
Aceasta va trece la Ministerul Muncii şi Prevederilor Sociale.
Cursurile (şco1ile de recalificare) vor continua cu elevii înscrişi şi se vor folosi ca profesori şi
maiştri numai elemente verificate.
Verificarea profesorilor şi maiştrilor de la şcoli va fi făcută de către o comisiune din delegaţii
Ministerului Muncii şi Prevederilor Sociale şi delegaţii Federaţiei de Comunităţi Evreieşti cu concursul
M.A.I.
.
Dizolvarea
Fiind persoană juridică, se va dizolva prin decizia Consiliului de Miniştri .
Alăturăm un proiect de decizie întocmit de Ministerul Muncii şi Prevederilor Sociale.
Staţiile de restratificare (agricole) vor trece la Ministerul Agriculturii care ie va folosi în cadrul
planului său . Termen 10.III.1949.
V Propuneri de stabilire în câmpul muncii
Cei fără de muncă să fie prevăzuţi în planul de repartizare a braţelor, de muncă, urmând a fi
plasaţi în procesul de producţie.
C.D.E .-ul va da o situaţie exactă pe baza căreia se va face repartizarea.
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ANEXA3

Dosar 91/ 1950

Arhiva Biroului Politic al C .C. P.M.R.
359/274
1950

Hotărâre

Secretariatul C.C. al P.M.R., luând în discuţie în şedinţa din 12.05.1950 problema emigrărilor
în Israel, hotărăşte:
1. Sunt libere de a pleca în Israel acele elemente din rândurile populaţiei evreieşti care îşi vor
exprima dorinţa de plecare prin completarea formularelor distribuite de MA.I.
2 . Organizaţiile de partid şi de masă vor duce o muncă sistematică de lămurire a populaţiei
muncitoare evreieşti, în special în rândurile elementelor productive din întreprinderi şi instituţii
(muncitori , tehnicieni, ingineri, contabili, medici) pentru ca aceştia să rămână în R .P.R. unde au un
viitor asigurat.

N.B.-H .K. Hotărârea mai cuprinde punctele 3,4,5,6,7 în care sunt detaliate formele de
contracarare propagandi stico-agitatorică a „plecărilor", prin lămurirea celor care depuneau acte ori
solicitau formulare de înscriere .
·
Menţionăm că numărul celor care au depus cereri de emigrare era de circa 150 OOOîn 1949,
atingând peste 200 OOOîn 1950. Nerezolvarea multora din aceste solicitări a prilejuit o amplă manifestaţie
a petiţionarilor în faţa legaţiei israeliene, fapt care a atras din partea autorităţilor anumite măsuri de
ordin administrativ şi politic.
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Din amintirile unui fost deportat fn Transnistria

Drama seductiei
'

la tata care a fost ofiter în armata austro-ungară. Toate acestea i s-au părut
căpita~ului suficient de nostime , pentru a împărtăşi cele auzite şi celor doi
subofiteri din subordinea lui.
Descărcarea muniţiilor s-a încheiat în condiţii mulţumitoare. Spre marea
noastră mirare, munca ne-a fost recompensată de şeful detaşamentului german .
Am primit fiecare o pâine de I kg . Şi o conservă de carne . Era un gest cu totul
neaşteptat şi deloc uzitat , cu atât mai mult, cu cât noi eram în „su~sistenţ~"
armatei române . Oricum , a însemnat o trataţie regală, raportată la alimentaţia
noastră . din lagăr.

În drum spre lagăr, sergentul nostru ne-a atras atenţia asupra unui grup
de 35 de ţigani, aduşi de curând de pe Bug . C~t e_ra el d~ înăsprit şi cu ne:v~~
căliţi de anii petrecuţi în jandarmerie, a rămas şi el impresionat la vederea stam
de degradare fizică în care se afla acest grup de ţigani.
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anului 1943 a sosit pe câmpiile Ucrainei , golită, stoarsă de
orice farmec . A năvălit gonită, parcă, de pocnitura cnutului sau, mai curând ,
speriată, terorizată, de ţăcăniturile armelor automate . A venit din îndepărtatele
stepe, scornită în misterioasele taigale ruseşti. În drumul ei se mai încărca cu
vânturi puternice ce se succedau întovărăşite de o lapoviţă sură şi mohorâtă.
Era o primăvară agitată, zvârcolită de blestemele morţilor, de ocara şi
oftatul stins al muribunzilor . Cu câteva verste mai spre Răsărit, curând mii, zeci
de mii de trupuri aveau să îngraşe ogoarele cu sângele lor. Ogoare , cândva
fertile şi lăudate, cântate, erau acum spurcate de sudoarea şi blestemele celor
care se încăierau pentru a ucide .
· În acest decor vrăjmaş, împresurat de năvala crivăţului ucrainean îi
înfruntam cu stoicism iureşul nestăvilit, fără răgaz . Obrazul, ochii, urechile ,
până şi nările trebuiau să suporte pişcăturile reci ca nişte ţurţuri .
Eram într-un grup de 30 de internaţi scoşi din lagăr şi puşi la dispoziţia
unei unităţi militare germane. Trebuia să descărcăm din vagoane lăzi cu muniţii
şi ob:uze de 500 kg . Vagoanele erau trase pe o linie secundară a unei halte de
cale ferată.
Ne aştepta o muncă grea, istovitoare şi mai ales periculoasă. Pentru a
face faţă suprasolicitării şi a evita accidentele se cereau iscusinţă şi inventivitate
în organizarea diverselor faze ale descărcării . Printre jandarmi se şoptea despre
un accident grav petrecut acolo cu câteva zile înainte . Cauza putea fi, deopotrivă,
o greşeală de manevrare, dar şi o acţiune de sabotaj.
Şeful detaşamentului german era un căpitan din trupele de geniu . Ne
dădea tot felul de indicaţii laconice , evident pe un ton de comandă, dar rară
agresivitate sau ostilitate . Din comportamentul lui nu reieşea nici entuziasm ,
nici exces de zel. Îşi făcea conştiincios datoria . Părea un om ursuz , posac , cu un
veşnic aer de plictiseală. Spre surprinderea mea, la un moment dat m-a întrebat
de unde ştiu nemţeşte. I-am răspuns că am învăţat la liceu şi din cele prinse de
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Primăvara
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II

În drum , ne-a şi oprit în dreptul unui ţarc, acoperit cu câteva crengi şi
frunze veştede în care erau „adăpostiţi" ţiganii . .
Dacă notiunea de dezolant sau disperat ar fi trebuit exprimată sau redată
de un pictor , r~gizor, scenograf sau om de litere acesta n-ar fi putut găsi ~eva
mai cutremurător de fidel acestor noţiuni decât grupul de ţigani încrememţi în
spaimă. Un grup amorf şi totuşi grăitor prin muţenia sa izbitor de_tra~ică.
Cunoscuţi pentru temperamentul lor neastâmpărat, pentru vivac1tatea_lor
exuberantă, stăteau înghesuiţi în ţarc, tăcuţi . Cu ochii pierduţi în orbite ,
inexpresivi , priveau în gol. Păreau o variantă remodelată a sta~ii lui Laok~on ;
un grup înlănţuit de ger, de broboane de spaimă, de crize de disperare , sleit de
.
foame şi de disperare .
Nu vorbeau , nici măcar nu suspinau . Privindu-i mai atent , puteai percepe
ceva care semăna a clănţănit de dinţi, provocat poate de frig sau de mişcarea
involuntară a maxilarelor care mestecau nişte alimente imaginare .
Trupurile lor, aproape anchilozate , erau acoperite de zdrenţe răma_se _de
la morti sau culese de prin câmpuri şi şanţuri . Şi , totuşi, vieţuiau sau, mai bme
zis, vegetau. Ba , la vederea noastră, din feţele supte de vlagă ale unora şi din
ochii aproape stinşi, au tresărit nişte rictusuri , care se străduiau să pară zâmbete .
Această îngrămădire aproape nediferenţiată de trupuri descărnate se mişca, s~
legăna anevoie . Era un legănat, un frea~ăt de trestie _vlăguită, un se~mn~l'._to~uş1,
că mai sălăşluia o brumă de viaţă în e1. Părea o mişcare aparenta, dmJata cu
încetinitorul, ca un ultim reflex de amăgire a morţii ce stătea la pândă.
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Deodată,

din

această masă nedesluşită

s-a desprins silueta unei femei .
Mai degrabă o himeră, demnă de imaginaţia unui poet suprarealist. Dar nu era
o halucinaţie . Era , într-adevăr, o femeie , a cărei faţă mai trăda trăsăturile unei
frumuseţi de odinioară, care stăruia să nu dispară definitiv. Ar fi fost greu să-i
apreciezi vârsta. Ba părea de 30 de ani, ba de 60 sau chiar 80, mai ales când
deschidea gura ştirbă. A făcut un pas spre mine, eu fiind mai în fată . Prin
întinderea braţelor filiforme şi uşoara legănare a şoldurilor, spera să' creeze
iluzia unei femei ce doreşte să seducă. Buzele se contorsionau într-o crispare
care încerca să schiteze un zâmbet de ademenire .
Ridicându-şi sprâncenele şi acţionând tot ce putea mişca în jurul globului
acul.ar, îşi închipuia că putea obţine o privire galeşă, incitatoare, în stare să
ispitească un bărbat.
Numai o forţă inconştientă de abstractizare sau o disperare incontrolabilă
putea s-o determine să recurgă la o asemenea tentativă neverosimilă.
Momentul culminant al tentaţiei de seducţie a constat în gestul ei, pătruns
de o delicateţă care sfida grotescul, de a înlătura cârpele ce-i acopereau sânii.
Cu aceeaşi privire galeşă, dar de astă dată impregnată cu un amestec de
duioşie feminină şi de dăruire maternă, ne-a oferit sânii.
Era probabil ultima ei carte , atu-ul ei ascuns , cu care nu putea da greş
pentru~a câştiga jocul. Miza era însăşi viaţa ei şi a celorlalţi din ţarcul infernal.
In acelaşi timp, însă, gestul ei disperat, de un dramatism inedit, apărea ca
o minune . Femeia aceea , care avusese parte de ani grei de umilinţe, siluită în
trup şi în suflet şi-a putut păstra resurse de vitalitate de o forţă morală suigeneris pentru a supravieţui .
A mai avut imensa cutezanţă şi o înduioşătoare naivitate să încerce jocul
seducţiei. Fără îndoială, un joc firesc în condiţii normale de viaţă, dar de un
dramatism trist-comic, de o stridenţă inimaginabilă în situaţia în care ne aflam.
Dar minunea a constat nu numai în gestul ei nesăbuit de a-şi dlizveli sânii,
ci mai ales în apariţia dintre cârpe a unor sâni de o rară frumuseţe, care sfidaseră
anii de mizerie şi de batjocură . Două mere proaspete , amintind de cel mai nobil
soi ionatan, atârnau coapte , neîncepute , ca de pe un pom fermecat. Chiar
acoperiţi cu un strat de jeg , puteau stârni admiraţia şi invidia unui sculptor în
căutarea modelului.
În împrejurări normale , în orice cabaret din lume ar fi cules aplauze şi ar
fi dezlănţuit dorinţi. Acolo, însă, copleşit de milostivire, şocat de compătimire,
erai pătruns de un respect nedesluşit faţă de efortul ei disperat de a nu abandona
ultimele licăriri ale demnităţii umane şi pe semenii ei din ţarcul deznădejdii .
Această supremă, caraghioasă, dar şi nespus de tristă tresărire a dorinţei de

lăsat

pâinea şi conservele primite de la nemţi.
Am mai trecut pe acolo de două sau de trei ori, ducându-le mâncare din
porţia noastră sărăcăcioasă. La ultima noastră „vizită", nu i-am mai găsit, însă,
şi nici nu am aflat încotro au fost duşi.
S-ar putea ca aceste rânduri de aducere aminte să fie ultimul lor mesaj
sau, mai curând , epitaful lor.
Ioan V AIDA
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supravieţuire, ne-a impresionat până în străfundul rărunchilor. Silinţa ei disperată
de a ne oferi ofranda n-a fost, totuşi, de prisos . Căci, rară a scoate o vorbă, le-am
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rol esenţial' ca un segment al mişcărilor naţional-democratice consecutive
primului război mondial, um1ărind eman~ipareaevreilor din România consfintită
'
prin Constituţia din 1923.
În acela~i timp, redacţia afirma sprijinul programatic pentru mişcarea
sionistă născândă: ,,declarăm fără înconjur că simpatizăm cu tendintele si
,
'
scopurile ei şi dorim din tot sufletul ca ele să se poată realiza cât mai curând" 1 .
Desigur, spaţiul inevttabii restrâns al acestorînsemnări nu ne permite să
ne ocupăm de marea varietate a ternelor abordate. Ca atare, vom stărui îndeosebi
asupra inteligentei şi curajoasei lupte Împotriva antisemiti~·,m1lui, destul de
vehement în perioada apariţiei publicaţiei . Erau anii când, în mod deosebit,
,,Liga Culturală" şi „Neamul Românesc,,, nu aveau limite în combaterea aşa-·
numitului „pericol semit". De asemeni, obscurantismulxenofob îşi găsea expresia
în lucrări pseudo-ştiinţifice, în Cllrsuriuniversitare, în legi şi măsuri d.i5crirninatorii
şi chiar în acţiuni violente soldate, nu de puţine ori, cu victime. Publiciştii grupaţi
înjuml ,,RevisteiIsraelite" puneau, însă, în lumină, nu numai atitudinea militantă.
a multor exponenţ:i ai aspiraţiilor şi intereselor populaţiei evreieşti , ci şi spiritul
democratic, onestitatea, dispreţul. faţă de xenofobia maladivă ale unor
reprezentanţi ai vieţii publice româneşti : oameni politici, parlamentari, scriitori,
diplomaţi, fruntaşi ai vieţii economice şi alţi oameni cu vederi largi, umaniste,
cu mintea luminată.
Semnificativ pentm combativitatea publicaţiei este faptul că de la.primul
număr ea a intrat în polemică cu unele idei avansate în studiul „Social
democratism sau poporanism"2, apărută sub semnătura directorului revii;tei
„Viaţa Românească", Constantin Stere. Recunoscând în el o personalitate
remarcabilă a vieţii publice româneşti, militant pentru democraţie, revista se
vedea silită, totuşi , să obser·vecă: 11 D. Stere aprobă fondul antisemit, regretând
nuri1ai forma -i brutală. ~i căutând să dea antisemitismului cHn Românfa o
l1ainJ mai spălată, doar va prinde ma.i bine în mreje" 3 •
Tot la o personalitate cu vederi, în genere, democratice, s-a referit şi
polemica cu G. Diamandy, fost socialist. devenit ulterior lider şi demnitar liberal.
Răspunzând în ziarul „Viitorul", din 17 ianuarie 1910, ,,unui evreu român",
acesta a reluat sloganuri antisemite de circulaţie curentă, larg răspândite . Fapt
regretabil mai ales pentrn trn intelectual care, în 1893, a editat, la Paris, revista
,,Ere nouvelle" de orientare soc.iaiistft
, remarcabilă ca nivel cultural şi publicistic.
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,,Revista Israelită"
Mărturii despre începutul secolului XX

CS

Printre numeroasele ziare, reviste, almanahuri, anuare reflectând viata
populaţiei evreieşti din România în primajumătate a secolului XX, retine atentia
cercetătorului publicaţia „Revista Israelită", al cărei început ne d~ce la a~ul
18~5, dar care şi-a încetat temporar existenţa în 1892. Cea de-a doua serie
având o şi mai scurtă viaţă, reapare la 1 iunie 1908 şi îşi încetează drumul I~
sfârşitul lui iunie 191O.
Răsfoind paginile acesteia din urmă, apar extrem de evidente obiectivele
pe care şi le-a asumat „corpul redacţional", condus de M. Schwarzfeld-Ploeşteanu :
lupta pentru obţinerea unui statut juridic al evreilor ca indivizi şi colectivitate
refl_~ctareaprocesului de dezvoltare economică, culturală şi politică a acestei
etnu, dezvăluirea nocivităţii xenofobiei în general şi a antisemitismuluiîn special
ca:e aducea vătămare şi intereselor vitale ale României, propunându-şi „să evit~
once polemică ordinară şi să combată sistemul greşit şi exclusivismul strâmt,
fără să_ pună la î~d~ială sinceritatea adversarilor noştri serioşi, respingând
polemica cu patnoţn de bâlci"1 .
Una din problemele esenţiale ale acelor ani era cristalizarea formelor de
organizare a comunităţilor israelite, ale căror embrioane apăruseră încă în
secolele XVIII şi XIX. ,,Coloanele «Revistei Israelite» - arăta editorialul
primului număr ,....vor fi deschise întotdeauna celor ce vor voi să discute cu
compeAtenţă r:no?ul cum ~e v~ m:sa~izafi consolidacomunitateaisraelită, chipul
de a se mtemezaşz conducemstztuţ11mzle ezde totfelul, celede cult, de învătământ si
d: ~arit~te,myloaceleprin carearputeaobţine recunoaşterea legală din parte~statul~i,
faraa-şi sacrificaautonomia,indispensabilă din simplul motiv că cineplăteste trebuie
să ştie pentru ce plăteşte"2.
· ·
' '
Acest obiectiv - la care revista a avut o contribuţie remarc~biEi- a fost
realizat prin constituirea, în l 909, a Uniunii Evreilor Pământeni, care a jucat un
1
i

„Revista Israelită", anul I (seria II), nr. 1, l iunie 1908, p. I.
Ibidem, p. 2 .
-
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1
Ibidem , p. 3.
2 Se face referire la uncie afinnafii cupri11sci'n lrci numere din revista
3
Ibidem, an I, nr. 1, iunie 1908 .
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condusă

de Constantin Sicrc . ·

Dacă
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Ibidem, an m,nr. 1, 1910, p. 60-61.
2 lbidem .
'
3
„Monitorul Oficial". Dezbaterile Adunării Deputaţilor.
1

Împreună cu acest pasaj, în dorinţa de a fi cât mai convingătoare, revista
a reprodus, pe un ton ironic, următoarea situaţie : ,,D. Sava Şomănescu, om
politic şi vicepreşedinte al Societăţii Agrare, e un mare patriot şi iubitor al
ţărănimii. Pe d-sa îl doare cumplit inima, gândindu-se la suferinţele pe care
le îndură ţăranii din partea arendaşilor evrei şi deunăzi chiar a publicat un
memoriu învederând nemaipomenitele neomenii ale acestora ...
Se întâmplă, însă, că pe când d. Şomănescu vărsa lacrimi de mila
ţăranilor din Moldova, d. Dincă Skileru, deputat de Gorj, denunţă Camerei
neomeniile petrecute pe moşiile d-lui Sava Somănescu din Oltenia . D. Skileru,
de asemenea istoric, dar al vremii de azi, s-a servit si d-sa de un document, si
'
'
anume de raportul adresat, în 1906, de către inspectorul comunal Ciuntescu,
prefectul de Gorj.
lată cum glăsuieşte acest raport : «Scene monstruoase de dezordine şi
scandal se petrec zilnic în comuna Peşteana de Sus. Această comună are
aspectul unui sat turcesc. Sătenii, plini de suferinţe şi încătuşaţi de nevoi, nu
pot să ridice glasul lor de protestare, căci lipsa de mijloace îi pune în
imposibilitate chiar de a se putea rosti să ceară satisfacţia, dreptatea şi aplicarea
legilor ţării.
Femeile si fetele sătenilor sunt seduse, amenintate si dezonorate de
'
'
'
către turcii de la d. Sava Şomănescu şi de la Eforia Creţule.seu . Aceşti turci
înarmaţi... umblă pe străzile comunei, prin păduri, prin holdele şi câmpiile
proprietăţilor stăpânilor lor...». Şi după ce evoca două situaţii concrete, raportul
continua: «Am voit să aducem pe turci la cercetare, de a face o anchetă, dar
administraton.i,l moşiei, fiind şi el albanez, nu a voit să-i predea »1 .
Atentatul împotriva lui I. I. C. Brătianu, preşedintele Consiliului de
Miniştri, a fost un alt prilej pentru elementele xenofobe de a-şi reînnoi atacurile
antisemite, cum a procedat şi N . Iorga în şedinţa Adunării Deputaţilor din 11
februarie 1910,când a afirmat că: ,,glontele pe care l-a primit şeful guvernului
îşi are originea bine cunoscută . Dacă cercetăm această origine mai bine în
caracterul socialist (aluzia la ziarul „Adevărul", ce avea şi redactori evrei şi
se situa pe o poziţie critică la adresa victimei- n.n.) s-ar recunoaşte şi o nuanţă
evreiască" 2 • Exponenţii comunităţii israelite au condamnat fără rezerve actul
terorist. Într-o adunare publică, rabinul M. Beck a respins această învinuire
adusă populaţiei evreieşti, declarând : ,,Noi, israeliţii, avem această convingere
că «în sfatul unui ucigaş nu e sufletul meu, în adularea unor asasini nu e
onoarea mea», noi israeliţii, crescuţi în preceptele Bibliei, declarăm că vărsarea
de sânge, să aibă orice motiv, este o faptă condamnabilă, noi israeliţii nu
putem admite teoria că pentru a realiza o idee mare ,putem recurge la orice
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am spune chiar tot adevărul, s-ar cuveni să arătăm că revista avea chiar
orientare marxistă. Reamintind „episodul Fischer" din timpul răscoalelor din
ţ 907 şi faptul că evreii, când erau persecutaţi, făceau apel la sprijinul unor
personalităţi şi instituţii din străinătate, G. Diamandy afirma: ,,Aşadar, onorat
domn, puneţi în circulaţie două tipuri absolut antipatice prin soiul lor de a fi
şi de a se purta. Poate există, şi cred că aşa e, al treilea tip de evreu patriot
român. Dar ce fac aceşti oameni? Unde vorbesc, unde scriu, unde trăiesc?
Nu-i auzim, nu-i citim, nu-i ştim. Să se mişte" i _ Surprinzătoare ignoranţă pentru
intelectualul şi omul politic democrat , cum se pretindea a fi proaspătul liberal.
Răspunsul preopinentului evreu nu s-a lăsat aşteptat. Încât, citim în „Revista
Israelită": ,,suntem noi de vină că d-voastră nu voiţi şi n-aţi vrut să ne
cunoasteti? Ne-ati lăsat oare libertatea de a ne lăsa să ne dezvoltăm în toate
direcţiunile? N-am produs nimica? Am produs pe un Şăineanu. Ce mizerie a
îndurat acest om încât a fost nevoit, cu toată abjurarea de la religia evree, să
se expatrieze. Am produs pe Tiktin. Ce a devenit cu toată abjurarea? Un
simplu profesor suplinitor de limba germană la un gimnaziu" 2 . După care
urmează enumerarea altor nume de oameni de ştiinţă şi de cultură evrei originari
din România ajunşi în posturi de răspundere (profesori universitari, medici,
jurişti, cercetători ştiinţifici, literaţi) în ţară sau peste hotare .
Ecoul răscoalelor ţărăneşti a fost resimţit în Camera Deputaţilor la
dezbaterea, în 191O, a proiectului de lege asupra tocmelilor agricole. Cu acest
prilej, mulţi oratori nu s-au sfiit să sublinieze „influenţa nefastă" a evreilor la sate,
cerând măsuri împotriva lor. Ignorându-i pe oratorii mărunţi, redacţia a înţeles
să-şi exprime, însă, ,,mirarea şi regretul" de a-l fi auzit pe Spiru Haret, ministrul
Cultelor şi Instrucţiunii Publice, vorbind de „plaga" arendaşilor evrei, cărora le-a
atribuit şi intenţia „diabolică" de a secătui cu tot dinadinsul pământul românesc .
Acestei ilustre personalităţi , cu merite inclusivîn sprijinireaşcolilor evreieşti, revista
i-a opus unele pasaje din discursul lui P.P.Carp, rostit chiar la 1Omartie 1907, în
toiul răscoalelor: ,,D-nii mei, cred că veţi admite cum că nu am absolut nici un
interes în trusturile de arendaşi; asemenea cred că veţi admite cum că, dacă
d-voastră voiţi ca să nu mai fie trusturi de arendaşi, eu nu vă voi combate
măsurile legale şi legitime, pe care le veţi lua. Dar, în realitate, d-le preşedinte,
trebuie să te întrebi: acţiunea economică a marilor arendaşi din ţară - şi nu fac
excepţiune, fie evrei, fie ei creştini- avut-a ea numai efecte rele? Ei bine, cred că
a avut şi efecte salutare de o îndoită natură. Dintâi a ridicat valoarea pământului,
al doilea a mărit - si o zic cu voce tare - a mărit veniturile sătenilor" 3 .
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,,Revista Israelită", an II, seria a II-a, nr. 1, 1 iunie 1908, p. 25.
„Monitorul Oficial". Dezba!erile Adunării Deputaţilor, 13 februarie 1910.
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Prezenta intelectualilor evrei în viaţa culturală a societăţii româneşti, ca şi
în sânul obşti evreieşti, devine tot mai pregnantă în acest început de secol. Aceasta
era efectul procesului, început în secolul anterior, de formare a unei pături culte,
prin frecventarea tot mai intensă a institutelor universitare d~nţară şi, m~ ale_s,~~
peste hotare. ,,Revista Israelită'' a reflectat consecvent c?nstlturrea d: ~01 ~?c~etaţl
culturale, înfiinţarea de şcoli de diferite grade, apanţla unor lucran ştunţifice,
literare, medicale. Nu ne putem opri, evident, asupra tuturor acestor aspecte. Dar
unul este demn de semnalat. În efervescenţa vieţii culturale din primele decade
ale secolului XX, se menţinea ecoul dezbaterii legate de P,iesa„Manasse", a lui
Ronetti-Roman. Trecerea în nefiinţă a scriitorului, la începtjtuţ anului 1908, a
reanimat controversele în jurul acestei lucrări. Tristul evenu;nent ~ prilejuit, astfel,
publicarea în „Revista Israelită" a unei ample biografii a şcriit'i)rului, bazată pe
relatările unui protector al acestuia din anii tinereţii, dr. Ge~er. \
Acesta l-a descris ca pe un tânăr înalt, deşelat, cu bchii scrutători, cu o
fizionomie extrem de inteligentă. Întrebând de dânsul, i s-<tsp~s că era un tânăr
hasid, venit din Herţa, şi că dădea lecţii de limba ebraică. Mois~ Ronetti Roman
purta pe atunci costumul evreilor bigoţi din nordul Moţdofiei. Subju~at
inteligenţa lui Ronetti-Roman, Geller a devenit profesorul s~~. IJra înv~ţat h~b1~e
germană şi latină. Iar tânărul a asimilat atât de r~pede ~ţl~ ~µ~o~~mţe, meat
după 5 luni preda lecţii de ebraică şi de germană. ImpreJurfll"Il~[ v1eţ11 l-au făcut
să fie contabil, la Bacău, unde a rămas numai câteva luni, jplec:jândde acolo la

?e

1

,,Revista Israelită", nr. 1, 1910, p. 3.
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Suceava, spre a urma cursul liceal. Dar şi la Suceava a stat numai până în
noiembrie 1869, când, pe neaşteptate şi spre surprinderea cunoscuţilor săi, a
plecat la Berlin, unde s-a consacrat studiilor superioare care i-au asigurat o
cultură aleasă. Revista relevă că Ronetti-Roman a fost ebraist şi, îndeosebi, un
talmudist de frunte. Ca profesor de ebraică a petrecut mai mult timp la moşia
Pârâul Negru, proprietatea lui Moses Spodheim, din Mihăi~eni, pe ai cărui copii
i-a iniţiatîn studiul Bibliei. Dar s-a distins şi ca publicist. In timp ce se afla la
Berlin a publicat în revista Hamagid", un articol care i-a atras numeroase
'
'
"
elogii, iar autorul a fost salutat ca fiind o „lumină a lui Israel".
În acest oraş, singur, sărac, a dus-o la început greu, neavând alt sprijin
decât un ajutor de la dr. Geller. Îmbolnăvindu-se, a inspirat o asemenea simpatie
medicului care l-a îngrijit, încât acesta i-a obţinut o mică subvenţie, procurându-i
totodată câteva meditaţii. Ronetti-Roman şi-a terminat astfel studiile liceale şi
s-a înscris la Facultatea de Medicină. Dar unul dintre profesorii săi, remarcând
adevăratele sale aptitudini, l-a sfătuit să frecventeze Facultatea de Filologie.
Ronetti-Roman i-a urmat sfatul, iar după vreo 5 ani s-a întors în ţară, la Bucureşti,
unde s-a simţit mai întâi la fel de dezarmat ca şi la Berlin. Cu ce şi cum să
înceapă? Aptitudinile sale literare nu se relevaseră încă în limba ţării, iar la o
catedră nu îndrăznea să viseze .
Încât a trebuit să revină, în ciuda noii sale staturi intelectuale, la meditaţii
prin case particulare sau la lecţii în institute private.
După ce a publicat poema „Radu", P.P.Carp, care a citit-o, i-a consacrat
un articol elogios în „Convorbiri literare" . Fruntaşi de seamă ai literelor române:
T. Maiorescu, Jaques Negruzzi, Eminescu, Caragiale, l-au primit în cercul lor.
De asemeni, Ronetti-Roman a fost invitat să colaboreze la „Timpul", alături de
Caragiale şi Eminescu . Mihail Kogălniceanu, ministrul de externe din acea
perioadă, i-a încredinţat postul de translator în departamentul său. ,,Revista
Israelită" a reprodus un interesant document prin care Kogălniceanu i-a cerut
rabinului dr. M. Beck să prezideze solemnitatea de depunere a jurământului de
către Ronetti-Roman în calitatea acestuia de funcţionar public 1.
Căsătorindu-se cu Eleonora Herşcovici, fiica unui moşier evreu din
Moldova, Ronetti-Roman a cunoscut îndeaproape şi viaţa satului românesc.
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mijloc, chiar reprobat de morală, noi israeliţii vom înfiera la ~el aşa.-n~mitul
omor politic, ca şi cel comis din răzbunare ordinară precum şi c:l dm ~teres
personal (observaţi nuanţarea - I.Ş.). F~ind11;-n:infiltra~ă aceasta co1:vinger:
intimă, nu putem decât să conda~nam ş1 s~ re.Prob~~ cu cea dm ~u.rrna
indignare atentatul mârşav comis în contra d-lm pnrn-mm~stru Ion I. ~rahanu
acum trei zile ... Nu vrem să avem nimic comun cu aceia care, pnn arme,
silnicie, prin vărsarea de sânge, prin călcarea legilor statului, vor să realizeze
o idee oarecare, concepţiuni oarecare". Tot în legătură cu acest atentat, în
editorialul de la 1 ianuarie 1910 citim: ,,prin faptul că la «Adevărul», al cărui
director (C. Miile - I.Ş.) nu menajează politica ~-lui _prim ministru, luc~~az~ă
câtiva redactori evrei care îsi fac datoria profesionala cum socot de cuV1111ţa,
s-~ tras încheierea că asasi~atul trebuie atribuit acelor redactori evrei, care
sunt vinovaţi numai şi tocmai pentru că sunt evrei..." 1 • ~esigur~ luă~ile de
atituqine antisemite erau niult mai multe, dar nu ne permitem sa extmdem
referirea la acestea.

1

,,Ministerul Afacerilor Străine

Nr. 17117
Domnul meu
Încredinţându-se d-lui Ronetti-Roman funcţiunea de translator din limba germană, vă rog,
Domnul meu, a-i lua jurământul de credinţă în funcţiune, după ritul israelit.
Primiţi, vă rog, Domnul meu, asigurarea deosebitei mele consideraţiuni
Ministru, Kogălniceanu
Şeful secţiunei , P. Davidelli
Domnului Rabin Doctor Beck" (,,Revista Israelită", an I, nr. 4, 1908, p. I 08-109).
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În lini<-teavietii de la tară - arăta «Revista Israelită» - mugurii talenţului
au putut îmboboci şi mai bine, dând drept rod nestimate creaţiuni artistice.
Ronetti-Roman a fost o fire mai mult reflexivă. Avea nevoie să cugete. Şi
unde ar fi putut mai bine gândurile să-şi desfăşoare dacă nu la priveliştea
câmpiilor întinse sau al codrului cu freamăt? Cu «harnicii semănători» a trăit
în cea mai bună pace , iubindu-i ca pe nişte fraţi mai mici. El a muncit cu
dânşii, ca şi dânşii, cu singura deosebire că după recolta câmpului, el mai
strângea, în nopţile de veghe, recolta gândurilor semănate pe câmpul

fi

său

"(

I

I

cugetării" 1 .
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,,În timpul răscoalelor din 1907, moşia i-a fost devastată şi locuinţa arsă.
Inima i se frânse de durere - continua prezentarea din «Revista Israelită» . Se
stia nevinovat . Stia că în tot cursul vieţii lui de moşier, nu nedreptăţise pe nici
~n plugar. Şi ah.mei, cu mintea-i ageră, înţelese că gestul ţărănimei a fost ma~
mult decât un act de violenţă. Şi, bun slujitor al ţării, a alergat la Capul Statului
si i-a învederat toată primejdia acelui gest". Lui Ronetti-Roman , consideră
~utorul acestei schiţe biografice, i s-ar datora împrejurarea că s-au luat mai
repede măsurile de stingere a focului ce izbucnise .
Rămas fără avut şi fără casă, Ronetti-Roman se mută la Iaşi. La
evenimentele care îl sărăciseră se gândea numai sub prisma lor socială . Şi,
mâhnit de a vedea greşeli în soluţiile ce se propuneau, se hotărî să aştearnă
un studiu care să lămurească tot rostul revoltei ţărăneşti. Aşa s-a născut «Două
măsuri».

CS

Muncit de dorul de a-şi spune cuvântul cât mai era timp, lucra cu
neastâmpăr şi ziua şi noaptea. Şi, ca să nu-l doboare osteneala, fuma
neîntrerupt. Dar nicotina i s-a oprit la inimă. Şi această inimă, care o viaţă
întreagă a zvâcnit pentru alţii, şi-a încetat bătăile la 7 ianuarie 1908. RonettiRoman n-a mai fost. A murit ca vitejii: pe câmpul de luptă.
Moartea lui a lăsat o jale adâncă. Dar puţini ştiu ce suflet mare s-a stins
cu dânsul!... În veci fie slăvită amintirea acestui altruist" 2 •

,Revista Israelită", an. I, nr. 4, 1908, p. 106-106.
într-o conferinţă ţinută la începutul anului 191O de către cel ce avea să devină binecunoscutul profesor
Benedict K.anner acesta s-a referit la lucrarea lui Ronetti-Roman „Două măsuri", în care scriitorul s-a
ocupat de situaţia juridico-politică a populaţiei evreieşti din România. În legătură cu măsurile ce
puteau contribui la asigurarea prosperităţii ţării , evoluţie ce se contura în acea perioadă , Ron ettiRoman a relevat falsitatea aserţiunilor despre rolul nociv al evreilor în economie şi s-a întrebat: ,,Este
bine pentru Statul Român de a mai respinge , de a-şi mai înstrăina şi mai mult pe evreii care-i
are?". Răspunsul său a fost: ,,Evreul de azi nu mai e pribeag, dacă nu este acolo und e s-a
născut, apoi nu este acasă nicăieri în lume" . Guvernanţii ţării nu ve~eau „în ches~iune~
evreiască si a străinilor în genere o chestiune de muncă şi capital, o chestiune de umanism, a
numai o chestiune de umanitarism şi naţionalism, ba mai vedeau că, închizând er metic cetat ea
română, apasă economiceşte pe poporul român".
1

2

Se ştie că piesa „Manasse" a generat polemici, controverse verbale sau
scrise şi chiar acţiuni violente din partea unor elemente xenofobe. Numeroşi
intelectuali cu vederi democratice au luat atitudine faţă de aceste manifestări,
iar „Revista Israelită" - sensibilă la asemenea acte de demnitate umană - le-a
semnalat. Astfel, în numărul din I noiembrie 1909 se poate citi: J/Când studenţii
din Iaşi şi Bucureşti au declarat interdicţia piesei, ziarul «Adevărul» publica
o «Scrisoare deschisă către d. Student universitar», semnată de C. G. CostaForu, apreciat de revistă ca «o podoabă a valorii Capitalei şi o pană iscusită ...
care spune mai bine şi mai impaiţial ceea ce am fi avut noi de spus»". În
continuare este redat textul scrisorii 1.
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1

„Domnilor studenţi,
Aşadar este adevărat!

Asociaţiunile d-voastră, din Iaşi şi Bucureşti, au notificat direcţiun ei teatrului nostru interdicţiun e,1
dumnealor de a se mai juca piesa «Manasse». Avem doar o cenzură în ţară.
Şi această armă, odinioară sm ulsă tiraniei de părinţii noştri, iat-o ajunsă acuma în mâna Domniilorvoastre, reprezentanţii viitorului.
Iar acum direcţiunea nu s-ar supun e cumva inj oncţiunei d-voastră?
Atunci, ne apărat, scandal, scandal studenţesc!
Ca vechi prieten al regretatului Ronetti-Roman, ca admirator al piesei «Manasse», nu mai puţin şi
ca amic al tineretului , simt datoria de a lua apărarea omului şi a piesei sale şi de a vă spune modul meu de
a vedea în chesti e.
Aş vrea să ştiu mai întâi ce vă displace în «Manasse»:
Aducerea chestiei israelite pe scenă, punerea problemei sau soluţionarea dată de autor?
Spuneţi-mi vă rog, de ce cereţi expulzarea lui «Manasse» din teatru?
ţn ce e periculos?
ln dulcea patri e a literelor, de ce cruda lege a expulzărilor?
.
Ideea va venit, desigur, fiindcă Manasse este evreu; el însă, în altă ţară nu poate trăi, pe scene
străine nu p oate fi înţeles, în altă limbă nu poate fi tradus.
A-l condamna la expulzare, este a-l condamna la moarte, şi această pedeapsă a încetat de mult de
a mai fi românească.
Totuşi aş vrea s ă ştiu ce motivează din partea d-voastră atâta urgie?
Cum, fmmuseţil e literare, adâncimea cugetărilor filosofice, profesiun ea spiritului hazliu cu care
automl a presărat subiectul, - în sine de altfel atâta de trist, - nimic din această admirabilă piesă n-a avut
darul de a vă mişca, de a vă înduioşa?
Asta nu se poate!
Iertaţi-mă; dar trebui să crez că cei mai mulţi dintre d-voastră nici n-au văzut, nici n-au citit opera
lui Ronetti-Roman.
Si bănuiesc că tocmai acestia sunt cei mai înversunaţi contra ei.
Curios lucm !
'
'
Manasse a stârnit contra sa două curente, extreme şi opuse, deopotrivă însă de intolerante şi violente,
care s-au întâlnit pentru a-l fluiera şi huidui.
Pentru habotnicii evrei, piesa este antisemită;habotnicii patriotismului antisemit o condamna pentru
motivul contrariu.
În realitate piesa lui Ronetti-Romannu e nici semită, nici antisemită, ea arată în mod viu evoluţiunea
chestiuneiisraelite în rursul a trei generaţiuni şi lasă a se întrevede o soluţiune- fusiun ea raselor,- desigur,
singura bună.
Vreţi să vă rostiţi împotrivă?

nu

Aduceţi
prejudecată.

argumente; argumente, nu acte de violenţă; cuvinte, nu

Sunteţi

fluierături şi

huiduieli;

judecată ,

doar s tud enţi univ ersitari! ...
Nu pot crede că Direcţia generală a teatrelor noa stre a putut ceda la o presiune atât de nepotrivită.
Sunt convins că simţul propriei sale demnităţi şi al datori ei ce are către publicul cel mai devotat îi
va dicta atitudinea ce trebuie să ia faţă de asemenea încercări îndrăzneţe.
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Revista a semnalat, totodată, că a fost pusă în scenă, la St. Louis (S .U .A.),
piesa lui Ronetti-Roman . Traducătorul ei a fost O. Leonard, originar din
România , de profesiune ziarist, expulzat din ţară din pricină că era socialist.
„Manasse" a avut un succes tot atât dţ mare ca şi în România , susţinea
cronicarul.
se pare atitudinea revistei, în abordarea aşa numitului „caz
Pom", secretar de redacţie la „Noua Revistă Română", condusă de C-tin
Rădulescu-Motru . Acesta l-a propus pe Pom, date fiind capacităţile sale
profesionale, să ocupe şi un post de conferenţiar suplinitor la Facultatea de Litere
şi Filozofie a Universităţii din Bucureşti, unde a şi fost acceptat. În 1910, Pom a
cerut să fie încetăţenit, dar, în acelaşi timp, a comis şi „imprudenţa" de a publica
un articol despre Panait Cerna, în care a criticat o seamă de scriitori români. Ca
urmare a acestei „îndrăzneli", unii membri ai Societăţii Scriitorilor Români s-au
adresat Senatului României, cerându-i sănu voteze încetăţenirea lui Pom. ,,Revista
Israelită" subliniază atitudinea lui G. Panu - care a protestat împotriva acestui
demers - şi a publicat unele extrase dip articolul acestuia: ,,Ce proceduri sunt
acestea? Ce mentalitate? Pentru o ceartă literară este posibil ca nişte literaţi să
ajungă a denunţa pe un coleg al lor, fie chiar străin, Senatului? ... Iată, văd că o
parte din S.S.R., iată tineri scriitori, care ar trebuie să fie în afară de pasiuni
josnice şi răzbunări meschine, coborându-se la nivelul celor mai pătimaşi fanatici!
Dar oare chiar şi în literatură străinii nu au voie să scrie româneşte şi să se
ocupe de mişcarea noastră literară? Şi este destul ca un evreu să-şi permită o
critică asupra unui scriitor român ca să se facă acte ca cele de mai sus? Tinerii
literaţi doresc să introducă terorizarea între evreii scriitori şi o cenzură forţată?
Cum? D . Steuerman de la Iaşi n-are voie să fie scriitor român? I se făcuse lui
Ronetti-Roman o acuzare că a scris în româneşte o piesă . Şi acum dl Pom este
pus la index şi urmărit cu denunţiul la Senat, fiindcă şi-a permis a-i fi displăcut
1
câtorva scriitori, români . Este ceva neauzit" .
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Const. Rădulescu-Motru a avut o atitudine onorantă în această. ,,afacere",
ţinând să cunoască şi părerea altor personalităţii din literatura românească . La
· această solicitare au răspuns : Constantin Stere, D . Burileanu, prof. la
Universitatea din Bucureşti ş.a. Constantin Stere a declarat: 11 Merită articolul
d-lui Pom calificativul de «anti-românesc»?
Dimpotrivă, îl găsesc, din păcate, prea românesc, - dovedeşte în adevăr
că dl Pom este asimilat.
Aprob demersul scriitorilor români? Îl dezaprob categoric şi cu energie.
Orice producţie literară, chiar dacă este în genul articolului incriminat, nu
legitimează alte căi, decât un răspuns prin publicitate, dacă îl merită, sau
tăcerea, dacă nu-l merită". Şi în continuare: 11 Dacă a face critică literară
însemnează a fi anti-român şi a insulta, atunci evident că articolul d-lui Pom
din «Noua Revistă Română» e «anti-românesc» şi autorul «insultă mişcarea
literaturii naţionale de astăzi». Sunt convins că dacă articolul în chestiune ar
fi fost scris de un român, după cum ar fi putut să fie, nimeni nu s-ar fi gândit
să-i dea calificările cei sau dat.
Mijloacele la care au recurs «domnii literati», cerând sanctiunea
Parlamentului, le găsesc reprobabile. Ele nu deri~ă dintr-un simtământ
omenesc şi cadrează rău cu înalta şi nobila chemare a literaturii. Dacă în locul
d-lui Pom ar fi semnat un român, «domnii literari», spre a fi consecventi' ' ar
fi trebuit fără îndoială să ceară expulzarea lui peste graniţă... Ei bine, nu!
Tinerii noştri poeţi au greşit!".
Reluând „cazul ", în numărul următor al ,,Noii Reviste Române" '
Rădulescu-Motru, scria: Pentru faptul de a fi apreciat defavorabil pe unii
scriitori români, ce se putea cere contra d-lui Pom? Expulzarea, negreşit.
Deocamdată, însă, scriitorii români (acei în cauză bine înţeles) s-au mulţumit
să apeleze la Corpurile Legiuitoare pentru a se respinge împământenirea d-lui
Pom, cu nădejdea că apoi, după respingerea împământenirii, acesta are să
plece după urmele lui Gaster şi Şăineanu.
Aceasta este «afacerea»!
Dacă nu s-ar lua în considerare, ca scuză, impulsivitatea unora şi
tinereţea altora, ar trebui să zicem: aceasta este boala prin care trecem .
Căci este o adevărată boală, ca să pierdem atât încrederea în noi, încât
să recurgem la răzbunarea, în momentele când discutia calmă ne-ar fi fost
'
deajuns" 1•
Demersul Societăţii Scriitorilor Români a rămas însă fără ecou în Senat,
care a adoptat hotărârea de naturalizare a lui Pom, e adevărat în 1913 2 .

lu crări
M-aşt ept a vedea în curând pies a «Mana sse» repu să pe afiş, ca una care, printr e rarele noastre
originale, este un adevărat capo d 'operă în arta dramatică, care va trăi, - cu sau fără voia d-voastră, d-lor
.
studenţi, - pentru gloria literaturii român e şi cea.a marelui cugetător şi poet care a fost Ronetti-Roman
Iar cei dintr e d-voastră care ar găsi cuvinte de împotrivire şi critică, fie de ordine literară, fie de
ordin e patriotică, binevoiască a lua condeiul şi a-şi exprima p ărerea în coloan ele ziarelor.
a
Făgăduiesc, că, pe cât voi avea cunoştinţă de asemenea critici, îmi voi face o plăcută dat orie de
cazul, memori ei
răspunde, susţinând astfel o discuţiune care nu poate fi decât profitabilă tuturor , şi în tot
amicului a că rui apărare am luat-o, în absenţia .
În atestare , am onoarea d-lor studenţi, a vă saluta in corpore, cu toată dragoste a datorată celor
.
meniţi a convieţui şi a lucra cu copiii mei".
1
„ Săptămâna ", an X , nr. 4, 29 ianuarie 1910 , ,,Un incident regretabil" , pag . 653 . ,,Dezaprob gestul
acelui grup de tineri scriitori, pe care îl consider chiar şi mai grav decât criticarea publică a unor afirmaţii
la unele opinii ale lui Pom din studiul menţionat " (Ibidem).
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11

,,Noua Revistă Română", an X , voi. 2, pag. J3.
Carol Iancu , Le Combat Internaţional pour /'emancipation des Juifs de Roumanie . Documents et
Temoignages, voi. 1, 1913-1919 , Center Goldstein-Goren , Institut de Recherches de la Diaspora, p . 105.
1

1
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Lectura cu un ochi şi cu un gând contemporane a acestei publicaţii ne
întăreşte convingerea că necunoaşterea îndepărtează, cunoaşterea apropie, şi,
de aceea, nu trebuie niciodată slăbită strădania de a scoate la lumină atitudinile ·
raţionale, umaniste ale unei părţi importante a intelectualităţii româneşti care a
respins şi sunt convins că şi astăzi respinge prejudecăţile xenofobe , în pofida
persistenţei unor manifestări şovine nu de puţine ori zgomotoase. Totodată,
după ce citim paginile îngălbenite de vreme ale acestei publicaţii, ne întărim
convingerea că „poporul cărţii" dispune de valori şi resurse care îi asigură un
loc important în viaţa spirituală a societăţii româneşti şi a omenirii.

Dr. W. Filderman despre antisemitism

şi

xenofobie

Personalitate complexă, formată în spiritul raţionalismului Europei
moderne , dr. W. Filderman s-a afirmat ca unul din principalii conducători ai
evreimii romârie în epoca interbelică 1.
Adept al integrării evreilor - cu particularităţile lor cultuale şi etno-culturale
- în societatea românească, dr. Filderman vedea soluţionarea problemei evreieşti
prin : ,,Suprimarea oricărei deosebiri de tratament între evrei şi neevrei, nu numai
în ,legiuiri şi din partea autorităţilor dar şi în viaţa de toate zilele şi din partea
:fiecărui concetăţean neevreu " 2 . Dreptul şi Legea trebuiau să fie egale pentru toţi :
,,Nici un cetăţean să nu poată spune celuilalt că eu sunt mai suveran decât tine" 3 .
Dar, realizarea , în fapt, a unei egalităţi depline „cerea mai multă vreme ,
mai multă perseverenţă şi mai mar i sforţări şi sacrificii decât opera săvârşită
prin încetăţenirea însăşi" 4 .
Noua Constituţie a României din 1923şi consfinţirea drepturilor cetăţeneşti
pentru evrei au marcat, desigur, eliminarea antisemitismului din sfera politicii
de stat: dar nu şi din viaţa publică şi politică generală.
Ca do vadă, în 1923, asistăm la o „recrudescenţă fenomenală a mişcării
antisemite, care urmărea excluderea evreilor din viaţa civilă, suprimarea dreptului
de a învăţa carte, de a munci; îndemnând la expulzări şi asasinate în rnasă" 5 .
Remarcile de mai sus îi aparţin dr-ului Filderman . Dar, în termeni similari
caracteriza epoca şi un ideolog al neoliberalismului românesc ca Ştefan Zeletin
care scria: ,,Mişcările împotriva evreilor au adus iarăşi, din nenorocire , chestiunea
antisemitismului la ordinea zilei".
Antisemitismul era văzut de Zeletin ca ··o plagă de natură istorică şi
sociologică . ,,Finanţa liberală şi evreiască- scria el - au avut un duşman comun
de învins : agrarianismul român ": deşi învins pe plan economic , acesta a lăsat
sechele culturale şi ideologice. De aceea „dacă economia românilor le este
astăzi favorabilă" evreilor, nu se poate afirma acelaşi lucru despre „sufletul
românilor , care le-a rămas încă duşman . E aici nevoie de o nouă revoluţie" 6 .
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Prima analiză substanţială asupra cauzelor şi manifestărilor
antisemitismuluiîn contextul societăţii româneşti a fost întreprinsă de dr. W.
Filderman în discursul ţinut la Congresul de transformare a Uniunii Evreilor
Pământeni (UEP) în Uniunea Evreilor Români (UER), în februarie 192310.
Aproape întreaga intervenţie a fost axată pe această temă. Într-un succint excurs
istoric, disociind antisemitismulafirmat la nivelul anului 1923 de cel existent în
epoci anterioare, dr. W. Filderman a combătut concepţia fatalist-pesimistă
conform căreia acest flagel bântuie de peste două mii de ani şi ca atare este
blestemul dat de istorie evreilor pentru vecie.
Filderman mai spera atunci că civilizaţia şi cultura sunt şi vor fi un antidot
eficient în suprimarea rădăcinilor şi efectelor antisemitismului, căci dacă în
vechime condiţiile existenţiale erau favorabile întreţinerii obscurantismului şi
misticismului,prejudecăţilor de tot felul, în epoca modernă, când a început să
se ~ealizezeo comunicare ~ntemaţională, s-a schimbat radical concepţia despre
naţmne, stat şi umanitate. In acest context, antisemitismulmodern apare ca un
anacronism.El nu se mai poate baza decât pe falsuriistoriceşi minciunievidente
care nu rezistă în faţa datelor şi faptelor ce pot fi invocate împotriva lor. Acest
tip de antisemitismpoate fi uşor demontat. Şi, întrucât marile mase româneşti
nu sunt antisemite, ele pot fi uşor convinse că „sunt oameni care vor să le zvârle
vălul întunericului pe ochi, să scoată ţara din rândul statelor civilizate şi să o
dea cu secole înapoi" 11. Aşadar, clişeele predilecte ale teoreticienilor
antisemitismuluidin epocă referitoare Ia invazia jidovească, Ia evreul speculant
şi dizolvant ş . a. nu urmau decât să fie demontate cu argumente lucide pentru a
fi spulberate. Câtă naivitate am zice dacă n-ar fi vorba de un lider politic
experimentat ca Filderman!
Împotriva acestor slogane şi ale altora de acest fel, a elaborat Filderman
un întreg sistemde contraargumentebazate pe date statistice,documente istorice
şi raţionamente logice.În construcţia argumentaţiei sale, el s-a folositcu măiestrie
de pregătirea sa în domeniul disciplinelorjuridice, statistice etc., de principiile
logice ale dreptului modern.
·
.
Astfel,sloganuluiprivind„invaziajidănească", conform căreia în România
s-ar fi infiltratpeste un milion şi jumătate de evrei, dr. Fildermanîi contrapunea
pachete de date statistice extrase din statisticileoficiale, peremptorii în privinţa
faptului că numărul evreilor din Vechiul Regat, laolaltă cu cei din provinciile
alipite,nu depăşea cifra de 750.00012. Concluziarezulta de la sine: ,,lnvaziunea
jidovească este inexistentă şi deci primejdiajidovească este inexistentă" 13 . Dr.
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În acest climat,realizareadezideratelorintegraţioniste impunea, inevitabij,
o luptă susţinută împotrivamişcărilor şi mentalităţilor antisemite.Se poate afirma,
chiar, că tocmai concepţiile liberal-democraticeşi dezideratele integraţioniste
l-au determinat pe dr. Filderman să considere că în contextul istoric dat, lupta
împotriva antisemitismuluitrebuie să fie o dominantă în practica sa politică.
Este, însă, de subliniatcă prin combatereaantisemitismuluidr. Fildermannu
urmărea doar apărarea unei.cauzestrictevreieşti, ci şi cauza consolidării democraţiei
şi a statuluiromân în general.Întregulsău discurspe tema antisemitismului
reflectă
convingereasa fermă că luptapentru eliminareaacestuiflageleste o obligaţie civică
şi cetăţenească faţă de ţara în care trăieşti. În concepţia sa antisemitismulnu era
doar un obstacolîn caleaunei dezvoltări liberea evreilorîn plan socio-economic,ci
şi o ofensă la adresalibertăţii întreguluipopor român; o ştirbire nu doar a intereselor
evreilor,ci a Românieiînsăşi. Antisemitismulserveaintereselecelor careurmăreau
împiedicareaconsolidării ţării. În fond, el era antipatriotic. ,,Un stat de drept, scria
dr. W. Filderman,nu poate supravieţui fără mulţumirea tuturor cetăţenilor, fară
armonizarea intereselor tuturor celor care convieţuiesc [...] În România trăiesc
milioanede cetăţeni de altă religie,rasă, limbă sau naţie. Orice s-ar face, ele nu pot
fi exterminate,nici expulzate. Cine crede altfel este un ignorant sau un otrăvitor
public{...] Aceasta fiind realitatea,statul român nu se poate menţine decât prin
armonizări echitabilecu minorităţile ... astfel,statulnu va slăbi, ci dimpotrivă, se va
întări pe planulvieţii interne,câştigând în prestigiuşi pe plan extem"7 .
În ceea ce îi priveşte pe minoritari, cerinţele lor trebuiau, desigur, să fie în
perfectă armonie cu năzuinţele majoritarilor: ,,Orice soluţie revendicată de
minoritari care ar putea fi dăunătoare ţării se va întoarce mai curând sau mai
târziu împotriva minoritarilorînşişi" . ,,Interesele evreilor, declara nu o dată dr.
W. Filderman, se topesc în interesele generale ale ţării" 9 .
Deşi lupta împotriva antisemitismuluia fost una din dimensiunileesenţiale
în activitateadr-ului W. Filderman,încă din primul deceniu al secolului al XXlea, totuşi, concepţiile sale pe această temă au căpătat contur, o formă sistematizată
şi coerentă, abiaîn perioada dintre cele două războaie mondiale.În acei ani dr. W.
Filderman a publicat câteva lucrări de referinţă şi numeroase articole în presa
evreiască, angajându-se astfel la vehiculareaîn scris a unor argumente istorice,
sociologice, demografice şi economice pentru demonstrarea inconsistenţei şi
falsităţii susţinerilor antisemite. Prin aceste scrieri el se situează în rândul
teoreticienilorproblemeinaţionale: a formulat de pe poziţiile drepturilor omului
şi ale democraţiei moderne şi în strânsă legătură cu definirea esenţei
antisemitismului,enunţuri şi teze desprestatulnaţional, relaţiile organismuluistatal
cu naţiunea majoritară şi cu minorităţile naţionale, desprenaţionalism şi xenofobie.
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De data aceasta , dr. Filderman se războieşte cu doctrinele şi programele
Partidului Naţionalist-Democrat Creştin , înfiinţat de AC. Cuza în 1920, ale Uniunii
Naţional-Creştine, înfiinţată de AC. Cuza şi N . Paulescu în
1922 şi ale Ligii
Apărării Naţi9nal-Creştine, care s-a constituit prin fuziunea primelo
r două partide
menţionate . In optica dr-ului Filderman , deşi respectivele partide
au inclus în
titulatura lor cuvântul creştin, ele nu aveau nimic comun cu creştinismul. ,,Toate
cele trei organizaţii, arăta dr. Fildermanîn prefaţa cărţii, au drept obiectiv nimicire
a
evreilor . Pentru realizarea acestui obiectiv mijloacele legale sunt: negarea oricărei
calităţi şi negarea oricărui drept de om sau de popor evreilor , iar
mijloacele extralegale sunt: insulta, bătaia, distrugerea evreilor şi chiar vărsarea de sânge" . Aceste
mijloace , conchidea dr. Filderman „sunt potrivnice oricăror reguli de morală
creştină sau de drept public" 19. Cu aceeaşi asprime îi critica dr.
Filderman şi pe
discipolii profesorului AC. Cuza : ,,«Scrisorile studenţeşti din închisoare », semnate
de Zelea Codreanu , reflectă o minte şi un suflet pervertite de false învăţături, care
incită la declanşarea unor instincte barbare" .
Or, susţinătorii tezelor antisemite considerau că acţionează în numele
apărării . religiei creştine şi a naţiunii române! În optica lor, românismul
era
ameninţat plural: de o suprapopulaţie evreiască, în special în
mediul urban ; de
o invazie a refugiaţilor evrei din Ucraina ; de trădarea evreilorîn timpul primulu
i
război mondial şi last but nat least de preceptele „anti-morale"
, ,,anti-umaniste"
şi „anti-creştine" ale religiei mozaice .
Pe baza unei documentaţii preluate din statistici oficiale , din „Monitorul
Oficial", din cărţile fundamentale ale religiei mozaice şi din operele unor mari
scriitori şi oameni de cultură europeni , dr. Filderman a demonstrat , în cele peste
300 de pagini ale cărţii, că nu există nici o dovadă că evreii ar îhsemna
o
ameninţare la adresa existenţei creştinismului şi a naţiunii române
; a demontat
punct cu punct falsitatea respectivelor susţineri .
Cartea nu a rămas fără ecou în epocă . Ce-i drept , s-au găsit şi ziarişti
care, în spiritul aceloraşi teze antisemite , au contestat corectitudinea dovezil
or
invocate de dr. Filderman . Dar , în acelaşi timp , numeroşi publicişti şi oameni
de
cultură români au susţinut argumentarea sa . Printre autorii
unor articole
favorabile cărţii s-a aflat şi T Teodorescu-Branişte care, într-o recenzie apărută
în coloanele ziarului „Aurora "; a scris : ,,Vreme de trei ani, oameni pătimaş
i,
laolaltă cu demagogi de cea mai ordinară speţă, au răspândit asupra
ţării tipărituri
perfide care cuprindeau , pe lângă cele mai barbare îndemnuri la ură cifrele cele
'
mai false, statisticile cele mai măsluite [ ... ] Târziu. , destul de târziu
se opune
acestei propagande prima lucrare temeinică, minuţioasă, documentată : este
volumul d-lui Filderman , recent apărut. Ceea ce constituie meritul de căpeten
ie
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Filderman era convins că dezvăluirea primului fals dintr-un lanţ de susţiner
i
mincinoase trebuia să ducă automat la năruirea întregului eşafodaj sprijinit
pe
constructii false.
D~sigur , asta în orice dispută pe baze raţionale: ceea ce nu e cazul când e
vorba de antisemiti .
în strânsă l~gătură cu sloganul „invaziei jidăneşti" , a apărut în epocă aşazisa doctrină a lui numerus clausus, care cerea eliminarea evreilor din învăţământ,
meserii şi diverse profesiuni liberale . Şi în acest caz, dr . W . Filderman
a
demonstrat că aplicarea acestei doctrine nu numai că nu servea interese
le
româneşti, ci dimpotrivă, le deservea . ,,Presupunând că în univer~it~ţile ro1!1âneşti
numărul studenti, lor' evrei ar fi proporţional superior studenţ1m11 romane ,
.
,, ce
primejdie teală poate rezulta din aceasta pentru ţară ca stat, ca naţmne
se
întreba dr. Filderman 14 . În opinia sa, trebuia să fi un „vrăjmaş al culturii române
"
ca să nu accepţi necesitatea transmiterii valorilor culturii şi _ale!Pi.ritualit~ţ
ii
româneşti şi aşa-zişilorstrăini. El vedea chiar în populaţia evreiasca dm Vech~ul
Regat „o punte de contact între naţionalităţile din provinciile alipite Româ~
1e1
antebelice şi cultura românească" 15 . De altfel şi N. Iorga s-a pronunţat împotnv
a
aplicării principiului proporţionalităţii în şcoli şi facultăţi, considerând că
atragerea minorităţilor pe făgaşul culturii ţării lor de adopţiune este un act
de
,,patriotism românesc bine înţeles" 1 6 .
.
.
.
.
.
Cu argumente similare a demonstrat dr. Filderman şi absurd1~ateacennţ~~
ca în meşteşuguri, comerţ şi, în general , în toate domeniil .e de act1v1.t~te evreu
să fie admişi doar proporţional cu numărul lor în ansamblul populaţ1e1.
Denuntând formele de manifestare ale antisemitismului şi demonstrând
falsitatea un~r slogane de acest fel, în înche ierea discursului său, dr. Filder1:
1~
a conchis că: Misiunea UER-ului este să rezol ve problemele generale evreieşt
i

în concorda~ţă cu interesul general superior deci în interesul consolidării
statului român" 17 .

*

* *

Cea mai completă lucrare a dr. Filderman , cu argumente originale împotriva
clişeelor antisemite vehiculate în epocă (în special de protagoniştii mişc~i i cuzist.e)
a fost opul său polemic apărut în 1925 18 . Cartea poartă amprenta unui polerms
~
exersat, care ştie să folosească argumente dintre cele mai eficiente pentru a-ş1
înfrunta adversarul. Conţinutul cărţii şi metodologia adoptată sunt enunţate încă
din titlu: Adevărul asupra problemei evreieşti în lumina textelor religioase şi
a
datelor sta tistice . Materialul documentar adunat pentru demonstrarea
.inconsistenţei şi falsităţii afirmaţiilor cuziste este impresionant.
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dr. Filderman că denigratorii religiei mozaice loveau, implicit, şi în fundamentele
religiei creştine. ,,De data aceasta nu Talmudul , ci Tora revelată lui Moise este
atacată de antisemiţi , scria Filderman. Tora care împreună cu Cartea lui Ezra
face parte din Vechiul Testament şi care stă la temelia religiei creştine este
pângărită şi însăşi Dumnezeirea este împroşcată cu insulte triviale. Dumnezeu
Tatăl este numit codoş şi pezevenghi şi toate acestea se pot scrie fără teamă de
pedeapsă într-o ţară creştină" 23 .
Protestând împotriva publicării a zeci de scrieri antisem1te pe tema
omorului ritual şi a Protocoalelor Înţelepţilor Sionului , dr. Filderman a amintit
că nu numai evreii, ci şi creştinii au fost cândva acuzati de crime de acest fel
'
care însă n-au putut fi nicicând dovedite ca adevărate . '
Pentru )nformarea corectă a oamenilor de bună credinţă despre
Protoco~lele Inţelepţilor Sionului , dr. Filderman a inclus în carte întregul dosar
al acestm caz, care dovedeşte că respectivul document atribuit evreilor este un
fals grosolan .
Cartea dr. Filderman excelează deci prin varietatea problematicii abordate
şi bogăţia documentaţiei . ,,Deducţiunilor logice - a mărturisit chiar autorul l~-am ~referat o expunere de fapte, fiindcă ele sunt patente , şi o expunere de
cifre, fimdcă ele sunt inexorabile" 24.
Concluzia cărţii este că, în fapt, evreii au contribuit Ia propăşirea tării în
.
timp ce antisemiţii (cuziştii, în speţă) erau cei care amenintau cu ad~vărat
consolidarea economică, socială, politică şi culturală a naţiunii r~mâne . ,,Întreaga
operă antisemită, scria dr . Filderman , este o operă de dezorganizare şi
•
demoralizare " 25.
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al acestui studiu este bogata şi precisa informaţie statistică, stabilirea numărului
cert al evreilor locuitori în ţară înainte şi după război . Lucrarea domnului
Filderman ne furnizează date preţioase şi în privinţa refugiaţilor : după statistica
oficială mai sunt astăzi numai 3 .500 evrei ucraineni aflaţi în ţară, căci ceilalţi au
emigrat. Întreţinerea şi emigrarea acestor refugiaţi s-a făcut în contul comunităţii
evreieşti . O dată lămurită această chestiune , a conchis T. Teodorescu-Branişte,
pericolul evreiesc apare într-o lumină mult mai palidă, mult mai ştearsă dec-ât
cum îl prezenta propaganda antisemită care se întemeiază pe cifre false". 1n
legătură cu argumentele dr-ului Filderman împotriva afirmaţiilor privind pericolul
unei suprapopulaţii evreieşti în mediul urban , Tudor Teodor~scu-Bramş~e
preciza : ,,Onestitatea domnului Filderman nu contestă că în Bucovma , Basarnbia
şi nordul Moldo vei populaţia evreiască este mai densă. Dar în aceste reg1u01, pe
lângă populaţia evreiască există o mult mai importantă populaţie străină" .
Abordând problematica structurii etnice a unor oraşe, Branişte s-a declarat de
acord cu teza dr-ului Filderman că îmbunătăţirea structurii acestora , în favoarea
populaţiei majoritare , era posibilă numai p~n „aj~tare~ populaţiei ro~~neş~ . de
la sate de a se instala în medii urbane - ş1 nu pnn pngoana populaţ1e1 strame
·astăzi aflătoare acolo ". Recenzentul a subliniat apoi „valoarea documentară" a
textelor religioase citate de dr. Filderman care au darul „de a restabili adevărurile
istorice falsificate de antisemiti". În încheiere, Branişte a evidenţiat importanţa
capitolului consacrat parti cipării evreilor la primul r ăzboi mondial :
20
.
,,Participaţiune care a fost sau contestată sau ponegrită pe nedre~t" .
„Viitorul ", organul Partidului Naţional Liberal , a apreciat cartea lm
Filderman în aceşti termeni : ,,Un studiu care poate servi drept documentare şi
21
obiect de discuţii pentru problematica evreiască din România " . Autorul a
mentionat valoarea documentară deosebită a tabelelor statistice şi a listelor
nominale ale ostaşilor evrei morţi, răniţi, prizonieri ,. dispăruţi şi decoraţi în
războiul pentru întregirea României .
Conform aprecierii făcute de un alt ziar, ,,România ", cartea dr-ului
Filderman era o „lucrare documentară de reală valoare, menită să arunce o
22
lumină vie asupra unor chestiuni de mare importanţă" .
În legătură cu recenziile asupra lucrării dr-ului Filderman , menţionăm că
ele au pus în evidenţă, cu precădere , partea statistică şi ideea originală de a
publica listele din „Monitorul Oficial" cu numele eroilor evrei din timpul primului
război mondial argument considerat zdrobitor împotriva tuturor celor care
negaseră contribuţia evreilor români la Războiul de Întregire a ţării. Mai puţin
s-a insistat, însă, asupra semnificaţiei polemicii purtate de Filderman cu cei care
au insultat doctrinele religiei mozaice. Deşi nu este lipsită de interes , afirmaţia
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De altfel, pericolul reprezentat de cuzism pentru dezvoltarea societătii
româneşti n-a fost semnalat doar de dr. Filderman . Iată ce scria, de pildă, desp~e
AC. C~za ~a~antul C. Rădulescu-Motru : ,,Singura idee poz~tivă din programul
dat naţ1onal1ştdor de AC . Cuza este, prin urmare, aceea care se subîntelege şi
anu~e: gonirea străinilor din ţară! Pentru a găsi o asemenea idee, însă: nu era
~ev01ede o prea mare încordare cerebrală. O încordare cerebrală cere, dimpotrivă,
I~e~a ca_re se g~~e~:eîn pr?gra1!ml lumii culte europene : nu să goneşti pe străini,··
c1 sa pui pe stram1 m serv1c1ulmtereselor naţionale. Dar pentru a înţelege acest
nou pun~t de vedere, pentru a propaga naţionalismul adevărat, iarnu pe acela al
domnului Cuza, trebuie să ai încredere în poporul tău.· Ideea domnului Cuza este
d~sc~rajare şi, ca atare, el nu poate face aderenţi decât punând la
izvor~tă
contnbuţ1e patLmilecele mai puţin nobile ale sufletului românesc "26 _

?in
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. . T~za princi~a~ă a dr-ulu~ Filderman în amintitele studii a fost că şomajul
ş1 m1_zer~a populaţiei româneşti nu erau pricinuite de sporirea fortei de muncă
evre~e~ti sau străine, c~ de proa _sta repartizare a forţei de m~ncă şi de 0
admi~~strare defectuoasa a mecamsmelor sociale. Dr. Filderman scria : ,,Leacul
nu stam numerus proportionalis, care n-are nici o legătură cu cauzele crizei"29
De altfel, un partizan al acestui adevăr fusese cândva şi Istrati Micescu . În
19~3, _el ~pre~iase, de pildă: ,,Numerus clausus a apărut ca o formă căreia i s-au
atnbuit ".1rtuţi lecuitoare~în loc să se ~aute răul la rădăcină" 30 . Soluţia propusă
de dr. Fll_derman avea m vedere asigurarea stabilităţii economice mărirea
volu~~lm de afaceri , diversificarea producţiei. În privinţa mult trâ~bitatului
şomaJ mtele_ctual , punctul de vedere al dr. Filderman era că el nu există î~ mod
absolut: societatea ron:iânească ducea lipsă de cadre didactice, medici, farmacişti
ş._a. Frecv~nt~ea şcoldor era de numai 59,8% , iar mortalitatea la noii născuti
dm c~uza l~pseide îngrijire medicală, în special la ţară, e de 60% pe an. ,,Prob le~~
romanulm este massa de analfabeţi, mortalitatea noilor născuti sărăcia
31
ţăr~nuluf " ,. conch!dea dr. Filderm~n în expunerea bazată pe ·;devăruri
soc10log1~e!1 nu pe ipoteze etniciste . 1nconcepţia sa, numerusproportionalis
nu _num~i ca nu putea duce la consolidarea societăţii, ci ameninţa existenta
reg1mulu~democ~ati~, subminând exerciţiul legilor sale şi Constituţia. ,,Se încal~ă
?revede~1leconstituţionale car~egarantează dreptul la muncă nu grupurilor etnice,
m fun~ţ1e de pr_o~entul lor m ansamblul populaţiei, ci fiecărui individ fără
de_o_sebtre de ~ngme , rasă, religie sau limbă" 32 . În esenţa ei, Legea despre
utilzzareaforţe ~ de muncă reflecta, deci, încălcarea acestor principii democratice .
. Legea s~p~la ca în întreprinderile legate de siguranţa statului angajarea
f?rţe1 de mu~ca sa se f~că ~e către o comisie formată din delegaţii unor ministere
~1al ~ar~lm Stat ~aJor; iar pentru angajaţii în întreprinderile particulare s-a
n1:_pusmd~rect specificarea ,,~rigin!i etnice a salariatului". Prin aceste dispoziţii,
arata dr. F1ldennan : ,,S-a supnmat libertatea atât a patronului cât şi a salariatului
,
·
'
cetăţean român " 3 3.
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Textele dr. Filderman pe tema antisemitismului, pe ideatica lui, fac posibilă
nu numai reconstituirea dinamicii fenomenului , ci şi a istoriei lui. Astfel, lucrările
dr. Filderman permit o etapizare a formelor de manifestare ale antisemitismului ,
ca şi a tipurilor de reacţie faţă de el.
În deceniul patru au apărut noi particularităţi ale mişcărilor antisemite .
Dacă în primii ani de după război se părea că factorii de răspundere nu sprijină
manifestările antisemite, în deceniul patru situaţia s-a schimbat radical : mişcările
extremiste au avut în fruntea lor conducători care le-au împrumutat prestigiul
guvernării la care au participat. La rândul lor, mişcările antisemite , chiar şi cele
studenţeşti, nu se mai rezumau la agitaţii sterile, ci s-au cristalizat în jurul unor
programe de guvernământ.
Situaţia dată era agravată şi de complicaţiile intervenite în plan internaţional .
Dr. f ilderman aprecia că problema evreiască creată în Germania prin venirea
hitlerismului la putere nu era doar o problemă de interes local. ,,Hitlerismul scria el în octombrie 1933 - crează o concepţie legislativă şi judecătorească bazată
pe ideea de rasă, ceea ce face ca soarta evreimii germane să devină o problemă de
interes general omenesc şi evreiesc. Dacă concepţia Revoluţiei Franceze însemna
triumful individului asupra puterii absolute a statului, ideologia hitleristă, ca şi cea
comunistă, reprezintă biruinţa autorităţii absolute asupra individului. Iată cauza
27
interesului general al omenirii în marea chestie a evreimii germane " . În acest
context politic general, câteva evenimente pe plan local au adus la ordinea zilei
noi confruntări cu problematica antisemitismului. În iulie 1934 se votase Legea
privind utilizarea personalului muncitor care dacă, la prima vedere , părea că îi
afectează doar pe cetăţenii străini, în realitate i-a vizat direct pe evrei. Prin dispoziţii
interne s-a introdus, pentru prima oară, obligativitatea evidenţei tuturor categoriilor
de salariaţi, după originea lor etnică .
În vara anului 1935 a fost adoptat programul „Frontului Românesc ", care
cuprindea principiile antisemite ale lui Vaida-Voievod. Conform acestora , prezenţa
elementului evreiesc în industrie şi comerţ s-ar fi impus chipurile în detrimentul
elementului naţional românesc . În consecinţă, programul vaidist cerea înlocuirea
patronilor şi angajaţilor străini, în general, şi a evreilor, în special, cu români
neaoşi, pe baza principiului numerus proportionalis sau chiar numerus nullus .
Noua lege a muncii naţionale şi programul vaidist acreditau · ideea că
şomajul românilor este cauzat de surplusul de forţă de muncă evreiască în

de aceste premise , dr. Filderman şi-a formulat punctele de vedere în
două studii de referinţă : ,,~roblema muncii naţionale" şi, respectiv , ,,Criza în
barouri" 28.

. Aşad~r, ,,O lege_pentru p~otecţia muncii naţionale, după origine etnică,
este tm_orala . Ea ar echivala cu distrugerea industriei şi a comerţului, cu ruinarea
statulm român" 34 .
~eiterâ~d teza că antisemitismul şi discriminarea etnică duc la subminarea
statulu~, d~. Filderman concluziona şi de data aceasta : ,,Un stat cu greu mai
supra~eţu_1eşt~ dac~ şi-a înstrăinat c~ncursul activ al unui număr considerabil
de cetaţem ~ caror ltbertate de a-şi alege cariera conform aptitudinilor lor fizice
morale sau mtelectuale este stingherită, paralizată sau chiar anihilată în loc d~
'
a fi încurajată, dezvoltată sau fecundată"3 5 .
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economia

românească.

Faţă

Apărând demnitatea avocaţilor evrei şi respingând antisemitismulaplicat
ş1 la această profesie, Filderman mărturisea cu un oarecare patos de natură
romantică: ,,Cred cu toată puterea convingerii mele în dreptatea cauzei ce apăr.
Cu toată puterea dragostei mele de ţară, cred că, apărând această cauză, slujesc

Dr. Filderman aprecia că, în general, în viaţa politică românească apăruse
un curent care era interesat în falsificarea definiţiei democraţiei . Şi şi-a
exemplificat afirmaţia, printre altele, prin evocarea unei declaraţii tăcute de
Pamfil Şeicaru în Parlament în următorii termeni: ,,Este firesc ca radierea
cugetării lui Hitler să se resimtă şi în Ţara Românească şi atmosfera din Germania
să radieze oarecum şi în legislaţia românească" . Un alt exponent al acestui
curent s-a dovedit a fi M. Manoilescu care a propus ca „întreprinderilor de
minoritari să li se refuze creditul particular, ele să fie persecutate pe cale
administrativă sau fiscală, spre a se realiza în decurs de zece ani o transformare
37
totală în repartiţia lor etnică" .
Tezelor lui M. Manoilescu, preşedintele Uniunii Evreilor Români, a
contrapus următoarea argumentare: ,,Nu se pot improviza comercianţi, precum
nu se pot improviza industriaşi . Unii ca şi ceilalţi trebuie să· aibă aptitudini
indispensabile spre a putea aplica descoperirile ştiinţifice, de a înţelege şi utiliza
gustul consumatorilor, de a organiza şi disciplina activitatea individuală, de a
cunoaşte sursele naţionale şi internaţionale, de a dispune de capitaluri şi de a
avea gust pentru risc, căci nu este profesiune mai plină de riscuri decât aceea a
38
negustorului, a industriaşului sau a bancherului" .
În studiul despre „Criza în barouri", Filderman a reiterat aceleaşi
demonstraţii ca şi în primul studiu. În optica sa, cauzele crizei n-aveau nici o
legătură cu numărul avocaţilor sau cu originea lor etnică. ,,În chestia avocaţilor,
ca şi în toate celelalteîn care, sub pretext de naţionalism , se face xenofobism, s-au
39
·
invocat statistici false, parţiale, sau incomplete" .
, economic,
demografic
mul
Aceste falsuri din care s-a clădit antisemitis
politic, religios au fost demontate de dr. Filderman şi în cazul „problemei
avocaţilor" . El a demascat extrapolările iliciteoperate de către cei care, evocând
numărul prea mare de avocaţi evrei în anumite localităţi, l-au dat drept medie ·
pe întreaga ţară . Prin folosireaunor statisticioficiale,dr. Filderman a demonstrat
că procentul avocaţilor de origine etnică românească a fost în continuă creştere .
În VechiulRegat, proporţia avocaţilbr români era, la data respectivă, de 89,20%.
Dar protagoniştii cureatuluiantisemitau agitat problemaavocaţilor evrei nu
doar sub aspectulprocentuluilor faţă de numărul avocaţilor români. Ei au pus, în
general, sub semnulîntrebării etica profesională a avocaţilor evrei. Tocmai pentru
respingerea insultelor de acest fel, a elaborat dr. Filderman studiul său în care a
schiţat concepţia sa despre profilul moral al avocatului şi virtuţile avocaturii. În
acestcadru, el a abordatproblemeca: avocaţii minoritarişi numerusproportionalis ;
profesiade avocatşi intereselenaţionale; dreptulroman, legileromâneşti şi numerus
proportionalis; despre tratatelepentru protecţia minorităţilor ş.a.

Vederiledr. Fildermanîn legătură cu necesitatearespectării statutului civic
al ~ino~itarilor.şi despre consecinţele dezastruoase ale neonaţionalismului şi
au fost formulate şi pe larg argumentate într-un discurs rostit
ant1sem1t1smulm
în sala Tomisdin Bucureşti, în aprilie 1937 şi publicatulterior în broşura intitulată
Unde duce antisemitismul . Id,eile enunţate n-au fost noi, dar sintetizarea şi
armonizării , în
ea lor au adus noi elemente în problema necesitătii
argumentar
'
.
societatea românească, a intereselor majoritarilor cu cele ale minoritarilor.
. Pornind de la constatarea că numai într-o societate bazată pe principii
tnbale străinii sunt identificaţi cu „duşmanii", dr. Filderman a enuntat teza că
într-o societate modernă drepturile cetăţeneşti trebuie să fie contr~ponderea
datoriilor împlinite.
Cu prilejul acestei cuvântări, dr. Filderman a tăcut, din perspectiva
accentuării pericolului antisemit, unele precizări faţă de diferitele curente
extremiste afirmateîn epocă. În primul rând, a respins acuzaţia care îi identifica
pe evrei, ca etnie, cu cei care îmbrăţişau ideologia şi politica comunistă şi a
demonstrat că, în realitate, evreii ca atare n-aveau nimic comun cu această
ideologie. ,,Doctrina mozaică, spunea Filderman, este cea mai individualistă,
cea mai conservatoare, cea mai riguros religioasă, ea nu poate avea nimic comun
cu doctrina comunistă".
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interesul ţării" 40 .
În focul confruntării sale cu doctrina aşa-zisei protecţii a muncii naţionale,
dr. Filderman a iniţiat o anchetă în toate centrele urbane din ţară pentru a avea
o evidenţă statistică a patronilor evrei care angajau muncitori, ucenici şi calfe
români etnici. Statistica întocmită nu s-a limitat la prezentarea de cifre, ci s-a
înregistrat numele patronilor evrei, cu adresa exactă, precizându-se în fiecare
caz structura~etnică a angajaţilor. Apreciind rezultatele anchetei, dr. Filderman
a constatat: ,,Intr-o vreme în care mulţi se agită încă şi cer pentru evrei numerus
clausus sau numerus nullus , nimic nu mi se pare mai îmbucurător pentru
41
conştiinţa evreiască decât publicarea acestei statistici" , care atestă că dacă
„azi există o pătură muncitoare română în industrie' comert,, bancă ' meserii'
aceasta se datorează, în mare parte, iniţiativei evreilor şi patriotismului lor
luminat".
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Lupta dr. Fildermanîmpotrivaantisemitismulu
i în epocainterb~lică a îmbr~~~
forme deosebit de tensionate în vara anului 1937, odată cu
publicarea dec1Z1e1
ComisieiPeel cu privirelaîmpărţirea Palestineiîn treişi limitareadrept
uluide imigrare
pentru evrei în ţara lor de baştină. Cl~a politică românească,
în special cercurile
aflate la putere, s-au dovedit foarte afectate de această hotărâre;
fireşte , . ~~ atât
pentru destinulPalestinei,cât pentrufaptulcă au pierdutoricespeqm
ţă în posibilitatea
emigrării în masă a evreilor din România: în această perio_
adă, clasa poli~ică
românească a manifestattot mai mult interespentru această emig
rareca o soluţie a
aşa-zisei problemeevreieşti. În acestcontext, ziarul„Curentu~"
?l.a ~ţiati:13- luiP~:6.1
Şeicaru, a deschis o anchetă, adresându-seoamenilor politi
ci(mclus1vevrei) cu
următoarele întrebări: 1. Credeţi că împărţirea Palestinei poate
lăsa statul român
indiferent? 2. Conturându-se o ~tudine antisemită în Rom
ânia nu credeţi că
emigrareaesteunica soluţie? 3. Credeţi necesarca reprezentanţii
României~ aducă
în faţa LigiiNaţiunilor problemaPalestineisau crearea unui alt loc
de colomzare47 ?
72

Răspunsurile

unor oameni politici români de dreapta au evidenţiat
lor despre „primejdia" pe care aşa-zisa suprapopulaţie a forţei
de
muncă evreieşti în toate domeniile de activitate
ar reprezenta-o pentru situaţia
social-economică românească , de unde necesitatea
... scoaterii evreilor din ţară.
Printre răspunsuri au figuratşi cele date de notabilievrei ca: Mişu
Weisman,
conducător sionist şi W Filderman, considerat
un autentic lider al obştii evreilor
din România. În răspunsul său, dr. Filderman a ţinut să preci
zeze că ancheta
„Curentului", aşa cum a fost organizată, n-a avut în vedere lămur
irea problemei
Palestinei, ci chestiunea emigrării evreilor din România. Căci,
atât întrebările, cât
şi multe răspunsuri au reflectat mai degrabă atmo
sfera antisemită predominantă
decât interesulpentru destinul Ţării Sfmte. În consecinţă, dr. Filde
rman a relevat
tarele antisemitismului autohton , obsesiile acestuia mai ales
în legătură cu
suprapopulaţia evreiască, de fapt inexistentă în
comparaţie cu alte ţări europene.
În viziunea sa, plecarea evreilor putea provoca mai curân
d prăbuşirea valorilor
industriale, imobiliareşi agricole (aşa cum se mai întâmplase
la emigrarea lor la
întretăierea veacurilor) decât la o însănătoşire a
vieţii economice.
Poziţia dr. Filderman de a da în vileag această
nouă diversiune antisemită
şi de a explica deficienţele structurilor econo
mice prin alte realităţi , decât cele
susţinute de antisemiţi, a provocat o mare
iritare şi o adevărată campanie
împotriva preopinentului. Riposta cea mai dură a venit din parte
a lui N. Iorga,
care şi-a consacrat scrierea sa Iudaica aproape în întregime
combaterii lui
Filderman, susţinând necesitatea „ exteritorializării " evreilor48
.
„RăsJlllnsurile date de Filderman «Curentului»,
scria Iorga, nu pot rămâne
fără replica ce se cuvine. Filderman a trecut orice
măsură ce se poate spune ca
absurdităţi logice şi mojicii la adresa popoflllui
românesc" 49 .
Dreptul la replică cerut de Filderman n-a fost onorat de
nici un ziar
românesc. Răspunsul a văzut lumina tiparului doar în „Curi
erul Israelit" şi în
broşura semnificativintitulată ProDomoMea
. Despre această lucrare polemică,
„ CurierulIsraelit" a scris cu îndreptăţire : ,,Carteaîţi va păstra meni
rea lămuritoare
odată cu cea documentară dincolo de zilele de azi. În
paginile ei vorbeşte nu
numai rechemarea adevărului şi dreptăţii ... dar şi glasul evrei
lor români asupra
cărora s-au abătut campaniile de neadevăr şi
nedreptate" 50.
Cu această polemică s-a încheiat, în opinia noastră, nu numa
i o perioadă
din istoria confruntărilor în scris ale dr-ului Filderman cu antise
mitismul,ci şi o
etapă în istoria antisemitismuluiîn context româ
nesc.
În perioada care a urmat după 1937, lupta conducătorului
colectivităţii
evreieşti din Româniaîmpotriva antisemitismulu
de
i stat avea să implice, în primul
rând, acţiuni practice.
.
Lya BENJAMIN
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Mai mult, în legătură cu atitudinea evreilor faţă de fascism, dr.
Filderman
a disociat fascismulitalian de hitlerismulgerman, concluzion
ând că : ,,Fascismul
nu face antisemitism. Deci, evreii, ca evrei, nu pot fi antifascişti 44
" . Cu totul alta
era situatia cu hitlerismul, care s-a afirmat de la început ca
un duşman făţiş al
evreilor:·,,evreiitrebuie să fie, deci, prin firea lucrurilor antihi
tlerişti" .
În privinţa naţionalismului , dr. Filderman distingea mai ~ulte
ori~ntăr~î~
cadrul neonationaliştilor români care, cum spunea el, vor „supn
marea hbertaţu
şi egalităţii" . 'În optica sa, ,,Ei se identifică în doctrină cu
hitler~s~ul şi p~i~
faptul că, spre deosebire de fascism şi comunism, pun rasa,
ongmea etmca
deasupra statului şi fac din stat o anexă a rasei"45 . Trebuie
să recunoaştem :
consideratiile dr. Filderman cu privire la neonaţionalişti erau
destul de confuze,
ca şi în c~l fascismuluiitalian. Probabil şi pentru faptul că acest
e c~rente ~u-şi
dezvăluiseră încă, în momentul respectiv esenţa reală
a conţmutulm lor
ideok?gico-p~litic
. Ceea ce explică concluziacă evreiinu trebuie să fie antifas~işti
.
Iar în legătură cu neonaţionaliştii, care deşi voiau să introducă
pentru evrei un
regim special, după model hitlerist, Filderman conchidea că:
,,nu este încă sigur
dacă vor anula evreilor şi drepturile cetăţeneşti" 46 .
În general , dr. Filderman a avut o poziţie diferenţia
tă faţă de
neonaţionalism, naţionalism şi xenofobie sau, cu alte
cuvinte , faţă de
nationalismul bun şi rău. Naţionalismul bun este constructiv
, respectă dreptul
ceiuilalt nationalismul rău sau xenofobia este distructiv,
practică violenţa,
' '
provoacă tulburări care pot duce până la dezmembrarea
ţării.

27 Ziarul ,,~ urierul Israelit", 22 octombrie 1933.
• ,,
28 De W. Filderman: _Problema muncii naţionale. Criza în barouri. Ateliere ·
l'H le ,,Adeva~u~ '
S.A. _Bucu'.eşt1 [f~.] 78 . ~- Imţ1a) studiile au apărut in limba franceză în rev·sta
1
„ eure Actuelle , m
numarul dm martie-apnhe 193 5 .
Dr. W. Filderman, Criza în barouri, p. 77 (În continuare, dr. Filderman C.B.).
Loc. cit.
Loc. cit, p. 8-9.
Loc. cit., p. 11.
33 Loc. cit., p. 19.
34 Dr. W. Filderman, ,,Unde duce antisemitismul" c
27 (Î, uvantare ţmută m sala Tom1s, în ziua de
18 aprilie 1937. Tipografia ,,Excelsior" Bucure ·ti
n contmuare, dr. W. F1lderman 1937)
ş , p.
'
35 D F'ld
·
,
r. 1 erman, PMN., p. 23 .
36 Loc. cit., p. 12.
37 Loc. cit., p. 18.
38 Loc. cit., p. 23-24.
39 Dr. W. Filderman, C.B., p. 42 .
40 Loc. cit., p. 73.
.
..
.
41 Dr. W. Filderm an , O anchetă în legătură cu
nullus, clausus sau valahicus. Publicat în . I C . lprotecţ'.~. mu11c11naţ1011ale şi cu numerus
ziaru „ urieru Israelit ' 28 februarie 193 7
'ld
·
42 Dr. W· F1 erman, 1937, p. 26.
43 Loc. cit., p. 7.
44 Loc. cit., p. 9.
45 Loc. cit., p. 9-1 O.
.
46 Loc. cit., p. 11.
47 Ziarul „Curentul" , 22 iulie 1937.
:8 N. forga, Iudaica, Bucureşti, 1937, 23 p.
9 V~z1N. Ior~a despre Filderman , în ziarul „Universul" din 13 august 1937.
50 Ziarul „Cunerul Israelit ", 14 septembrie 1937.
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3 Dr. W. Filderman P.M.N., p. 14. Pentru titlul complet al lucrării , vezi nota 28.
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Un exemplu de solidaritate umană

fară

ş1· c~a,-;.;
Ca~t·
1 ·deosebire
rf: · de religie, sau naţionalitate ' haine ' rufe , încăltăminte
,
1 u.
lWl
e ev1 o am erau întreţ_in~.ţi pe cheltuiala Societăţii (găzduire, îmbrăcădunte)'.
~ Pent~ a da pos1b1~1tat
_e unor cercuri largi de femei să participe la această
opera de b1~efacere, cot1zaţ1a a fost redusă la un minim - 50 bani lunar . Pentru
aJuto~~e mai substanţiale s-au tăcut colecte, s-au organizat serbări, s-a apelat la

Activitatea „Uniunii Femeilor Israelite"
din Bucureşti

donaţu.

. . . Pentru operele ei filantropice , U.F.I . adresa în fiecare an apeluri către
m1mde caritabile cerând obolul lor pentru a putea fi îmbrăcati din ce în ce mai
mult şcolari săraci.
'
. !n 1908, do~nele din U.F.I. au format o filială a „Vetrei Luminoase"
numita „Regma Elisabeta".
. În 26 martie 1909, la a treia adunare generală a Societătii - care a avut
loc în ~oc~lu_l şcolii „Moria" -, d-na Stephanie Istecescu, a pre;entat un bilant
d_e~emt~n ş~ ch:ltu!eli, în care a ~ătat că în patru ani s-au împărţit 22 OOOde lei
ş1 ca mai exista mea un fond de circa 14 OOOlei în bancă .
„ Trebuie să v~ t~e~.ară inima de bucurie - a declarat ea - că vă număraţi
mtre membrele soc1etaţu noastre unde, prin micul sacrificiu de 50 bani lunar
face~i _as;fel de fapte mari, îndeplinind una din poruncile lui Dumnezeu:
partmpand la uşurarea suferinţelor a sute de familii nevoiase".
. După care a subliniat necesitatea creării unui orfelinat pentru băieti şi
tet1!e care rătkeau f'ar_ă p~rinţi, în voia soartei , dându-le astfel posibilitatea de a
mvaţa .carte ş1 o m~~sene~1pr~conizând o educaţie sănătoasă şi temeinică pentru ·
fetele mtrate pe cai ~reş1te ş1 c~z~te astfel pradă mizeriei şi corupţiei.
Pentru acopenrea cheltmehlor - a arătat preşedinta - s-au emis bonuri de
1 leu, taxă anuală, pe care doamnele membre ale societătii au fost invitate să le
vândă, iar î~ fiecare casă evreiască a ·fost depusă o c~tie destinată obolului
pentru orfam . De asemenea, preşedinta a solicitat înscrierea de noi membre .
. După luările de cuv~nt ale d-nei Ella Landau, d-nei Goldenzweig , şi Louis
Hirsch ( care conducea scnptele Uniunii), a fost ales noul comitet cu următoar~a

Acţiunile filantropice , de binefacere şi spiritul de caritate au fost o
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caracteristică definitorie a activităţii societăţilor şi asociaţiilor evreieşti din România .
Femeile şi asociaţiile lor au jucat un rol deosebit pe tărâmul solidarităţii umane şi
al alinării suferinţelor; ele au militat îndeosebi pentru ocrotirea unor categorii

sociale defavorizate, pentru educaţie, cultură, recalificare .
Prima societate de binefacere a femeilor israelite din Bucureşti a luat fiinţă
la iniţiativa unei nobile femei - Stephanie Istecescu - la 24 decembrie 1904 .
Primului apel lansat de ea - pe care-l reproducem mai jos - i-au răspuns
în câteva săptămâni aproape 800 de doamne . Iată-i cuprinsul:

11 Stimată Doamnă,

A
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Pe când în lumea întreagă femeile au ambiţiunea nobilă de a fi cele mai
harnice lucrătoare pe câmpul vast al carităţii, noi femeile israelite din Capitală
se pare că nu avem nici o ambiţiune în această privinţă ...
Familii scăpătate, care altădată au cunoscut belşugul, preferă acum să
şi ascundă mizeria în chinuri pentru a nu o da în vileag; bătrâni infirmi au
nevoie de o mână mângâi etoare; văduve cer sprijin ; orfani bat drumurile,
pieritori de foame; lehuze n-au hrană tocmai când trebuie să-şi alăpteze
pruncii; într-un cuvânt întreaga legiune de mizerii care necesită o acţiune
caritabilă spre a fi alinate.
Îndurerate de această tristă stare de lucruri şi îmboldite de dorul ca şi
femeia israelită să-şi poată desfăşura întreaga ei comoară de calităţi sufleteşti,
subsemnatele au luat initiativa
formării unei societăti
,
, care, sub denumirea
de: UNIUNEA FEMEILOR ISRAELITE DIN BUCUREŞTI să fie alinătoarea
şi mângâietoarea coreligionarilor noştri suferinzi şi nevoiaşi" ...
Comitetul de iniţiativă: Stephanie Istecescu , Peppi I. Salomon , Adele dr.
H. Grossmann, Dorina dr. E . Silbermann, Ritta Golden Zweig, Charlota
Kempner, Laura S. Lack, Silvia I. Feder.
La început, mijloacele de acţiune au fost mai modeste; s-au împărţit lemne
în timpul iernii familiilor nevoiaşe, s-au acordat ajutoare în bani bolnavilor, au
fost ajutate lehuze fară mijloace de trai. De sărbători s-au împărţit elevilor săraci,

componenţă:

~tephanie ~stecescu, preşedintă; Betty Herz şi Ritta Goldenzweig, vicePepp1 Sal~mon, casieră; Ana Wechsler şi d-na Schlesinger, censore;
Ella Landau , secretara generală; ~osa dr. Bauberger, secretară arhivară; Sophie
Pauker , Laura Schwartz~eld, Mane Feldmann , Peppi Solomon, Iosephine Mihail,
Rachel Probst, Berta Grill, Rachelle Steinberg , Charlotte Rosen Ad ele Einhom
Paula Daniel, Fani Alpern, Helene Moscoviciţi Ernestine Krainik, membre. '
I1;1porta~ţ~ yniune_i Femeilor Israelite şi a nobilelor scopuri urmărite a
aflat o mdreptaţ1ta apreciere în cele mai înalte cercuri. Însuşi Capul Bisericii
preşedmte;
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S-au format comisii pe cartiere pentru colectarea de bani şi hrană în
vederea distribuirii lor populaţiei sărace, indiferent de naţionalitate.
Din fondurile proprii, U.F.I. a distribuit 8 OOOlei familiilor luptătorilor,
I OOOlei Crucii Roşii, 1 000 lei autosanitarelor „Regina Maria"; d-nele şi
domnişoarele din comitet lucrau zilnic în saloanele cercului Libertatea" sub
"
'
preşedenţia d-nei Sophie Taubes, la confecţionarea obiectelor trebuincioase
Crucii Roşii. Ele au fost onorate şi de vizita Reginei Maria .
Constatând că în timpul războiului au rămas pe drumuri, în mare mizerie,
numeroşi copii ai celor plecaţi la datorie, membrele U.F.I. - sprijinite de Uniunea
Evreilor Pământeni - şi-au propus să înfiinţeze un cămin pentru adăpostirea lor.
Astfel a luat fiinţă, în 1917, căminul de copii din Calea Dudeşti, adăpostind
numeroşi băieţi şi fete, fără deosebire de religie şi naţionalitate.
În acest scop nobil s-a primit de la diverse persoane din străinătate, prin
mijlocirea Crucii Roşii din Berna, suma de I 200 lei (Printre donatori, prinţul
Şerban G . Cantacuzino , Leo Geller, M. A. Goldstein, W. Kammerling ,
Dinermann).
În 1918, doamna Istecescu şi Comitetul U.F.I. au fondat orfelinatul,
instalat în localul din str. Italiană nr. 5, unde au fost adăpostite numeroase copile
orfane, în cea mai mare parte fiice ale celor căzuţi în război, rămase pe drumuri
fără mângâiere părintească. În primul an, orfelinatul a adăpostit 73 orfani între
3 şi 12 ani, iar concomitent a fost creat azilul pentru fete între 12-18 ani, cu
scopul completării educaţiei, în vederea câştigării existenţei. Inaugurarea acestei
instituţii a avut loc la 20 iulie 1919 în prezenţa reprezentanţilor Palatului Regal ,
ai Municipiului Bucureşti, ai tuturor societăţilor evreieşti din Capitală, precum
şi a numeroase personalităţi marcante din lumea politică şi din elita socială ca :
Lizette Greceanu, d-na şi d. C.C. Arion, fost ministru, G. Trancu-Iaşi, fost
ministru al muncii, Cezar Th . Pascu, fost primar al Capitalei, lt. I . Bogdan, prim
rabinul dr. Niemirower, d-na şi d. Wapner, Andrei Brociner, d-na şi d. Libros,
inspectoarea Gheorghiu Smara şi alte personalităţi marcante.
Au ţinut cuvântări dr. I. Niemirower , M. Schwarzfeld, Cezar Pascu şi d-na
Smara Gheorghiu şi s-au tăcut donatii de 3 5 31 O lei.
În vederea îmbunătăţirii proc~sului educativ, în septembrie 1920 a fost
deschisă, în localul orfelinatului, o şcoală primară care a funcţionat în
conformitate cu programul de învăţământ al şcolilor de stat. Şcoala a fost
autorizată de Ministerul Instrucţiunii Publice şi a avut-o ca directoare de studii
pe d-na Elena lt. G . Rădulescu, iar elevele au dat examene în fata unor comisii
ale Ministerului Instrucţiunii Publice. În acelaşi local a funcţio~at şi un atelier
pentru lucrul de mână.
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ortodoxe române a recunoscut valoarea activităţii ei pentru încurajarea binelui
şi iubirii aproapelui.
În 1914, U.F.I.a îmbrăcat 150 elevi săraci din şcolile primare şi a întreţinut,
cu toate cele necesare, mici şcolari orfani. Printre mulţumirile primite din partea
unor directori de şcoli israelite, o cităm .pe aceea a dr-lui M. Beck:
,,În numele copiilor săraci de care vă interesaţi şi pe care îi îngrijiţi cu
atâta bunătate, vă rog să primiţi din parte-mi cele mai călduroase mulţumiri.
Rog Cerul să vă binecuvânteze şi să vă răsplătească cu prisosinţă binefacerile
ce le răspândiţi cu orice ocazie. Primiţi, d-nă preşedintă, asigurarea deqsebitei
mele consideratiuni".
În prim/ 1O ani de existenţă, U.F.I. a distribuit ajutoare pentru familii
nevoiaşe în valoare de 75 OOOlei.
Când ţara s-a aflat în pericol sau în război, U.F.I. a desfăşurat o intensă
operă patriotică. Astfel, în cursul campaniei din 1913 a împărţit- prin Camera de
Comerţ- 1OOOOlei familiilor sărace ale celor mobiliza~, iar prin Uniunea Evreilor
Pământeni a donat mai multor societăţi 3 OOOlei destinaţi orfanilor luptătorilor.
Ca recunoaştere a acestor fapte meritorii, Regele Carol I a acordat, în 1914, d-nei
Stephanie Istecescu distincţia „Avântul Ţării". La declararea războiului pentru
reîntregirea neamului, în 1916, U.F.I. a lansat către femeile evreice următorul
„APEL
Soldaţii români au plecat să lupte pentru realizarea idealului naţional
. , Jn !ândurile ,gm _atei.A-~•''rqp::i..
â~ţ ,şe„ c1;flă soţţi1 @. şi_ fr,aţ~iJ;ipştri.
, ,
Datpi;ia c;.'?)qr; ţărţlaşi aca'să e...să susţiţiăt ;Plil)',ţpate mijloacele, războiul
pentru ca~za ~aţi~nală.
' ' .
Apelăm, deci, la toate membrele «Uniunei Femeilor Israelite», şi în
genere la toate femeile israelite, să ajute Societatea «Crucea Roşie» cu bani şi
efecte de rufărie.
Zi şi noapte trebuie să lucrăm, pe toate căile, pentru mărirea Patriei şi
să ne rugăm într-una Celui Atotputernic să binecuvânteze armata română.
Înscrierjle în folosul «Crucei Roşii» se fac la doamna Stephanie Istecescu ,
strada Colonel Orero, nr. 28.
«Uniunea Femeilor Israelite» subscrie:
1 OOOlei pentru «Crucea Roşie»
1 OOOlei pentru Familia Luptătorilor
500 lei pentru copili combatanţilor.
În numele comitetului,
Preşedintă, Stephanie Istecescu.
Bucureşti, 22 August 1916".

Drept consecinţă a l:,ltâtordovezi de utilă activitate social-filantropică şi
în urma unui referat al primului ministru şi ministru de interne gen . Averescu
(Dir. Gen. a Arh . St., Fd . Preş . Cons. de Min. d. 127/1920, f 7, 8), societatea
,,Uniunea Femeilor Israelite" a fost recunoscută ca persoană morală şi juridică .
Odată cu aceasta, a obţinut o subvenţie anuală de 100 OOOlei din partea
Ministerului Muncii şi 45 OOOlei de la Ocrotirea Orfanilor de Război , subvenţie
care a crescut sau scăzut de-a lungul anilor în funcţie de numărul orfanilor
aflaţi în îngrijire .
În acelaşi timp, ca recunoaştere a rolului important jucat în societate,
U.F.I. a fost cooptată în Comitetul Naţional al Femeilor Române.
La 21 martie 1920, Regina Maria a vizitat orfelinatul şi, constatând cu
satisfacţie realizările instituţiei, a felicitat comitetul de conducere şi a donat 12
paturi şi două tablouri ale suveranilor ţării.
La îndemnul principesei Alexandrina Cantacuzino, o însufleţită
sprijinitoare a ocrotirii orfanilor, mai ales în timpul războiului, orfelinatul a mai
fost vizitat şi de marchiza Avril de Sainte Croix, preşedinta Consiliului Naţional
al Femeilor Franceze.
Iar scriitoarea şi inspectoarea S. Gheorghiu - Smara, a notat în Cartea de
Aur a Orfelinatului U.F.I.
11 Caritatea este în omenire legătura cea mai sublimă, pentru că ea are
darul şi puterea de a lega între ele sufletele, fără deosebire de rituri şi de rasă".
În şedinţa din 14 octombrie 1927, s-a decis începerea construcţiei unei
noi clădiri - pe locul din str. Traian dobândit graţie lui Joint Distribution
Committee - care să poarte numele de Orfelinatul şi Azilul de fete al U.F.I.
,,Stephanie Istecescu".
Dăm mai jos componenţa Comitetului U.F.I. şi membrele fondatoare ale
Orfelinatului şi Azilului de fete din anii 1920 şi 1929.
1920: Preşedinta Stephanie Istecescu; vicepreşedinte Betty Herz ; Veta
dr. Goldstein, Amalie Kapralik; casiere Emilie Mischonsniki, Roza Theiler,
Anetta Bayer; secretare: Rachelle Steinberg, Frieda Breier, Jeny Lindenberg ,
Jeny Theiler ; cenzore: Mina Theiler, Helene Moscovici, Wally Steindhardt, Ana
Wechsler; consiliere: Carlota Kempner, Augusta Herz, Lucie Thiller, Jeanette
Kaufman, Laura Schwartzfeld, Paulina Bally, Elise Brănişteanu, Laura Schaffer,
Clara av. Chefner , Jeny Lindenberg, ş . a.
1929: Preşedintă : Stephanie Istecescu; vicepreşedinte : Amelie Kapralik,
Diana Slocever, Ralore Calmar, Roza Theiler, Bertha Herzenberg; casiere :
Helene Marcovici, Betty Herz, Ernestine Cernăuţeanu; secretare : Rachelle
Steinberg, Malvine Herman; cenzore: LillyWeinberg; membre consiliere: Carlota
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Asistând la o serbare de sfârşit de an, inspectorul P. Duma, delegatul
Ministerului Muncii şi Ocrotirilor Sociale, a consemnat faptul că atât din punct
de vedere moral, cât şi cultural şi educativ, instituţia (şcoala orfelinatului U.F.I.)
este la înăltimea tuturor ajutoarelor ce i se dau".
"
Terminând cursul primar, fetele erau plasate după merit şi aplicaţiuni.
Unele erau trimise de U.F.I. să înveţe mai departe în şcoli secundare ori
profesionale, altele erau îndreptate spre meserii în diferite ate!iere. M_ulte, plasate
în birouri sau instituţii, au reuşit să se întreţină din muncă. In sfârşit, orfanelor
ajunse la vârsta măritişului, Uniunea le acorda ajutoare şi astfel multe fete crescute
în orfelinat, măritându-se, au devenit soţii şi mame, utile societăţii.
În cuvântarea tinută la serbarea de fine de an din 1921, Stephanie Istecescu
a evidenţiat progres~le realizate de şcoală, mulţumind corpului didactic pentru
activitatea depusă şi relevând, în special succesele dobândite de d-nele dr.
Strominger şi Margot Wagner la cursurile de limba germană şi lucru manual,
predate cu multă dăruire . De asemeni, a arătat că munca încordată depusă de
doamnele din comitet a fost încurajată, direct sau indirect, moralmente sau
materialmente de multe institutii de Stat şi particulare, precum şi de numeroase
'
'
persoane caritabile, cărora le-a mulţumit călduros, rugându-le a acorda ace~aşi.
sprijin şi în viitor. Prilej cu care a menţi?nat serv~ciile d~zinteresate ~le _dr-ilor
Lobel, Mayersohn şi Alex. Wexler, medicul orfelmatulm care, de la mfimţarea
acestuia, a îngrijit de sănătatea orfanelor.
.
La 30 iunie 1929, într-un articol închinat şcolii primare U.F.I ., ziarul
Dimineata" a relevat că au fost promovate cu laudă 78 eleve din 80" . De
"
"
.
asemeni, fuseseră promovate toate elevele cursurilor secundare ale şcolilor
,,Înfrăţirea" şi „F ocşeneanu''.
.
.
. . · ..
D-na Elisa Daniei, directoarea Şcolii de fete nr. 33 ş1 preşedmta Comismnn
şcolare, a înaintat revizoratului şcolar - alături de catalogul cu rezul~atul
examenului particular al elevelor din Orfelinatul U.F.I. -şi următoarea apreciere:
Comitetul care administrează acest orfelinat este compus dintr-un
li
mănunchi de doamne inimoase, care se întrec să depună obolul lor.pentru
buna crestere si îndrumarea solidă a acestor orfane ... Ceea ce le va ajuta să
ducă la bun sfârşit această frumoasă iniţiativă este sentimentul .religios pe
care caută să-l sădească asa de frumos în inimile micilor orfane".
Odată cu creşterea' fetelor adăpostite în orfelinat s-a pus problema
constituirii unui fond menit să servească la măritişul copilelor. A fost înfiinţată,
astfel, ,,Fundaţia Stephanie Istecescu" (ca omagiu adus activităţii şi . ?~mirii
preşedintei) constituită din donaţii ale d-nei Stephanie Istece_scl!,d-nei şi d-lm
ing. M. Wechsler, d-nei şi d-lui Alex. Istecescu (câte 1OOOOlei). In 1923, U.F.I.
a măritat şi înzestrat cea dintâi orfană:
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Revista „Jerusalem Post Magazine"*, a publicat recent,
în cadrul unei anchete cu tema „Evreii mileniului a căror influenţă
se resimte", o listă cu 50 de personalităţi evreieşti care „au
schimbat lumea".
Între aceştia figurează: Elie Wiesel, originar din România
(născut la Sighet), scriitor, filosof, dramaturg, profesor, laureat
al Premiului Nobel pentru Pace . Este evidenţiată contribuţia sa
singulară la larga răspândire a cunoştinţelor privind Holocaustul
şi la dezvăluirea condiţiilor dramatice în care s-au aflat evreii
sovietici prin lucrarea „Evreii tăcerii".
Pe listă mai figurează (în ordine alfabetică): Hannah Arendt,
Baruch Bernard Mannes, Menachem Begin, David Ben Gurion,
lsaiah Berlin, Irving Berlin, Leonard Bernstein, Carl Bernstein,
Bruno Bettelheim, Louis Dembitz Brandeis, Martin Buber, Marc
Chagall, Aaron Copland, Emile DUrkheim, Bob Dylan, Albert
Einstein, Anne Frank, Felix Frankfurter, Sigmund Freud, Betty
Friedman, Milton Friedman, Alan Greenspan, Jascha Heifetz, Abby
Hoffman, Vladimir Horowitz, Han-y Houdini, Franz Kafka, Henry
Kissinger, Arthur Koestler, Emmanuel Levinas, Rosa Luxemburg,
Golda Meir, familia Ochs Sulzberger, Robert J. Oppenheimer,
Boris Pasternak, Shimon Peres, Marcel Proust, Yitzhak Rabin,
Jonas Edward Salk, Arnold Scbonberg, Natan Şaranski, Alfred
Stieglitz, Barbra Streisand, SuzmanHelen, Edward Teller, Leon
Trotsky, Chaim Weizmann, Simon Wiesenthal.
Pe de altă parte, revista „Minimum", care apare în Israel,
în limba română, a considerat că printre „cei mai importanţi evreiromâni ai secolului XX" s-au numărat: Moses Gaster, filolog,
rabin; dr. Alexandru Şafran, fost Şef Rabin ; Mihail Sebastian,
scriitor; dr. W. Fildennan, lider al comunităţii evreilor din România
în perioada interbelică; A. L. Zissu, scriitor, conducător sionist;
Tristan Tzara, poet, fondator al mişcării Dada; Paul Celan, poet;
B. Fundoianu, poet; Max Auschnitt, industriaş; Marcel Iancu,
pictor; Sau! Steinberg, caricaturist; Reuven Rubin, pictor; Michael
Landau, om politic, fondatorul Loteriei de stat din Israel; Clara
Haskil, pianistă; I. Peltz, scriitor; F. Aderca, scriitor; Lya Koenig ,
actriţă; Angelica Rozeanu, campioană mondială la tenis de masă .
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Kempner, Augusta Herz, Jeanette Triller, Jeanette Kaufman, Sophie Schwartz,
Esthere ing. Wechsler, Ghizela ing. Flachs, Sabine Blumberg , Cecilia Leventer,
Henriette Haimovici, Elisa Bennan, Ghisela Singer şi Rebeca Cohen.
Printre cei care au încurajat prin donaţii activitatea de sprijinire~ orfanilor
·
se cuvin citaţi: ing. Georges Bischoff (Paris 1920) - donaţie de 20 OOOlei şi 5
lei, iar după moarte un
lei, Mauriciu Nathaniel Hirsch- 55 OOO
asigurări a 5 OOO
lei, Lieblen din yi_ena
lei ca fond inalienabil, dr. Cosiner - 20 OOO
legat de 50 OOO
- 20 OOOlei, Rachelle Lustgarten - 20 OOOlei, I. Schlesinger - 25 OOOlei, mg.
lei, ing.
lei, ing. C. Reschowsky - 25 OOO
Mathias şi Esthere Weschsler- 25 OOO
lei.
Fr. Schneier-25 OOO
Printre societătile care au sprijinit opera de caritate a U.F.I. s-au numărat:
Ocrotirea Orfanilo;· de Război, societatea americană Joint Distribution
Committee (cu un teren de 5 600 m 2 pentru clădirea orfelinatului, bani, alimente
şi îmbrăcăminte în valoare de 1 milion lei), Crncea Roşie americană ( cu ajutoare
î1ivaloare de un sfert de milion lei).
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Asociaţii şi societăţi evreieşti

(11)

Societatea număra printre membrii ei 250 de familii.
1905: Societatea DATORIILOR SFINTE -HEBRAT NOSEI HAM/TO.
Ea venea în ajutorul membrilor săi în caz de boală şi deces. Mai
·
funcţiona în anul 1937.
Societăţi

de ajutor reciproc

Bucureşti

acest număr al „Buletinului" informaţii despre
asociaţii, uniuni şi societăţi evreieşti înfiinţate de-a lungul anilor spre a veni în
ajutorul membrilor lor aflaţi în nevoie . Unele dintre ele îşi propuneau - prin
statutele şi regulamentele lor - construirea de şcoli, temple sau ridicarea nivelului
cultural şi profesional .
Asociaţii
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Continuăm să publicăm şi în

filantropice organizate pe baze profesionale

Bucureşti

CS

1893: Societatea INDEPENDENŢA a meseriaşilor cizmari-pantofari
Societatea mai fonta în anul 1933.
1932: Societatea de ajut o; reciproc ÎNFRĂŢIREA a măcelarilor detailişti.
Iniţial, Societatea a avut trei scopuri principale: fidicarea unui lăcaş
de rugăciune, înfiinţarea unei şcoli, inaugurarea unui azil. 1n 1933, Societatea
avea peste 100 de membri.
1928: Societatea Corpului didactic primar evreiesc.
Principalele obiective : achitarea la timp a salariilor, obţinerea unei
salarizări identice cu cea din şcolile statului, reglementarea problemei pensiilor .
1931: Casa de economii, credit şi ajutor a Societăţii corpului didactic
primar evreiesc . Acorda împrumuturi , ca avansuri asupra salariilor.
Asociatia scriitorilor, ziariştilor şi publiciştilor evrei.
La începutul anului 1936, din Comitetul de conducere făceau parte,
printre alţii: I. Ludo (preşedinte), dr. M.A. Halevy (casier), Horia Carp, ay.
Gabriel Schăffer (membri) .

Alte

Bucureşti

1902: Societatea EMILE ZOLA
Pentru ajutorarea membrilor în caz de boală şi deces, precum şi
sprijinirea văduvelor şi orfanilor .
Societatea mai fiinţa în 1933.
1910 : Societatea VIAŢA NOUĂ
Membrii primeau ajutoare şi îngrijiri în caz de boală şi deces, fără
deosebire de religie.
1921: Societăţile Unite de ajutor reciproc PROPĂŞIREA - UNIVERSAL/A
. Fuziunea s-a produs, în iunie 1921, între Societatea „Propăşirea"
(înfiinţată în iulie 1906) şi „Universalia", titulatură schimbată în 1912 a Societăţii
,,Fraterna Erster Schneider Kranken und Leichen" (întemeiată în 1879).
Din documentele pe care le posedăm, ele mai funcţionau şi în anul 1944.
1923: Federaţia Societăţilor de Ajutor Reciproc, fondată sub preşedinţia
industriaşului Sigmund Birman . A fiinţat până în 1941. În Statutul votat în
1931, apare sub denumirea „Fed eraţi a Societăţilor de Ajutor Mutual ". Federaţia
era alcătuită din 37 de societăţi cu statut juridic.
1932: Societatea INDULGENŢA.
În primăvara anului 1936, a avut loc sfinţirea drapelului acestei

societăţi

filantropice

1893: Societatea VNIRE şi PROGRES .
Cu scopul de a acorda ajutoare în caz de boală şi deces .
1898: Societatea SALVE - EZRA HADADIT
Pentru susţinerea membrilor săi în caz de boală şi deces . În 1937,
84

societăţi.

Vaslui
1886: Societatea Comercială de binefacere FRATERNA, pentru alcătuirea
unui capital din economiile membrilor, în vederea fructificării şi folosirii lor în
sprijinul membrilor, indiferent de naţionalitate.
Societăţi

pentru sprijinirea activităţilor culturale şi cultuale

Bucureşti

1890: Societatea CULTURA, cu scopul clădirii şi susţinerii unei şcoli primare
în Sectorul de Galben. În Societate se putea înscrie orice persoană cu o bună
reputaţie, fără deosebire de cult şi profesiune, în vârstă de cel puţin 19 ani.
1926: Societatea CREDINŢA -HEVRATH EMUNA .
85

Turnu Severin
1~.83 : S~cietat~a BUNA SPERANŢĂ, a doamnelor Israelite Spaniole .
Beneficule obţmute dm donaţii , cotizaţii, dividende ale lozurilor achizitionate
'
erau împărţite între membrii Societăţii .
Asociaţii şi societăţi sioniste
Bucureşti

1902: r;.omitetul Central pentru ajutorarea emigranţi/or
In Darea de seamă pe 1902-1903 erau mentionate :
activitatea celor şase comisii care colectau ajuto,are, în diferite cartiere
ale Bucureştiului, conduse de dr. Adolphe Stern, dr. Bauberger , dr.
Bomchis , ing. C.I. Flachs, dr. I. Steirihardt;
lista nominală a donaţiilor şi a sumelor donate ;
~ lista emigranţilor ajutaţi să plece în Statele Unite şi Canada .
In 1902, preşedintele Comitetului de conducere era dr. A Stern .

Bucureşti
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Printre scopurile enunţate în Statut: clădirea unui templu, înfiinţarea
i
unei grădiniţe, ambele în cartierul Dudeşti . În societate erau admise ca membr
având
şi
persoane f'ară deosebire de religie, sex, cu o bună comportare morală
cel puţin 16 ani.
1926: Asociaţia artistică - filantropică EDUARD De MAX
Scopurile stipulate în Statut: cultural (organizarea de conferinţe,
ajutoare populaţiei
şezători , înfiinţarea unei biblioteci) şi filantropic ( acordarea de
~
ozitatea".
sărace). A sprijinit societăţile filantropice ,;Ocrotirea" şi „Gener
ITA
Societatea de ajutor reciproc,filantropie şi cultură UNIUNEA ISRAEL
În cadrul societăţii, funcţiona biblioteca „Eliezer Steinberg" . Din documente reiese că Societatea îşi mai desfăşura activitatea în anii 1937, 1938, 1939.
evreu
Asociaţia IEDIDEI HAICAR, pentru îndrumarea tineretului
către munci agricole. Cu sediul la Bucureşti . În toamna anului 1936, în ferma
agricolă de la Floreasca lucrau haluţimi .
Societatea de STUDII IUDAICE
Din iniţiativa unui grup de scriitori şi erudiţi s-a înfiinţat, în 1926, la
ea ştiinţei
Bucureşti, Societatea de studii iudaice având ca scop cultivar
iudaismului, în genere şi, îndeosebi, a istoriei evreilor din România .
În conducerea Societăţii se aflau: dr. I. Niemirower, M . Schwartzfeld ,
M. Schweig, I. Brucăr şi dr. M. A Halevy, secretar.
În 1931, unul din obiectivele importante ale programului de activitate
. Prima sesiune
publică a Societăţii a fost realizat prin crearea „ Institutului Iudaic"
de conferinţe a cuprins 13 prelegeri, organizate în două cicluri: 1) Filosofia
ower şi 2) Istoria
religioasă a iudaismului - Iniţiere introductivă de dr. I. Niemir
evreilor din Europa de răsărit, curs predat de dr. M. A Halevy.
Comunitatea israelită de rit spaniol a avut propriile ei societăţi filantropice .
Prezentăm câteva dintre ele:
1883: Societatea fi/antropică - PROGRESUL
1883: Societatea filantropică - MUNCA
1883: Societatea israelită de gimnastică UNIREA, cu
gimnastică .

secţii

de tir

şi

1894: CASA DE ASISTENŢĂ PUBLICĂ. Principalul scop menţionat în
Regulamentul adoptat la înfiinţare : ajutorarea persoanelor sărace, susţinerea
văduvelor şi orfanilor.
1897: Societatea PIETATEA, având drept scop înfiinţarea şi susţinerea
a
unui spital. La fondare ; Societatea avea 313 membrii . După anul 1900,
funcţionat şi un comitet de doamne .
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Craiova
1900: Societatea israelită de asistenţă publică
P~intre principalele scopuri era colectarea de ajutoare pentru
.
.
frunte, ca
em1granţ1, şomen, studenţi săraci . Comitetul de conducere îl avea în
atiei
organiz
al
ia
preşedinte de onoare , pe I. Astruc , reprezentantul în Român
·
,,Alliance Israelite Universelle" .
Galaţi

1909: Asociaţia „ Tikvas Israel"
Membrii Comitetului de conducere erau originari din Galati Brăila
B_ucu~eşti, Piatra Neamţ, Focşani, Bădeni, Sascut, Frumuşica, Huşi, ,Călăraşi:
.P,t~ştl, Bucecea . Avea în vedere cumpărarea de terenuri în Palestina pentru
pomicultură şi agricultură, pentru întemeierea unor colonii populate de evrei
din România . Statutele Asociaţiei - care cuprindeau 3 capitole şi 71 de articole
.
- prevedeau achiziţionarea şi administrarea terenurilor, precum şi modalitătile
'
de achitare a acestora.
Iaşi

1899: Cercul de lectură sionist
Activităţi culturale: conferinţe, bibliotecă, organizarea de cursuri
de limbă şi literatură ebraică, editarea unui Buletin lunar .
Cella VASILIU
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Fondul de documente „Joseph Kaufmann"

CS

IE
R

În zestrea de valori aparţinând Arhivei Centrului pentru Studiul Istoriei ·
Evreilor din România se află un inestimabil şi voluminos fond de documente
(peste 6 .000 .de file de manuscris) datând de la începutul secolului al XIX-iea ( cel
mai ".'echi fiind din 1807) şi până la începutul secolului nostru, provenind din
colecţia lui Joseph Kaufmann. Joseph Kau:finann (1860-1934) este binecunoscut
nu numai ca un pasionat colecţionar de documente, de piese arheologice şi de
artă (care au îmbogă~t patrimoniul „Templului Coral" din Bucureşti), ci şi, deşi
1
autodidact, drept unul dintre pionierii istoriografiei evreieşti din România . Amintim
aici doar lucrarea Evreii luptători În revoluţia românilor din 1848, apărută în
1900 şi Cronicacomunităţilor israelitedinjudeţul Neamţ, în două volume, apărută
. la Piatra Neamţ în 1928-1929, care valorifică în bună parte documentele din
fondul pe care acum încercăm să-l readucem la cunoştinţa unui public mai larg şi
să-l repunem în circuitul ştiinţific, privit cu ochiul istoricului de astăzi.
Documentele de până la 1861-1862 ( care constituie şi cea mai mare parte
din fond) sunt scrise, în majoritatea lor, în limba română, cu alfabet chirilic sau
aşa-numit „de tranzi~e" (slovele chirilice alternând cu literelelatine), cu un foarte
ridicat grad de dificultate în descifrarea lor; după 1861-1862, alfabetul latin a
înlocuit cu desăvârşire, conform legii, pe cel ~hirilic. Într-o măsură mult mai mică
sunt şi documente scrise în alfabet ebraic ( cum ar fi unele zapise de vânzări
cumpărări între evrei, poliţe ori cambii, acte de stare civilă etc ., acestea fiind deja
rezumate ori traduse în română de un cunoscător al limbilor ebraică şi idiş) .
După numărul vechi dat dosarelor (probabil de colecţionar, în ordinea
achiziţionării lor aleatorie) , se poate constata însă, cu regret, că nu întreg fondul
a parvenit Arhivei C.S.I.E.R., o parte însemnată din dosare lipsind, fie că au ajuns

în ~ine şti~ ce ~te fo?duri _arhfvistice, fie că s-au rătăcit pur şi simplu pe la diverşi
alţi colecţ10nan part1culan on, ceea ce ar fi o mare pierdere, s-au distrus .
J?~~umente~e il~~trea~ă o gamă extrem de mozaicată de aspecte ale vieţii
c~mum~aţi!or evreieşti, m pnmul rând din ţinutul Neamţ ( cu deosebire din oraşele
Piatra ~1Tar~ Neamţ), l_o~ul d~ baştină al colecţionarului (născut la Piatra), de
la relaţule oficiale cu admm1straţia locală şi centrală, până la activitătile economice
~i (indir~~t) ~?dul 'de -~raial membrilor lor; tangenţial, se pot desprinde şi
mform~ţu pnv~?d relaţu~e acestora cu populaţia majoritară românească ( cu
deosebire relaţu comerciale , luarea în antrepriză a cârciumilor măcelăriilor
'
'
pităriilor etc ., de angajare a forţei de muncă ş . a.) .
_Detal~nd problematica documentelor, observăm că ponderea cea mai mare
o d~ţm ev~denţele fiscale din ţinutul Neamţ şi corespondenţa aparatului
adm~ms~ra~tvlocal cu Departamentul de Finanţe sau cu epitropiile comunităţilor
evre1eşt1 dm Tg . Neamţ şi Piatra (Neamţ) pe teme fiscale, documente care ne
redau Jialte dimensiuni ale vieţii evreieşti din acest ţinut.
. In pr~~~l ~â?d, amintim „catagrafiile" (listele cu contribuabilii evrei) şi
evidenţa plaţn danlor sau a celor scutiţi, ca şi actele rezultate din birocratia
extrem de complicată pentru eliberarea „patentelor" în vederea exercită~ii
. diferitelor activităţi economice (vezi patentele de orândari-de cârciumari evrei
- d_e pri~ sate . ş. a.) ?ri pentru „închezăşluirea" (luarea în chezăşie, de regulă
recipr~ca) obhgatone, a tuturor celor ce practicau o meserie sau un negot.
1n. acest domeniu, de o inestimabilă valoare informaţională prin
~mpleXItatea sa este, de pildă, documentul din 1840 (dosar I/403) în care sunt
mserate 313 nume ?e evrei din Piatra (Neamţ) cu ocupapile şi chezaşii lor,
documente care radiografiază, totodată, întreaga structură socio-economică a
activi~ăţi~ ~vreilor _di? ~cest oraş (şi, extrapolând, putem avea şi imaginea
colectivitaţilor evreieşti dm alte oraşe moldoveneşti ca, de exemplu, Târgu Neamţ).
Sunt consemnate : numele, vârsta şi trăsăturile fizionomice ale fiecărui contribuabil
evr~u ocupat în activităp economice şi, acolo unde este cazul, li se indică semnele
part1cul~:e sau. infirmităţile, locul . de baştină, ramura de activitate (,,meseria ce
unel~e~c ), ~ap~talul_rulant~e-1deţm (,,s_tarealui"), numele chezaşului (cu aceleaşi
refen? 1~ varsta, fizi~nomie, capital) şi numărul „biletului slobozit" (se înţelege
autonzaţia de a practica „meseria" declarată, în schimbul unei taxe fiscale).
Aşadar, ,,catagrafia" furnizează date dintre cele mai interesante nu numai în
domeniul fiscal, ci şi genealogic şi demografic (vezi, printre altele, media de vârstă
destul de mică a omului de afaceri evreu), antropologic (se poate schiţa tipul somatic2

1
Vezi o succintă prezentare a personalităţii sale semnată de dr. M. A Halevy, în „Curierul
Israelit ", anul XXVI, nr. 13, din 8 aprilie 1934 şi reeditată de Lya Benjamin , ca anexă la
lucrarea Evreii în Revoluţia Română din 1848, apărută în colecţia „Caiete", nr . 3 ( 1999), sub
egida Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România , Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor
din România.
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În ~om~le~r~, ~tzi şi „răvaşele de drum" eliberate de Comisariatul
care h se md1ca ş1 semnalmentele fizionomice. Dosar I 387/1842 ş.a.
2
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Pe aceeaşi temă economico-fiscală, cercetătorul descoperă (dosarele 100/
1864, 108/853) şi liste cu peste o sută de negustori ambulan~ din Piatra, ,,patentari",
în marea lor majoritate evrei, cu sumele la care erau impuşi'faţă de Vistierie, ca şi
„dosierul declaraţiilor detailanţilor (evrei) prin care cer tutun" (I 387/1867 ; vezi
şi I 381/1868-1869 etc.).
În completare la listele de negustori redactate în scop fiscal, o altă mare
serie de documente pot fi grupate pe teme comerciale şi de credit. Ramura cea
mai solicitată este vânzarea băuturilor în cârciumile săteşti, arendate aproape în
exclusivitate evreilor. Întâlnim liste (evidenţe fiscale) datând din anii 1854-1856
(dosar I 365) cu aproape 300 de nume de „orândari " (cârciumari arendaşi)
evrei de prin satele ţinutului şi alte dosare cu zeci şi sute de acte cerute de
sistemul birocratic al vremii pentru obţinerea „patentei " în vederea exercitării
acestui gen de negoţ (vezi dosarele I 361/1853 , I 366/1856 ş . a. ) .
De asemenea , comerţul cu carne (,, căsăpiile" sau „scaunele de carne ") şi
cu pâine (,, pităriile" ) de prin târguri şi sate era concesionat cu precădere evreilor.
A se vedea , spre exemplu, contractele (cu 11 clauze) prin care Ana Balş îi
,,vinde" lui Mihăl Ceimer dreptul de monopol asupra tăierii vitelor în „scaunele "
de pe proprietatea ei din oraşul Piatra pe anii 1849-1851 sau cel prin care
hatmanul Iordachi Costachi concesionează acelaşi drept de monopol, pe
proprietatea sa din Târgu Neamţ, lui Haim casapul, pe 1845 etc .
Avem aici şi detalii referitoare la practicarea acestui gen de comerţ (unele
referitoare la condiţiile de igienă) . Interesant este contractul din 1O aprilie 1851
(dosar I 401, doc . 270) prin care negustorul evreu Iţic Leibu închiriază pe cinci
ani unui cofetar două dughene pentru biliard(!) şi cofetărie (domenii destul de
recent intrate în viaţa cotidiană a orăşenimii) : în afara precizării chiriei anuale
(2.400 lei - ceea ce însemna o sumă mare, plus 3 ocale de dulceaţă), se fac descrieri
privind clădirile, cu ograda „prunduită" şi grajdurile aferente, b_eciurile şi mobilierul
luate în custodie (rafturi, dulapuri „cu geamuri de sticlă" , probabil vitrine etc.).
Facerea şi vânzarea turtelor de Paşte era un alt articol, mult disputat ,
concesionat obligatoriu prin licitaţie, de către epitropiile comunităţilor, care îşi
găseşte o documentaţie amplă şi în fondul pe care îl prezentăm (vezi I 379/
1852, pentru Bucureşti) . Precizăm că, alături de concesionarea tăierii rituale a
cărnii, aceasta constituia una din sursele principale de venit (,,gabela ") ale
comunităţilor evreieşti, cu care epitropiile puteau face faţă plăţilor necesitate
de întreţinerea spitalelor evreieşti, a şcolilor, sinagogilor, pentru răscumpărarea
obligaţiei de a da recruţi în armată 3 etc ., toate acestea găsindu-şi reflectarea în
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al evreului de pe meleagurile nemţene, la care predomină ochii albaştri sau
verzi) şi economic (în ce priveşte acumularea de capital, se observă că, dacă
cifra de afaceri declarată este reală, aceştia - cu foarte mici excepţii - practicau
un negoţ sau meşteşug pe plan local de mică anvergură) . În acest domen iu
economic , dar şi social, se mai poate constata că, în majoritatea lor, evreii din
acest oraş erau meşteşugari şi în mai mică măsură negustori ; practicau o gamă
foarte largă de servicii şi meşteşuguri (venind, evident, în întâmpinarea nevoilor
orăşenimii din Piatra) ca: alămari, argintari, boiangii, casapi, căciulari, căldărari,
ceasornicari , ciubotari , croitori, opincari , pitari, rachieri, sticlari , tălpălari,
tinichigii etc ., dar şi „maiştri de velniţe" (mecanici) ş.a. În ce priveşte comerţul,
predominau micii vânzători, fie ambulanţi (,,din picioare "), fie în dughene sau
în piaţă, de produse alimentare, meşteşugăreşti, ori de mărunţişuri ( ahtarlâc)
sau mărfuri de import (lipscanii). Astfel, sunt menţionaţi vânzătorii de pâine, de
făiRă, de oale, telali, tutungii , lipscani, cârciumari ( din oraş şi de prin sate cu
locuinţa în Piatra) ş . a. Mai întâlnim şi câţiva dascăli (nr. 94, 95, 146), un scriitor
(nr. 116), legători de cărţi (nr. 160, 169) sau un „ciqclu evreiesc" (nr. 104).
Referitor la locul de baştină, se constată că în perioada amintită cei mai
mulţi erau „pământeni" (localnici, mulţi născuţi chiar în Piatra) şi doar câţiva
supuşi străini (austrieci, francezi , prusieni ori ruseşti), veniţi mai demult sau mai
recent în oraş . Informaţii ample, dar pentru o perioadă ceva mai târzie , în ce
priveşte supuşii austrieci din întreg ţinutul Neamţ, găsim şi în dosarul I/378,
reprezentând statistica lor pe anii 1870-1871 în care sunt înregistrate 404 nume ,
evrei în mare parte din Târgu Neamţ, cu menţionarea locului de provenienţă, a
anului de când au obţinut amintitul statut, vârsta , starea civilă, ocupaţia, averea
(proprietar sau nu de imobil) etc.
Cu profil fiscal şi economic în acelaşi timp, un interes aparte îl suscită şi
listele cu hanurile, dughenile şi cârciumile ţinute în „orândă" (antrepriză) de
evrei prin târgurile şi satele ţinutului Neamţ, unde este consemnat şi numărul
locuitorilor satelor respective , impunerea fiscală a cârciumarilor fiind direct
proporţională cu acesta . A se vedea, în special, dosarul I 365/ 1854-1856. Avem,
aşadar, în acest gen de documente şi o sursă de informare asupra potenţialului
demografic al satului moldovenesc . La acelaşi capitol, mai amintim şi dosarul I
372/ 1862, cu o listă alcătuită (la cererea Isprăvniciei de ţinut) de Epitropia
Comunitătii Israelite din oraşul Piatra, cu 102 evrei contribuabili „comersanţi şi
meseriaşi'; pe anul fiscal 1860-1861, dar şi cea cu 13Onume de evrei neplatnici,
alături de o altă listă cu 67 .evrei „nevolnici" (motivaţi cu denumirea bolilor,
infirmităţilor sau lipsa oricărei surse de venit), scutiţi de dări. Vezi şi dosarele I
368/1857, I 385/1852 , I 363/1854-1856 , I 366/1861 , I 374/1858 ş . a.
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Nu întotdeauna obligaţia de a da recruţi era răscumpărată în bani. Uneori, tinerii erau traş i la
la dispoziţia armatei, fiind totodată lu aţi în chezăşie (dosar I 389 , doc. 111, 112 etc.).
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documentele colectionate cu mult sârg , în aproape 50 de ani , de Joseph
Kaufinann . Tot aici, aflăm, mai mult sau mai puţin direct, şi pe marele negustor
evreu de vite albe (câte 30-60 de boi la o singură tranzacţie), ori de oi (vezi
doc . VII/2, din 1844-1845) , ca şi de mari cantităţi de cereale ori făină, sare etc .,
achizitionate în vederea exportului în Transilvania sau peste Dunăre ( dosar I
382 / 1853-1854 , dosar I 359, doc . 190/1854 , doc. 192/ 1855, nr. 196 şi 199
acelaşi an, nr. 225/1863 şi passim) .
Îţi ce priveşte creditul este unanim ştiut că evreii au jucat un rol important în
rularea unor sume de bani, fie avansate ca împrumut , fie pentru onorarea unor
poliţe sau cambii. Acest aspect îşi găseşte o bază documentară şi în_fondul pecar~
îl prezentăm, acoperind întreaga perioadă citată şi depăşind adesea lurutele ţmutulm
Nearnt. Amintim cu prioritate (pentru vechimea lor) cambiile, care prefigurează
operaţiile bancare în Moldo va, în care un rol important l-au jucat ~vreii (alături de
greci) : vezi documentele din 1823, 1828, 1830, 1837, 1844 ş. a., d1~dos~l I ~96
(passirn), scrise în ebraică, întruc ât opera~ile se demlau între banchen evrei, pnvind
onorarea unor poliţe ce atingeau valoarea de 1 OOOde galbeni.
Pentru neplata la scadenţă a împrumuturilor , şi nu numai a sumelor mari ,
erau intentate procese , ca de exemplu cele din dosarele I 373 /doc . din 1844 şi
1850, I 382/1852 , I 373/1855 , I 373 (fost nr . 241)/1856-1862 şi fost nr . 187/
1857 etc.
Amintim în mod special dosarul I 3 73 (fost nr . 200/1868) privind procesul
dintre Ion Vasiliu şi Bercu Aizic pentru o datorie de 2 .000 de galbeni , ca şi
dosarul I 373/ 1854, referitor la procesul dintre Laba Mocul , figură proeminentă
printre evreii din Piatra şi Avram Botoşăneanu , pentru 2.309 galbeni , sume
mari pentru acea vreme .
Uneori , neplatnicii erau executaţi cu punerea sechestrului pe avere (pe
dughene , case , mobilier) şi scoaterea la mezat a bunurilor lor . Inventarele
alcătuite cu acest prilej se pot constitui în surse (directe!) de aflare a unor aspecte
ale modului de trai, cu pitorescul său, a disponibilităţilor unor gospodării evreieşti
ori a nevoilor societătii din acea vreme (vezi marfa inventariată, în 1854, din
dugheana lui Avram Botoşăneanu, citat ~ai sus : de la „oglinzi mari de perete ",
policandru de alamă, canapea „cu adamască", ,,carteluri ", )ână de Spania ",
,,ochelari de drum ", calendare etc ., la chibrituri (!), şurubun, lulele, basmale ,
mănuşi, oglinzi de lampă şi de tinichea , cercei şi hârtie colorată ori „de poştă",
fiecare cu preţul său .
.
. .
În acest gen de documente găsim şi imaginea unor acumulăn băneşti on
de averi ca şi în unele testamente : spre exemplu, cel din 1 iulie 1857, lăsat de
Leiba , f;ul lui Iosip , din Fălticeni, prin care îşi împarte averea de mii de galbeni

rudelor , dar şi spitalului , şcolii , cimitirului şi săracilor din acel oraş, neuitând
nici Epitrop ia evreiască din Ierusalim ; soţiei îi mai lasă casa , ,,straiele femeieşti",
printre care şi două pieptare împodobite cu monezi de aur în valoare de 100 de
galbeni , plus mărgăritare şi alte ,juvaeruri" . Dosar I 401 , doc . 299 .
Într-un paragraf aparte la capitolul privind creditul , amintim şi
numeroasele zapise prin care evrei, de obicei comercianţi de cereale şi cherestea
( exportatori), împrumutau (pe termen scurt) ţăranilor ori „mahalagiilor " ( din
Piatra ori Tg . Neamţ) sume mici de bani (pentru achiziţionarea de fân sau
porumb în prag de primăvară, când rezervele li se sfărşeau), de regulă în
contul unor transporturi pe apă ( cu plutele) de cereale şi cherestea până la
schela Galaţi şi chiar pe Dunăre (dosar I 359 , passim) , dar şi ca plată în avans
pentru diverse produse agricole din recolta ce urma să vină .
Din toate aceste documente , ca şi din cele referitoare direct la tranzacţii
comerciale , se pot desprinde şi informaţii cu privire la preţuri şi monedele aflate
în circulaţie la diferite date , la echivalenţa lor cu moneda de calcul (leul ori
galbenul) : întâlnim menţionaţi irmilici vechi şi noi , ruble ( de argint) , sfanţi ,
sorcoveţi, galbeni ( olandezi , imperiali „zimţi" etc .) ş . a.
Mai semnalăm şi câteva documente referitoare la un alt capitol de viaţă şi
anume starea civilă a evreilor , cu date ce îmbogăţesc cercetarea demografică
(indicele de creştere a populaţiei evreieşti) : vezi dosarul I 405 , cu registrul pe
anii 1852-1854 , al nou-născuţilor, căsătoriilor şi morţilor din Piatra (scris în
alfabet ebraic) , dosarul I 3 73, cu evidenţa căsătoriilor şi a morţilor tot din oraşul
Piatra , pe anul 1862, ca şi dosarele cu nou-născuţii, căsătoriţii şi morţii din
Târgu Neamţ pe anii 1861 şi 1864 (ibidem) .
În aceeaşi ordine de idei, amintim şi procesul de divorţ din 1861 ( dosar
I 377), care ridica în prim plan problema zestrei , dar şi modul de desfacere a
unei căsătorii, dintre un Iancu , fiul lui Lazăr pălărier, şi fiica lui Haim ciubotar ,
un caz minor, dar care a produ s nu mai puţin de 3 3 de documente .
Probleme privind cimitirul evreiesc din Piatra (plata salariilor personalului
ce administra cimitirul , urmărirea plăţii taxei de perpetuitate etc .) se regăsesc în
dosarele I 373/1868 , I 362/1877-1878 ş . a. ; pentru „ţintirimul" din Tg. Neamţ,
vezi dosarul I 359/doc. 70, din 20 august 1838 .
Alte documente se referă la naturalizarea evreilor, a celor care au participat
la Războiul de Independenţă ( o listă cu 888 nume de evrei atât din Moldova,
cât şi din Ţara Românească, publicată în „Monitorul Oficial al României " din
17/29 octombrie 1879) etc . (dosar I 389 / 1877-1878 ş . a. ) .
Evident, cultura nu putea lipsi din atenţia colecţionarului, care a reuşit să
achiziţioneze două dosare (vezi I 388 , doc . 1 şi 2) , datând din 1865 şi 1866,
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Jubileu -

Şcoala

de meserii „Ciocanul"

D. Liviu Rotman, directorul Centrului Goldştein-Goren pentru Istoria
Evreilor din România, cu sediul la Tel Aviv, a publicat recent în limba română, la
Editura Hasefer, o lucrare meritorie, rod al unor cercetări îndelungate dedicate
şcolii israelita-române din răstimpul 1851-1914. Cartea - intitulată Şcoala israelitaromână I 1851-1914 - este o investigaţie a societăţii evreo-române din perspectiva
structurii de învăţământ şi, ca atare, nu se rezumă doar în prezentarea materialului
empiric referitor la şcoli (generale, gimnaziale, profesionale, comerciale etc.), ci
purcede la adânci analize, surprinzând corelaţii între structuri pedagogice şi
,fundaluri" sociale- economice, politice etc. - între dinamica şcolii evreo-române
şi factorii ei determinanţi, interni şi externi, umani şi materiali (financiari,
patrimoniali ş.a.) . Istoriografia evreo-română este, astfel, îmbogăţită cu o lucrare
temeinică, semnificativă nu numai în privinţa tematicii circumscrise de titlu ci şi
pentru investigaţii mai largi pe tărâmul istoriei evreilor din România.
Cum, în cele ce urmează, nu intentionez
o recenzare a cărtii
'
, d. Liviu
Rotman (pentru care îmi rezerv alt prilej), am menţionat-o aci doar ca pretext
pentru evocarea unei şcoli a cărei ivire şi existenţă reflectă un moment
semnificativ din prc_lxisulşi concepţia evrei mii române la întretăierea celor două
secole. Este vorba de Şcoala de meserii Ciocanul din Bucureşti, care a obţinut
autorizaţia de funcţionare exact la finele veacului trecut (1899) şi va supravieţui,
cu mici întreruperi, până la mijlocul veacului XX. Deci un dublu jubileu: 100
de ani de la înfiinţare şi 50 de ani de funcţionare . Semnificaţia plurală a acestei
prime şcoli de meserii nu putea, fireşte, să-i scape nici lui d-lui Rotman care se
referă, în consecinţă, pe parcursul cărţii sale, (vezi . pag . 12, 169, 176,237 ş.a.)
la creatorul acestei şcoli, industriaşul Adolf Salomon, la impo1iantul Comitet al
acestei şcoli alcătuit din cei mai cunoscuţi industriaşi evrei ai Capitalei: Orenstein,
Sadeccer, Rosen, fraţii Imanuel , Prager ş.a., membri totodată ai Comitetului
Central al Şcolilor Israelite din Bucureşti, alături de Blank, Halfon, Focşăneanu,
la subvenţiile şi îndrumările primite pentru organizarea şcolii şi învăţământului
din partea unor foruri externe ca I.C.A. (principal sponsor), Hilfsverein der
Deutschen Juden ş.a.
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referitoare la înfiinţarea de şcoli private „în rit israelitean", în oraşul Piatra:
aflăm, astfel, o listă cu opt dascăli evrei care au deschis şcoli confesionale de
categoria a II-a şi a III-a, ca şi două liste cu copii evrei şcolari cu vârste cuprinse
între 3 şi 6 ani, una cu 31 de nume, alta cu 24 de nume, avându-i ca dascăli pe
Gherşin Marguliescu şi Iancu Iosupovici.
.
Aspecte privind organizarea Comunităţii Evreieşti din Târgu Neamţ
întâlnim în dosarul nr. 140, din anul 1866, care pune în lumină problema alegerii
de membri în Comitet, dar, indirect, şi în alte documente.
În concluzie cercetătorul care intentionează să reconstituie istoria
'
'
comunităţilor evreieşti de pe meleagurile româneşti găseşte în fondul „Joseph
Kaufmann" un eşantion de documente extrem de edificator şi preţios prin bogăţia
de informaţii ce le conţin, depăşind cu mult problematica pe care am încercat s-o
sch~ţez aici, într-un spaţiu tipografic neiertător.
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Caligrafia; Fizica, Tehnologia, Limba germană; Mecanica, Contabilitatea,
Limba engleză, cu următorii profesori:
D. dr. M . Beck, profesor onorific de religie.
D. Georg Tripel, profesor de desen şi prim maestru al secţiei fierăriei.
D. Israel Loebel, profesor de limba germană.
D. J. Last, profesor de limba engleză.
D. Iosef Simenauer, profesor de gimnastică şi maestru al secţiei fierăriei.
D. Heinrich Zigler, maestru al secţiei tinichigerie.
D. Lupu Schrager, profesor de obiectele în limba română şi de caligrafie.
D. Maurice Sonnenfeld, profesor de tehnologie şi mecanică.
În plan practic, şcQala cuprindea trei branşe de meşteşugari:
Lăcătuşeria cu un curs de 4 ani
I.
Tinichigeria cu un curs de 4 ani
II.
Tâmplăria cu un curs de 4 ani
III.
cari meserii se predau de un corp didactic compus din 10 profesori în mod
teoretic şi practic, în conex cu toate ştiinţele referitoare ca: Desemn, Caligrafia, .
Aritmetica, Geometria 1 Fizica, Tehnologia, Noţiuni de Chimie, Contabilitatea,
Limbile română şi engleză precum şi Gimnastica .
Elevul care se dedă vreuneia din aceste branşe, învaţă pe lângă teoria
meşteşugului şi practica manuală, în acelaşi timp şi ştiinţele moderne
referitoare ei, astfel încât, în viaţa lui reală, el îşi va putea da cont de stadiul
profesiunii sale şi în consecinţă va putea progresa cu cerinţele timpului. Bine
înţeles că, în acelaşi timp, el se aprovizionează, pentru lupta traiului şi cu
una sau două limbi străine, în afară de aceea natională română» .
Între timp, şcoala se îmbogăţise cu o a treia ~ecţie, tot atât de importantă:
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La aceste informaţii am dori să adăugăm, cu prilejul evocării şcolii de
meserii „ Ciocanul", câteva spicuiri dintr-o amplă rememorare ·, cu ample referiri
la dificultăţile şi izbânzile asociate creării ei; concepţiile care au prezidat la
orientarea tineretului evreu spre asemenea şcoli de meserii, pentru a se realiza ,
astfel, un început de ... restratificare socio-ocupaţională; ş . a. m.d .
Iată, în acest sens, câteva excerpte, semnificative pentru o mentalitate
evreo-română în curs de înfiripare la începutul noului veac XX .
Încheind raportul asupra anului şcolar 1904-1905 , Adolf Salomon , omul
care a dus în spinare toată strădania şi tot greul acestor ani de organizare,
îndrumare şi propăşire a şcolii, a adresat coreligionarilor o concluzie-apel, din
care cităm:
când ea se face cu privire la timpurile
unui copil este gresită,
Educatia
'
,
li
trecute, asemenea când ea este făcută cu privire la timpul prezent numai, ci
ea,-educaţia, trebuie să fie îndreptată cu privire la viitor, adică pentru timpul
când copilul va deveni major şi va avea a intra în toiul luptei pentru existenţă .
Deci este greşită ideea acelora, care judecă viitorul după prezent, care
cred că actualmente, când este căutare pentru ocupaţiuni, în comerţ şi
birocraţie, adică această stare va continua şi prin urmare preferă a îndruma
pe copiii lor la şcolile de comerţ, la licee şi gimnazii.
Pletora, dacă nu se simt e astăzi, va fi izbitoare, de sigur, mâine , dar
atunci va răsuna cuvântul îngrozitor : târ ziu .
Înaintăm, în toată lumea şi în această ţară, către epoca când fiecare om
va trebui să contribuie directamente la spo1irea avuţiei generale şi deci nimeni
altul mai bine decât meseriaşul nu poate să realizeze aceasta cu uşurinţă .
«A fi meseriaş, a fi indu striaş, este a nu fi legat de solul unde ne aflăm,
este a putea să ne mişcăm în libertate în orice parte a lumii şi cu toată
independenţa şi a ne putea hrăni din munca mâinilor noastre ». Cu aceste
cuvinte, ne-am adresat prin apelul nostru la fondarea acestei şcoli; aceleaşi
cuvinte le adresăm tuturor şi acuma, după existenţa ei de mai mulţi ani .
Or, şcoala Ciocanul, avea menirea , cum se arăta încă, în 1899, în primul
raport: «de a scoate maiştri perfecţi şi bine pregătiţi în lupta pentru a trăi şi
pe de altă parte, prin cunoştinţele teoretice pe cari le vor căpăta să-şi poată
crea si o situatie demnă în societate» .
' Căci me seriaşul evreu trebuia să exceleze, potrivit tradiţiei, prin ample
cunoştinţe . Pe lângă deprinderea sa cu Tora, în evul modem el trebu/ a să
dobândească şi învăţătură laică . De aceea Programul de învăţământ teoretic
· era stabilit astfel: «Limba română, Religie, Desen; Aritmetica, Geometria,
1

• Vezi „Curierul Israelit", februarie 1924.

96

tâmplăria.

„Numărul elevilor crescuse în mod simţitor din an în an; din 33 elevi
câţi erau în 1899, au crescut în 1900-1901 la 112, în 1901-1902 la 120, în 1902-

1903 la 105.

În acest din urmă an şcolar a dat prima serie de absolvenţi în număr de
8 la lăcătuşerie şi 5 la tinichigerie.
În 1903-1904 frecventa elevilor e de 115, cu 9 absolventi la lăcătuserie I
10 la tinichigerie şi 7 la tâmplărie.
În 1904-1905, frecvenţa elevilor a fost de 88 cu 16 absolventi .
Toţi absolvenţii au găsit imediat plasamente în foarte bune ~ondiţii prin
ateliere, fabrici, societăţi de petrol din ţară şi străinătate şi anume, 38 în ţară,
(cei mai mulţi în Bucureşti) şi 16 în străinătate, din cari 2 la Berlin şi restul la
New York, Montreal, St. Louis şi San Francisco".
f

I

97

I

Aceştia din urmă, conştienţi de realele foloase pe care l~-a adus acea~t~
şcoală şi drept recunoştinţă pentru situaţiile la ca~e au aJuns ~ulţu~ut~

Şi mai departe : Un meşteşugar cu diplomă de la Ciocanul şi cunoscând
d~semnul e ~n~ o~ fericit şi nu e expus să lucreze prea din greu. În oraşul
Milwaukee, fora sa cunosc limba, directorul unei fabrici mi-a încredinţat postu]
de şef al unei secţii cu 60 lucrători, şi aceasta mulţumită exclusiv faptului că
11

practicii căpătate, au trimis din depărtănle transatlantice scnson
de multumire lui Adolf Salomon şi direcţiei şcolii .
j)in ele rezultă o mulţumire sufletească înălţătoare şi, în acelaşi timp,
0 pricepere sănătoasă a împrejurărilor vieţi~ ?in ace~te_scri~ori se vede a_bi~
rostul adevărat al acestei şcoli, care n-a pregaht numai simpli meşteşugan, c1
~
.
.
oameni întregi, conştienţi de menirea lor în societate" .
Într-una din aceste scrisori datată New- York, 5 februarie 1906, ş1 adresata
lui Adolf Salomon absolventul Marcus Iosef scrie între altele :
sunteţj. acela care m-~ţi :idi~a~
1;Cu recuno;tinţă o spun, că d-voastră
pe scara pe care mă aflu acum, mi-aţi creat o carieră pentru viitor ş1 va voi fi
recunoscător toată viata".
ac~sta, cum ajunge la New-York găseşte de lucru într-un
·
11 Absolventul
atelier primind 11 dolari pe săptămână, după 6 luni depune ~n examen, foarte
riguros, la uniunea mecanicilor, unde reuşeşte cu succes ş1, ~rec~~a~d~t ~e
uniune, ajunge numai după un an şef de atelier peste 18 lucraton şi caşhga 5
.
.
dolari pe zi".
Un alt absolvent , Frank M. Silverstein , a arătat, pe 25 n01embne 1906,
A
din Los Angeles (California):
Am urmat scoala Ciocanul, secţia tinichigerie, şi soarta aruncandumă ~' America , c~ brăţara de aur în mână, am simţit din prima zi d~ la
sosirea mea ce bine e să fii meşteşugar. Am întâlnit aici prieteni vechi cu
care am făcut împreună şcoala primară şi cu toate că vorbesc ~i~e engleza
n-au găsit încă ocupaţii, pe când eu, fără să cunosc limba am gas1t de lu~ru
din prima zi a sosirii mele . Mă bazez şi mă sprijin totdeauna pe _acest p_reţ10s
juvaier, meşteşugul meu . Am voiajat prin mul _te oraşe ~an ame;1c~n~,
lucrând pretutindeni şi câştigând bine . Când am a1uns la Chicago a~ u~ta~mt
acolo contabili din Bucureşti, care vindeau haine vechi pentru a-ş1 caşhga
pâinea de toate zilele. La început, câştigam 2-3 ~olariAP: zi. Am ?arcurs
toată America, fără teamă, pentru că aveam m mana o mulţime d~
recomandatii a companiilor căilor ferate şi a fabricilor în care am lucrat ŞI
când mă pr~zentam undeva să cer de lucru arătam întâi diploma mea ~e la
Ciocanul, apoi celelalte . În New-Orleans am câştigat 25-3? d~lan pe
săptămână . Dorind să fiu împreună cu fratele meu, a~ ve_mt aci la Los
Angeles. Am găsit de lucru din prima zi şi câştig 4 dola_n pe 21, pentru B_or:
de lucru. Vă puteţi închipui că nu găsesc destule cuvmte de recunoştinţa
pentru profesorii şi iubita noastră şcoală".

. "A~\ăzi domnilor, meşteşuga:ul nu mai e privit cu dispreţ şi ca o fiinţă
.
mfenoara mdasele noastre sociale. In secolul nostru, al muncii sistematizate
şi extinse la extrem, muncitorul manual este un factor foarte apreciat în
economia socială aşa că, în afară de puterea de muncă fizică, el trebuie, să
~osede şi o c~ltură generală pe lângă cea profesională, pentru ca să poată
·
ţme cu demnitate rangul social pe care e chemat să-l ocupe".
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cunoştea bine desemnul şi meşteşugul meu".

A Ac~ste câte:~ citate vorbesc mai mult asupra importanţei şcolii Ciocanul
.
decat zeci de pagm1 de consideraţiuni şi expuneri.
Performanţele şcolii de meserii „Ciocanul" au devenit în epocă, tot mai
cunoscute nu numai în ţară, ci şi peste hotare. Şcoala a fost vizitată de diferite
perso~alităţi marcante ca, maiorul Evans Gordon, deputatul englez Herbert
Ben_v1ch-~ond~a, James Reynold-New-York, Silvain Benedict, inspectorul
ş~olilor Ahanţe1 Israelite, care au avut numai cuvinte de laudă pentru organizarea
ş1 conducerea ei.
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cunoştinţelor şi

Cunoscutul ziarist Hugo Ganz a vizitat de asemenea şcoala şi în lucrarea
sa, Reiseskizzenaus Rumanien, în capitolul „Ji.idische Wohlfahrtsbestrebungen"
a scris următoarele:

"Suntem surprinşi de a găsi la aceşti băieţi opere mici de artă în
lăcătuşerie şi forjerie. Explicaţia însă e simplă. Aci se învată neîncetat nu ca
în a~e.lierele particulare, unde o parte din ucenicie e' pierdută ;entru
com1s1oanele maestrului şi ale calfelor. Cine nu are însuşire pentru branşa lui
este exclus. Astfel, aceşti elevi ai cursului III produc în termen mediu lucruri
bune, unii chiar lucruri prea frumoase. Fiecare îşi execută desemnurile
!lecesare după care şi lucrează. Unii dovedesc capacităţi artistice de admimt.
In nici un atelier particular nu ar putea învăţa ceva .
Maistrul lor e convins că ori şi unde îi va conduce soarta, acestia vor
'
deveni oameni".

După ? scurtă întrerupere, la 15 septembrie 1909, şcoala îşi redeschide
porţile. _Elevu con~inuă s_ă vină mereu şi la 15 ianuarie 191Onumărul lor ajunge
Ia 58, dm care 29 mterrn cu plată, 18 interni fără plată şi 5 externi.
Educaţia care 1ise dă are la bază aceleaşi principii sănătoase de care s-a
călăuzit de Ia fondare~ ei, prin~ipii pe cari le găsim atât de bine expuse în raportul
.

pe anul 1909-191 O dm care cităm :

Şi

mai departe :
·
.
Nu
trebuie să ne înşelăm singuri, domnilor, trebuie sa ave~ cura1u
11
l :~
privim lucrurile aşa cum se prezintă de fapt. Pe~te tot: c~ foarte
p_uţm~~excepţ1~,
se urmăreşte contra noastră o luptă de izolare ş1 de ehmmare. ~e1
mai ~ncer~aţ1,
mai bine înzestraţi şi mai solizi materialiceşte vor co~h~
ua sa__reziste
intemperiilor artificiale cari ni se creează, cei slabi vortrebu~ sa
plece m lar~u:
lumii, unde să poată trăi pe urma muncii lor. Pentru aceasta grea
per_spe~1v~
trebuie să pregătim generaţiile care se ridică. ~rebuie să fa~e~
dm:r-mş1~
meseriaşi abili şi destoinici, oameni trupeşte bme dezvoltaţi
ş1 cu. cat ~a1
multă putere de rezistenţă, muncitori conştie~ţi de rolul l~r social
~1 c~
sentimente definite asupra demnităţii omeneşti; cu alt~ cuv:nt
e trebuie ~a
facem dintr-înşii oameni în sensul cel mai larg al acestui cuv~n
t. O ed~caţ1e
fizică bine chibzuită, 0 educaţie intelectuală cu cunoştinţe p~achc~ prof~s
1~nale
cât mai complecte şi O educaţie cât mai largă a suflet~lm evre1e
s~, iata cel~
trei puncte esenţiale, cărora trebuie să le dăm c~a _ma_1 ~are
atenţmne, daca
voim să asigurăm urmaşilor noştri zile c~va mai ~ihmte .
.
După toate acestea, orice comentam sunt, m se pare, de pnsos.
HaryKULLER
•

v

Evacuaţi

din Bucovina şi Moldova de Nord
în Oltenia (iunie-august 1941)
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co nvieţuire între oameni este pusă întotd eauna
la încercare în vremuri
Pentru evreii din România o asemenea perioadă au fost anii
1940-1944
şi în special perioada războiului germano-sovie
tic (1941-1944), la care a participat
şi ţara noastră , perioadă caracterizată prin revizui
rea legislaţiei privind cetăţenia
evreilor, ,,românizarea" proprietăţilor rurale, urban e, indu
str iale şi comerciale
evreieşti , restricţii privind exercitarea profe
siunii de către intelectualii evrei avocaţi, medici , profesori ş.a. , îndepărtarea
copiilor evrei din şcolile statului şi
culminând cu seria de măsuri abuzive bazate pe principii
rasiale şi discriminatorii
luate în preajma şi imediat după începerea ostilităţilor
(iunie 1941), execuţii,
deportări în Transnistria, regimul muncii obligatorii. În aceste
rânduri dorim să ne
oprim asupra uneia din aceste măsur i - mai puţin c unoscu tă
şi cercetată: evacuarea
evreilor din Bucovina, Moldova de Nord şi alte zone, în primel
e zile ale războiului
germano-sovietic, spre sudul ţării - respectiv a peste 1 800
evrei din Siret, Dorohoi ,
Darabani , Rădăuţi-Prut etc ., ajunşi în judeţul Dolj la
sfârşitul lunii iunie şi
începutul lunii iulie 1944. Aici au petrecut două luni , după
care au fost retrimişl
spre localităţile de baştină, în care, însă, numai unii au ajuns,
ceilalţi fiind depo1iaţi
în Transnistria, de unde numai o parte s-au întors.
Informaţii iniţiale cu privire la „ evacuări " am găsit
în valoroasele volume din
ciclul „Izvoare şi mărturii", seria Evreii din România între
anii 1940- 1944, vol. I,
Legislaţia antievreiască (documentul 94) şi voi.
III, Perioada unei mari restrişti,
partea I (documentele 152, 193, 208, 322), partea a li-a (docum
entul 406), voi. IV ,
1943-1944. Bilanţul Tragediei - Renaşterea Speranţei" (docum
entele 86, 272),
editate de Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din
România al Federaţiei
Comunităţilor Evreieşti. Aceste documente
m-au orientat către cercetarea altor
materiale de arhivă, aflate în plan local şi care mi-au permis
formarea unei imagini
asupra modului cum au ajuns oamenii în cauză în această
parte a ţării, cum au fost
primiţi şi în ·ce fel a fost organizată şederea lor
la Craiova, care a fost atitudinea
autorităţilor locale (Prefectură, Primărie, Poliţie
, Siguranţă, Jandarmerie) , a
comunităţilor evreieşti locale, a populaţiei, atitudi
nea evreilor evacuaţi, condiţiile
de locuit, de hrană, de igienă , participarea la munca obligatorie
ş.a.
Se pare că planul de a-i evacua pe evreii din zona frontie
rei românosovietice în vara anului 1940 a fost stabilit de generalul
Antonescu împreună cu

Buna

de

restrişte.
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În n~aptea de 30 iunie 1941 au sosit în gara Craiova 30 de vagoane cu evrei;
.
s1~~ltan, 1~tr-o telegramă fulger adresată prefecturii, secretarul general al
de Interne - Pătruţoiu - comunica ordinul ministrului subsecretar de
M1111sterulu1
stat_că evreii - în nu1~ăr de I 300 - evacuaţi din regiunea Rădăuţi şi aflaţi în gara
Craiova „se pun la dispoziţia prefecturii Dolj pentru munci agricole". Se cerea ca
proprietarii agricoli să-i întrebuinţeze la munci, iar oamenii să se întretină din
produsyl ~uncii. Femeile şi copiii cădeau în grija comunităţii evreieşti 4 . •
lnarnte de a prezenta situaţia evacuaţilor la Craiova, să examinăm cum au
relatat cei în cauză cele întâmplate de la începutul ostilitătilor:
a 2-~ săptă~nâni după cele întâmplate; Abra.ham Pariser, preşedintele
~a- c_i.rc
Comun1taţ11 Evre1eşt1 dm oraşul Siret, judeţul Rădăuţi, într-un referat adresat
prefectului de Dolj, arăta :
. _ ,,În ziu~ de„19 i~nie_1941, populaţia oraşului Siret, fără deosebire de origine
et111c~,a ~ost 111şt11nţata pnn baterea cu toba că întregul oraş trebuia evacuat pentru
2-3 zile ŞI toată lumea trebuia să părăsească oraşul, pâ nă în două ore, numai cu
_mână, în special mâncare pentru acest timp, în direcţia Dorneşti, Tibeni
bagaj
etc. ~111 Judeţul nostru, pentru evrei a fost destinată comuna Dorneşti , situată în
apropierea oraşului Rădăuţi , de unde am fost învagonaţi în noaptea de 21/22 într-un
trei~ s~ecia; spr~ Cacica, jud eţul Suceava. Ajunşi aici am rămas în vagoane până la
23 rnme, cand ni s-a spus că ni s-a stabilit domiciliul în oraşul Rădăuţi, şi trenul s-a
pus în mişcare, însă la o staţie înaintea gării Dorneşti , din cauza evenimentelor
survenite, trenul a fost oprit şi înapoiat iar la Cacica.
A doua zi ni s-a comunicat că plecăm spre Burdujeni, cu destinatia Suceava.
,
In Burdujeni a început, de fapt, debarcarea şi o mare parte din evacuati a fost dusă
în camioane la Suceava . În acest interval de timp s-a constatat de către· autorităti că
?raşul Suceava, ~~re după evac_uareacapitalei Cernăuţi a devenit capitala ţinut~lui,
_care s-a~ s~:bil1~~oate auton!ăţile din ţinutul Suceava, nu mai poate primi şi pe
111
ce, evacuaţi ş1 111mc, un caz ca mternaţi.
. După o călătorie grozavă de 8 zile şi 8 nopţi - fiecare vagon având între 5079 persoane c~ ba~aj - .fără hrană, din care cauză s-au îmbolnăvit aproape 1O
alienaţie mmtală ... am ajuns în staţia Răcari, unde am fost o parte
p~rs?~n~
trnniş1 a1c1...
Am fost duşi la şcoala evreiască, unde s-a dispus ca bărbatii de Ia 16 Ia 60 de
ani ~~ _rămână.în ~co~lă, iar ~emeile cu copii şi bărbaţii bătrâni să· fie daţi în gazdă la
famil11l.eevre1eşt1 dm localitate. După două zile am fost retrimişi la şcoală unde,
spre mirarea noastră, suntem trataţi nu ca evacuaţi, ci ca internaţi, sub un regim
foarte riguros" 5 •
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generalul de divizie Emanoil Leoveanu, directorul general al Poliţiei , care l-a
vizitat „pe zonă" în ziua de 7 iunie 1941. În informarea prezentată în şedinţa
Consiliului de Miniştri din 5 august 1941, generalul Ioan Popescu, subsecretar de
1
stat la Ministerul de Interne , referindu-se la începutul acestei acţiuni arăta: ,,... s-a
dispus să se evacueze întreaga populaţie evreiască care se găseşte pe zonă până la o
adâncime de 4 km. Aceste evacuări s-au făcut în comunele socotite necesare de
către comandanţii de mari unităţi , s-au făcut pe o zonă de 4 km. Pe linia Prutului, la
sud de Dunăre şi la sud de vechea frontieră.
În afară de aceste măsuri s-au mai făcut o serie de evacuări, uneori chiar de
către marile unităţi din zonă, care i-au expediat pe aceşti evrei fără să ştie precis unde
să-i îndrepte şi care pe urmă au fost duşi la muncă în diferite locuri din judeţele
Călăraşi, Vlaşca, Teleorman, Romanaţi, Dolj şi nu mai ştiu unde2 (subl. ns.).
Ce repercusiuni a avut această modalitate de a lua decizii privind soarta unor
oameni, acest „nu mai ştiu unde ...", rostit cu dezinvoltură în faţa guvernului de
omul care, se pare, trebuia să fie cel mai bine informat în această problemă se va
vedt:rnmai departe.
La 21 iunie 1941 apare ordinul generalului Iori Antonescu de evacuare în
lagărul de la Tg. Jiu a tuturor evreilor din satele aflate între Siret şi Prut, urmând ca
cei din satele din restul teritoriului să fie evacuaţi în comune urbane, transmis cu
nr. 88/22. 06.41, sub formă de telegramă fulger adresată tuturor prefecţilor, sub
semnătura subsecretarului de stat al Departamentului Internelor, generalul Ion
3
.
Popescu.
Studiind cu atenţie conţinutul acestui document , îţi dai seama că el nu a fost
respectat întocmai . Conform acestui ordin, spre Tg. Jiu tr~buiau di~ijaţi doa~ ·
bărbaţii între 8 şi 60 de ani, femeile şi copiii rămânând în capitalele de Judeţ, mai
aproape de locurile natale . Această soluţie se pare că nu a convenit, însă,
aut~ritătilor locale din Bucovina şi Moldova , ceea ce a condus la dirijarea lor spre
alte loc~lităţi, în speţă din sudul ţării, dar nici celor evacuaţi, care au preferat să
păstreze unitatea familiilor, fără îndoială un factor de încurajare, de susţinere a
moralului în acele vremuri de pribegie, astfel că spre sudul ţării s-au îndreptat
trenuri arhipline cu familii evreieşti: bărbaţi, femei, copii, bătrâni, bolnavi, smulşi
din locuinţele lor, de la îndeletnicirile lor obişnuite şi trjmişi spre locuri
necunoscute.
Această stare de fapt a oomplicat situaţia, atât pentru autorităţile din judeţele
unde au ajuns aceşti oameni, cât şi pentru comunităţile evreieşti locale care,
conform Ministerului de Interne, treb4iau să asigure hrana şi, parţial, cazarea.
Exemplul oraşului Craiova este concludent în această privinţă.

1 Centrul pentru Studiul Istoriei Evrei lor din Români ~ al F .C.E .R. (mai jos C.S.I.E.R.), Evreii din
România între anii 1940-1944 , voi. I, Legislaţia antievreiască, Editura „Hasefer", p . XL VII.
2
Ibidem. Arhiva Naţională Bucureşt i, ds. 475/1941, f. 407-428.
3
Ibidem, voi. III, partea I, Perioada unei mari restrişti, p. 218, doc . 152.
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Ar~i.vele Naţi~nale_ale României, filiala Dolj (în con tinuare A.Dj.), fond Prefectura judeţului Dolj ,
serviciul adrrunistrat1v, ds. 53, 54/ l 94 I. Telegrama M.A.I. din 30.06.194 1, A.Dj., fond Prefectur a
judeţului Dolj, ds. 53, f. 274.
4

5

A.Dj._, d~. 5314_1, f. 128. Referat adresat prefectului de Dolj de Abraharn Pariser ,

Comun1tăţ11 dm Siret.
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preşedintele
·

Un

număr de 26 de cetăţeni din Dorohoi medici, avocaţ_i, ~omerc
ianţi'.

industriaşi, funcţionari,

Am fost întâmpinaţi de o delegaţie de evrei craioveni
care a condus femeile
copiii la ş:~a!a «Triscu» iar pe bărbaţi la şcoala «Obe
deanu», unde am fost ţinuţi
sub paza pohţ1e1. S-a organizat o bucătărie subvenţion
ată de comlUlitate..." 8 .
Cele de mai sus impun câteva comentarii:
. Dacă în c_azul oraşului Siret măsura evacuării i-a
pnv1t pe toţi locuitorii
acestei localităţi de frontieră, ea fiind luată în ziua de
19 iunie 1941, deci cu 4 zile
înaintea începerii ostilităţilor (evreii fiind, totuşi, separa
ţi de restul concetăţenilor), ·
în ce priveşte celelalte oraşe şi târguşoare au fost
evacuaţi doar evreii, pe baza
ordinului lui Ion Antonescu din 22 iunie 1941. O
dovadă că acest ordin a fost
conceput mai devreme şi doar datat „22.06.41",
este oferită chiar de textul
telegramei în care se menţionează : ,,Toţi evreii valizi
din satele dintre Siret şi Prut
vor fi evacuaţi în lagărul dinTg. Jiu şi satele din jurul
acestui oraş. Primele trenuri
pleacă cu începere de azi 21 · iunie a.c.
stop ...".
Deşi ordinul se referea numai la sate, au
fost evacuaţi şi evrei din Jocalităti
urba_peinai mari, ca Dorohoi sau Rădăuţi .
·
Din toate mărturiile rezultă dezordinea, haosul care
domneau în legătură cu
locul ~nde urma să fie evacuaţi oamenii, evidenta lipsă
de prevedere în legătură cu
capacitatea de cazare a lagărului de la Tg. Jiu spre
care au fost trimişi mii de
' oameni, fiind necesare redirecţionări în cursul transp
011ului. Chiar dacă unele
disfuncţionalităţi pot fi explicate prin
situaţia specială creată de începutul
războiului, o călătorie de 12 zile în vagoa
ne de vite era, evident, o măsură inumană
care, chiar dacă nu a fost special planificată, a const
ituit un preludiu Ia multe alte
asem·enea transporturi, pline de tragism, ce aveau
să urmeze în toamna şi iarna
anului 1941 spre Transnistria.
.
.
.
O dovadă a lipsei de organizare, înregistrată şi de
organele locale - prin
rapoartele întocmite - este faptul că spre sudul ţării
au fost trimişi mii de oameni
fără nici un fel de documente de însoţi
re; abia după ce trenul cu evacuaţi a staţio
nat
în gara Craiova, Ministerul Afacerilor Interne a trimis
Prefecturii judeţului Dolj o
telegramAcu instrucţiuni .
Doc.umentele oficiale din iulie 1941 confirmă, în gener
e, relatările martorilor
oculari. Prefectura a antrenat cele două comunităţi evreie
şti din oraş în actiunea de
încartiruire şi hrănire a oamenilor, a mobilizat Poliţi
a, Siguranţa, Jandar~eria şi a
luat iniţiativa elaborării unor „Instrucţiuni pentru menţi
nerea ordinei în lagărul de
evrei din Craiova" .
E adevărat, aspectul exterior nu aducea cu imaginea
unui lagăr, cu sârmă
ghimpată, turnuri de pază, paznici; dar
libertatea de mişcare în oraş era limitată,
chiar în cazuri de forţă majoră, la două ore (8-9, 16-17
) şi doar, cum se preciza,
„însoţit de un agent poliţienesc". Măsur
ile de igienă prescrise - obligatorii
în
asemenea condiţii - erau uneori excesive (,,bărbaţii îşi
vor tunde părul cu maşina nr.
3"), iar hrana admisă (500 g de mămăligă pe zi, 20
g de zahăr, ceai de tei şi o
şi

CS

IE
R

precum şi Arabinul oraşul_ui,. s-au adresat ş1 e1 prefec~ul~
1
relatând la rândul lor (doc. 80): ,,ln ziua de 22 iume
19~1, a1:: fo:t evacua_t1_d11'.
oraşul Dorohoi fiind trimişi 550 persoa~e (femei, b~trâm, c~p11!dm_
Tg. R~dauţ~
Uud. Dorohoi) şi Darabani Uud. Dorohoi) spre Tg. Jiu.
Aut011tăţile dm Tg. Jm ne
au înaintat aici în Craiova" 6 .
. - .
·
Situatiajalnică a evreilor evacuaţi a fost confirmată, de altfel .
, ş1 ?e.au_tontaţ1.
Într-un rap~rt trimis Ministerului Afacerilor Interne~
la sf~rşitul lun11_mile ~ 9~ 1
Prefectura judeţului Dolj a menţionat, între altele: ,,ln
Craiova au sosit evrei dm
două direcţiuni:
.
.
..
. .
· ·
Un lot de săraci _ numai feme
1 · I
i ş1 copn, fără rnc1
un tabel, 111m1c
re at1v a
provenienţa şi antecedentele lor - din lagărul ~e la T?. Jiu.
.
. .. .
Al doilea lot, cu un tren dirijat şi înapoiat apoi la Craio
va dm F1haş1.
Totalul ambelor loturi rămase la Craiova este de 1 05~,
plus 744 la Calafat.
Nici pentru a doua categorie nu avem nici o inform~ţ,e
?es~re_an_t:cedent~le
lor.· În acest al doilea grup sunt atât intelectuali,
bogaţi, cat ş1 !Jps1ţ1 de once
mijloace.
· · ·
Neavând instrucţiuni dacă aceştia sunt sau nu su b
v~rs1v1, iar starea 1~r
sanitară lăsând de dorit, întrucât au făcut 12 zil: cu_trenu~ dm Mo_l
până aici, sunt ţinuţi sob s~prave~here în 3 şcoli primare m ~~aş ş1 sedova~e Nord
hranesc de
comunităţi - bineînţeles regimul alnnentar es~eregula':1:n
ta:
...
_
·
A
.
.
Documentele de mai sus au fost alcătuite atunci, m sapta
man:le dramatice ~e
au urmat izbucnirii războiului germano-sovietic. Şi iată
cum sunt vazute de una dm
victimele măsurilor antievreieşti după 56 de ani: .
.
. _
,,Sunt O supravieţuitoare a ghetoulu_iMo~h.1levd1~_Tran . . .
aştern pe hârtie tot ce am suferit - a sens cot1d1anulu1,sraeh :mstna ~1am don: s~
Aande limba r~m.ana
«Ultima oră» doamna Fany Parnafes din Kiriat Bialik
, Israel. In anul 1941, 1~a'.nte
de a începe războiul contra Uniunii Sovietice, târgu
l nostru a fo~t evacuat ~: c~ 5
kg. alimente sau O boccea cu haine purtată î~1 mână
~1,:mers
1 pe JOS40 km p_anal~
gara Ungureni. Bărbaţii mai tineri au fost îmbarc~ţ~
111,vagoan~ de marfă, tar cet
trecuti de 50 de ani, împreună cu femeile şi copul
, ~u urcat m alte vagoane de
marfă Nu era permis să se deschidă uşa ca să intre
puţm aer.
·Când am ajuns aproape de Tg. Jiu, am fost ?,aţi jos_
di_n va~oane, un colonel
ne-a adunat şi ne-a spus: «V-a venit scadenţa. _Fraţ11
~oştn d1~ laşi au ~c~s baloa~e
roşii prin hornuri şi au chemat ruşii». Disperaţi am plans
, rugandu-ne sa aJungem m
lagăr la Tg . Jiu.
d
În scurt timp au sosit autobuze şi ne-am urcat'. cu . ·
fnca ca ne vor uce 1a
moarte. Şoferul ~e-a liniştit, ne-a zis că ne duce la Crat0
va.
AD ' d 53/4 1 f. 80. Memoriu adresat de 26 cetăţen
i din Dorohoi prefectului de Dolj .
.
A. DJ:, sd. 53/41 f 210. Raport al Prefecturii nr.,
1162/31.07.1941 adresat M.A.l., d-lui col.
. ],, s.
' .
Pătruţoiu, secretar general.
·

6
7
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Fany Parnafes , ,,Craiova cea ospitalieră", în cotidia
nul israelian „Ulti~ a oră" , nr. 695, din iulie
1997.
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.
estarespontană a
m~111f
Ace~sta
.;1:aţ1..
sol'd
de
tare
evreilor craioveni, manifes
mizerie!, şi a
suferinţei, a f~st prima pe care ei au fos~c~~~;:ţi ş:ă !eî~:rtf~- m faJc~
. ep measc~ m.comun .
Comu111tateaIsraelită de Rit Occidental '
dm C~a1ova_adescns ş1 ea, în darea
.
de seamă de la sfârşitul anului 1941' s1't uaţ1a
evacuaţilor. C1tănr
.
.
· ·
,,... Sarcma pe care o prelua acest consiliu î
· I n ~remunle excepţionale. pe 1care
le trăiam şi ale evenimentelor în curse ra ctm
ce e mai grele ' dar c u atAt
b.
.
a ma, mu t se
impune o ltgatia pentru noi de a ne d t .
ele ce
problem
cât
cu
obştei,
lor
mterese
a
~vo
.
se anuntau pre;entau ma1·inuit-a seriozitate.
A·
A ...
_
In adevăr, în luna iulie autorităţile de s
mgn11resub
pentru
.predat
au
ne
tat
d.
.
evre.
de
950
l
ile
toate raportur
răzb_oi din nordul Moldovei,
din Siret, Darabani şi Doroh~i evDa~utaţ1 tn z?na de200
·
1 am · · 1a Cra1ova
1
aceştia
re
111
·
. .
A
pnmJt
.'
.
mcartirumdu-i la şcoala noastră «Lumma»
'
d
Ob
stat
de
şcolile
Şt
·
<~ e eanu» şi
.- .
«T nşcu» care ne-au fost puse la dis ozi ie d
e aut~r~t~ţi, care apot evacuându-se
P ţ
pentru spitale i-am mutat în T
.
1
1
stabtl1ţ1 la Calat: t t t •
nostru
u
emp
- •
a , o m sare ma
.
noastra, mcartiruindu-i în barăci pe mar in D - . . • mterval
ul de timp de la 1
g e~ u-~~nt.fn
iulie la 25 august 1941 •1 ·
, ca am avut sub mgnJtre aceşt'1 oame11· 1,Comunităţile
noastre au cheltuit pentru întreţ"
1
~e lei_ 1.234.000, din care: lei
300.000 ni i-a pus la dis ozitie m_erea or sum_a_
or dm Bucureşti, iar diferent·a
ţ~oml unl1taţ1l
bmne_a
de lei 934.000 i-am proc~rat dinUsunscnp
1a oca ă .
•
· · Cand s-a dat ordin pentru retrimitere l Ja ongma,
Comunităţile locale au
a or
.
dat hrană oamenilor pentru 7 zile.
.
.
Trebuie să menţionăm că în această loc l"t C
evreilor
a
soră
1tatea
_omu11
at~
I
a
a
conlucr
a
ei
lauda
spre
spanioli, .
t cu acelaşi mteres pentru rezolvarea
'
problemei"ro;
oraş, precum şi în templele ambelor comu · - ·
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mâncare sau ciorbă de zarzavat) prea sărăcăcioasă, ştiind că Oltenia e o zonă
fertilă, unde chiar în condiţii de război mâncarea nu lipsea.
Realmente cinic era articolul 9, care .interzicea total cumpărarea de ouă ,
găsesc în cantităţi mici,
păsări, pâine, sub pretextul că „toate acestea lipsesc sau se
ionare se va face
aproviz
insuficiente pentru populaţia locală". Prevederea că „orice
prin delegaţii comunităţilor evreieşti, recunoscuţi de Chestura Poliţiei şi numai
urile), a funcţionat tot
după piaţă" (adică după ce populaţia îşi terminase cumpărăt
ţii din Siret au
comunită
orii
conducăt
când
iar
,
timpul şederii evacuaţilor la Craiova
l în scopul
probabi
ei,
tanţii
cerut ca aprovizionarea să se facă de către reprezen
mai
desigur
fiind
îmbunătăţirii hranei, autorităţile n-au fost de acord, un localnic
·
uşor de controlat.
Prevederea de la punctul 4 pare dictată de considerente legate de începerea
t pentru un grup numeros
războiului. Dare uşor de imaginat ce trebuie să fi însemna
de oameni, înghesuiţi· într-o sală de clasă, având printre ei copii mici, bătrâni
bolnavi, să petreacă o noapte întreagă fără măcar să aprindă o lumânare. Ar fi fost,
a
desigur, mult mai simplu ca instrucţiunile să prevadă reguli precise de camuflare
ferestrelor.
În cele ce urmează vom analiza ce măsuri au mai fost luate şi cum au fost ele
traduse în practică în lunile petrecute la Craiova. Dar, înainte de a trece la această
organelor centrale - felul
analiză, să examinăm - după ce am prezentat dispoziţiile
.
cum au fost ele văzute de cei în cauză şi reacţia comunităţii evreieşti din Craiova
atunci
pe
i,
Eskenas
M.
Leon
l
doctoru
Într-un mic volum publicat în 1946,
, s-a referit la evreii
preşedinte de onoare al Comunităţii Jsraelite din Craiova
9
evacuaţi la Craiova, din nordul ţării , în unnătorii termeni:
,,În luna iunie 1941 Comunitatea Evreilor Spanioli din Craiova a fost
tal, să primească, să
chemată, împreună cu Comunitatea soră de rit occiden
evacuaţi din Siret şi
evrei
de
800
cartiruiască şi să hrănească un număr de circa
de
Dorohoi, smulşi de la căminurile lor din cauza evenimentelor războiu ...
Cei aproape 800 de evrei dorohoieni şi sireteni, primiţi în gara Craiova de
apoi
către conducerile ambelor comunităţi, au fost identificaţi, în primul rând,
la
puse
,
primare
şcoli
de
localuri
repartizaţi în serii şi grupe şi conduşi în anumite
dispoziţie pentru adăpostirea lor.
Membrii Consiliilor de Epitropi, societăţile de binefacere evreieşti:
au
Caritatea, Egalitatea şi Societatea Meseriaşilor Evrei, prin conducerile lor,
celor
e
necesar
elor
aliment
rea
procura
pentru
,
început de îndată o activitate spornică
de mai sus.
Craiova , aceşti
Graţie contribuţiei mărinimoase a populaţiei evreieşti din
au putut beneficia de o
dezmoşteniţi ai soartei: bărbaţi, femei, tineri şi bătrâni
alinare a suferinţelor lor, iar în cele din urmă, confonn ordinelor primite, au fost
locuinţele evreilor din
evacuaţi din localurile de şcoli şi repartizaţi spre găzduire la

.
·
·1- ·
Între materialele celor două c
de
stil, explicabilă, dacă ţinem seama m~u.n; aţ1 c~a1ovene~: ~~s1zea~ o diferenţă
în
apărut
a
0Je
Spa111
aţ11
C_omu111t
_
l 94~ deci după război când t c,a ts oncusa-şt permită u J
• ·
au oru a putut
'
·
. ne e aprec1en asupra
.
·t- . .
penoadei precedente, iar raportul C
tal a fost alcătuit la
Occiden
Rit_
?e
aţ11
o~~111
.
răzb
plin
în
sfârşitul anului 1941
De aici, tonul sec, 'stilul aprop~'; ~::i a;J~~~le antie~reieşti e~au în_desfăşurare.
e seama contabtle, lipsa _oricărui
comentariu.
. _ ..
d
. Datele stati.stice cuprinse mai ales în D
de Rit
aţ11
~omun1t
a
__
seama
e
ar~a
"l
.
Occidental" cu privire la evreii evacuaţi
Poliţiei
urii
ş1_Che_st
rn
Prefectu
_
a_e
e
~e
nu sunt identice, dar se apro ie, a·utâ:~
u ne s~ mtreved~m s1tuaţ1a reală. Din
J t
aceste informaţii rezultă că hr~h pen
.
. prm
ru evacuaţi. a fost astg uraca ·111 special
a
.
.
.
.
su bscnpţ1e locală (contribuţia evrei.1or cra1ove
·
·
c
un·u
la
111)de
. . .
1 nea omumtaţilor
'
O
evreieşti pnmindu-se doar JOO.OOlei.
.
Important este şi amănuntul că i evr . .
eu evacuaţi la Calafat au fost întreţinuţi
de comunităţile evreieşti craiovene. ş

c, Craiova,
Eskenasi M. Leon, fsloricul comunităţii israelite-span iole din Craiova , Scrisul Românes
.
81-83
1946, p.

.
. . ..
. om_u_nitatea Israelită de Rit Occidental Craiova Da
'.' re de se~mă asupra act1v1tătu comitetului de
ep1trop1m cursul anului 1941" Craiova• 30 decemb,ne
.
1941. Arhiva C.S.I.E.R
'
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Nr.

Numele şi prenumele gazdei
din oraşul Craiova

Numele şi prenumele evreului
aflat în lagărul Tg. Jiu

Raschela Lerner
Clara Lindenbaun
Sali Lindenbaun
Clara Cusmaru
Clara Cusmaru
Coca Vexler
Fanea Schwartz
Roza Clainerman
Blima Moldara
Ruhle Lerner

Herşcu

Lerner
Aron Lindenbaun
Strul Lindenbaun
Sulin Cusmaru
Bercu Cusmaru
Leizer Vexler
Sloim Negru zis Schwartz
Beinis Clainerman
Strul Moldara
Leiba Lerner

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

? 3. ~Ce lagăre

de muncă sau de concentrare a evreilor pentru muncă există în
Cate persoane cuprind, cine le conduce, modul de administrare?
.
4. Ce număr de evrei au fost evacuaţi din judeţul dvs. în alte judete din tară
ş1 unde anume?
'
·
~
5. Cum se face paza ş i supravegherea evreilor evacuaţi şi a celor din diferite
Iaga re?
.. Dacă toate ju?~ţele s-au con _format acestui ordin, probabil că la începutul
lun11aug~st 1941 M1111sterulAfacenlor Interne a cunoscut situaţia reală din tară.
?ncum, la acea dată se aflau în judeţul Dolj 1.797 de evr e i evacuati d.in care
la ~r~1ova 2~ 1 ~ăr?aţi, 423 femei , 262 copii, plus încă 127 evacuati găzduiti în
famd1Ile evre1eşt1 d111Craiova, deci în total J .053.
·
·
La Ca lafat se menţinea aceeaş i cifră de 744 evrei .
.
Prefectura i-a incl~s în nu~ărul total de l.797 de evacuaţi şi pe cei 8 evrei
du~ co_munele :urale al~ Judeţul~t Dolj - 4 bărbaţi , 3 femei şi l copil , ,,cari au fost
stranş_i de Leg _
1~~1eade ~an~ar'.111Do_lj şi înaintaţi Chesturii Poliţiei Craiova, pentru
plasai e la famd_i_Ile _evre1eşt1 dm Craiova, unde se găsesc şi în prezent".
,, ... Evreu dm or~şAele ne_reşed_inţă de Judeţul Dolj, în număr de 7, toţi din
Cala.:f t nu au fost aduşi 111 capitala Judeţului întrucât nu s-a primit ordin în acest
sens 1.
. ~n ultim _raport st~tistic: î_moc~t de Prefectura Dolj la 29 augu st 1941
?rezmt~ , pro~~bd, c~a mai reala s1tuaţ1e a numărului celor evacuaţi , întrucât a fost
mtocm1t dupa 1napo1erea acestora în judeţelor de origine. Acest raport coroborat cu
procesele verb~le de predare-primire a transportului de evrei, precizează numărul
Io~ la 1.806 ~Dm corespondenţa ulterioară a rezultat, însă, că au rămas internati în
sp'.t~l la Craiova câţiva evacuaţi , rămânând să fie retrimişi individual în judetu 't de
ongme) .
·
În u~rna unor 1~emorii adresate ~utorităţilor, în diferite momente ale şederii
lor I~ Craiova , d~ catre reprezent a nţ11 unor comunităţi , au putut fi identificate
locurile de ~rove_111enţă a unora din cei cuprinşi în listele existente în arhive.
Fol_?sm? _h~tele la care ne-am referit (altele nefiind de găsit nici în dosarele
Prefec~un_i, 111~1_111a_le comunităţilor), am încercat să întocmim o statistică a
profe~1u~Ilor _şi varste1 celor evacuaţi la Craiova. Menţionăm că aceste liste cuprind
numai barbaţ1.
~ei _236 evrei . a~aţi în ~c.este liste aveau următoarele profesiuni: 98
come:c1anţ1, ~ l munc1ton, 5 n:ed_ic1,3 ?en~işti'. 9 avocaţi, 1 farmacist,
2 rabini, 20
fu:1cţ1on_an, iar . restul . me~en~ş1 : croitori: cizmari, cojocari, blănari,
curelari,
rnacelan , brutari, morari, fnzeri, fotografi, tipografi, şoferi ş . a .
Dup~ vârstă, dintre cei 236 subiecţi, un număr de 14 (5,93%) aveau vârsta
sub 20 am, 27 (11,44%) între 21 şi 30 ani; 49 (20,77%) între 31-40 ani; 56
.
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Lipsa de organizare, de evidenţă a evreilor evacuaţi a generat şi confuzii în
legătură cu numărul real al celor trimişi în judeţul . Dolj . Dacă în telegrama
menţionată mai sus, de la începutul lunii iulie 1941, Ministerul de Interne vorbea
de I JOO de evrei, la doar câteva zile distanţă, într-o adresă trimisă generalului
comandant al Di vizi ei a ll-a (nr. 1898 din 9 iulie 1941), Prefectura se referea la
1.788 evrei, dintre care 1.044 la Craiova şi 744 la Calafat. De unde venea
diferenţa? Evident de pe urma sosirii altor grupuri de evrei, neprimiţi în lagărul de
internare Tg. Jiu .
Avem, însă, şi cazuri când lucrurile au decurs ordonat. La 19 iulie 1941,
administraţia lagărului de internaţi politici Tg . Jiu s-a adresat Prefecturii judeţului
Dolj solicitând ca - pe baza ordinului nr. 4943 din 6 iulie 1941 al M.A.l.,
Secretariatul general - evreii evacuaţi din Moldova, cu rude în Craiova, să fie
primiţi în acest oraş. Se anexa un tabel cu 1Onume:

CS

Referindu-se la alt caz - cererea Florentinei Nadler de a fi găzduită de
cumnatul ei, Wechsler, secretarul general al M.A .l., col. Pătruţoiu, a precizat că
putea da drumul, pe baza Ordinului 4943/06.07.1941, celor care au rude în
Craiova, la fel şi celor care au rude în alte oraşe din Oltenia şi Muntenia. Dar nu
puteau fi lăsaţi să plece cei ce solicită înapoierea la Bucureşti (şi, în continuare, au
fost respinse consecvent toate cererile de plecare în Capitală , chiar când a fost
vorba de bucureştence aflate pe timp 'ul verii la părinţi sau rude din Bucovina sau
Moldova de Nord, de unde au fost evacuate cu restul populaţiei evreieşti).
Interesantă de mentionat este şi circulara Ministerului Afacerilor Interne,
Direcţia Administraţiei de· Stat nr. 11308/22.07 .1941, care încerca să-şi formeze o
imagine asupra situaţiei evreilor, dislocaţi la începutul războiului . Chestionarul
cuprindea unnătoarele întrebări:
1. Evacuarea evreilor din comunele rurale . Unde se găsesc?
2. Unde se găsesc evreii d_in oraşele nereşedinţă de judeţ strânşi în capitala
judeţului?

108 .

11_Rap?rtul
Prefe~t~rii j~d_etului Dolj nr. 1608, din 22 iulie 1941, către Ministerul Afacerilor Interne
Dtrect1uneaAdmm1straţ1e1 de Stat. A.Dj., ds. 53/41, f. 182.
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ani
(23,72%) între 41-50 ani; 42 (17,18%) între 51-60 ani; 42 (17,18%) între 61-70
şi 6 (2,54%) peste 70 de ani.
De remarcat ,marele procent de oameni în vârstă din grupul provenit din
Suceava şi Rădăuţi şi o proporţie inversă la cei redirijaţi spre Craiova din Tg. Jiu.
stare de lucruri.
Rămâne să continuăm investigaţiile pentru a explica această
, trebuie şi prezentate
Craiova
la
evacuaţi
Pentru înţelegerea situaţiei evreilor
prin surprindere de
luaţi
condiţiile în care au fost cazaţi aceştia. La început,
atât autorităţile cât şi
numărul mare de oameni pentru care trebuia găsit adăpost,
cei sosiţi în oraş să fie
comunităţile evreieşti locale au acceptat ca o parte din
acestei măsuri - fie
asupra
revenit
s-a
zile
plasaţi la familiile de evrei. După câteva
fi considerat prea
va
că
temea
că prefectul primise dispoziţii verbale, fie că se
pentru evrei" la Şcoala
îngăduitor - şi s-a trecut la organizarea aşa-ziselor „lagăre
„Trişcu", localuri curate,
israelita-română „Lumina", Şcoala „Obedeanu" şi Şcoala
şi
aerisite, dar limitate ca spaţiu şi lipsite de condiţii pentru igiena corporală
,
localuri
pe
evreilor
a
repa1tiţi
în
·
ri
prepararea mesei. S-au produs în timp modifică
ată
comunic
area
repartiz
dar în principiu s-a păstrat - atâta timp cât au funcţionat
6
prefectului de Chestura Poliţiei Municipiului Craiova cu raportul nr. 9305 din
iulie 1941.
a) la Şcoala „Obedeanu", lagăr de bărbaţi, dintre care valizi 128 şi invalizi
110, deci un total de 238 evrei;
b) la Şcoala „Trişcu", lagăr de femei şi copii, dintre care femei 239 şi copii
226, deci un total de 465 evrei;
c) la Şcoala „Lumina", lagăr de femei şi copii, dintre care au fost cazaţi în
municipiu şi readuşi în. lagăr, după cum urmează: femei 216, copii 63 şi bătrâni
(bărbaţi) peste 60 de ani 41, deci un total de 320 evrei.
În municipiul Craiova se mai aflau prezenţi încă 17 evrei care, după cum ne
taţi fiind bolnavi.
încunoştinţează comunitatea evreiască, nu puteau fi transpor
Prin raportul către M.A.I., menţionat mai sus (vezi anexa 11), Prefectura
confirma existenţa acestor lagăre, dar cu efective mărite ca urmare a sosirii altor
grupuri de evrei.
De asemenea, la această dată (31.07. 1941) numărul celor adăpostiţi la familii
evreieşti (fără a avea dreptul de a părăsi casa) era de 127.
744 evrei.
Totodată se confirma menţinerea în lagărul de la Calafat a
în instrucţiunile
ate
menţion
e
Raportul revine şi asupra raţiilor de aliment
aceste motive,
Din
pentru funcţionarea lagărelor de evrei, raţii evident insuficiente.
Giitter Kalman, înlocuitorul preşedintelui Comunităţii Evreieşti din Siret cerea,
e
printr-un raport (vezi A.Dj., ds. 43/41, f. 175), ,,... în numele persoanelor evacuat
zilnic
meargă
să
e
evacuat
cele
dintre
e
şi cazate la Şcoala «Lumina», ca trei persoan
că
la piaţă pentru aprovizionare, deoarece din lipsă de fonduri Comunitatea Evreias
.
aprobată
fost
a
din localitate nu este în măsură să furnizeze alimente". Cererea nu
de
Dar, şi în condiţii de război , Oltenia se dovedea a fi o zonă cu posibilităţi bune
aprovizionare, mai ales vara. În scrisoarea menţionată mai sus (vezi anexa 7), d-na
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. Referat adresat primarului mun icipiului Craiov d .
Comumtaţu ev~cuaţifor din Siret,
Judeţul Rădăuti, înregist rat fa Primăria Craiova cua e g;~~e6dJ~efe
august 1941. ADJ., fond Prefectură,
nr.
ds. 53/41, f. 235.
13
·
·
ilor Israel" d
, A~resa nr. 160/06.08. 1941 a Epitropiei Comunităţ
ite e Rit Occidental Craiova,
.
mreg1strată la Primărie cu nr. 19391107 08 41 AD" fi
. , , , , . .~., ond Prefectură, ds, 53/41, f. 231.
, .
14 Scrisoarea Uniunii C
iul Regat nr. 197/i ufie 1941, adresată
Mini sterului Afacerilor Int:;~~ni:ţi~r ti0Evdrep1eştti1 dm Vec~1
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Se pare că solicitările au fost aprobate 15 .
. P~eocupată de buna funcţionare a servicii lor medicale, circumscripţia
medicala urba.nă nr. _YICraiova a înaintat un tabel cu cei 6 medici evrei evacuaţi şi
adresele lor dtn Craiova, astfel încât să poată fi solicitaţi la nevoie. Prefectul nu a
fost însă ~reocu~at de situaţia igienico-sanitară a evreilor din lagărele craiovene,
unde se gaseau ş1 sute de femei şi copii mici. Când primarul din Calafat avocatul
Catană, l-a rugat pe acesta să detaşeze în oraş un „domn medic evreu" î~trucât în
lag~r~! de la ţiglărie erau oameni bolnavi, prefectul a trimis la Calafat ~atru medici
(pn~n11de p~ tabel), ceilalţi urmând să-i însoţească la muncile agricole pe cei din
Craiova (vezi do~umentele de la filele 151, 153, A.Dj., fond Prefectură, ds. 53.41).
. Un mecamsm care a început să funcţioneze relativ repede a fost trimiterea
evreilor la muncă cum, de altfel, se preciza şi în telegrama M.A.l. menţionată mai
sus.
. . La câteva _zile d~pă sosirea evacuaţilor, Serviciul sanitar al fT!Unicipiului
Craiova a comurncat prm~adresa nr. 707, din 5 iulie, că şoferul evreu Schtruhl V.
va l_ucr~p~ o autosalvare . In continuare, au început cererile din partea proprietarilor
agncoli d111zonă, care solicitau forţă de muncă pentru lucrările de sezon, mai ales
că mulţi ţărani fuseseră trimişi pe front.
La 9 iulie, prefectul judeţului Dolj, ocupându-se de repartizarea evreilor la
muncă, a precizat locurile unde se aflau aceştia:
_ J·
- la Serviciul sanitar Craiova
'
5;
j
Dovreşti-Dol
comuna
din
- la moşia d-lui Popescu Ioan
50;
j
- la moşia d-lui Florea Gabroveanu din comuna Belcinu-Dol
- 7;
- la Fabrica de Tăbăcărie M. Encioiu - Calafat
_ 30.
- la Primăria Calafat
Au fost multe alte asemenea repartizări la muncă, printre care 29 de evrei la
munci agricole în judeţul Romanaţi şi , pentru că numărul de evrei disponibili
începuse să se epuizeze, dintre cele 52 de persoane trimise în comuna Câmpeni 32
'
au fost femei.
Paralel se punea problema trimiterii evreilor şi la alte activităti. Primăria
mun!cipiului Craiova solicita meseriaşi evrei, şi Prefectura a aprobat; dintre cei
aflaţi la Calafat - 2 tinichigii şi 3 salahori, de la Craiova 2 tinichigii, 3 tâmplari şi
38 sal~hori. Plata - 35 lei/zi (ds. 53, f . 132, 133, 141).
. Intre timp, organele centrale au început să se preocupe mai intens de munca
ev'.e~lor.La_început~I lunii august 1941, la Prefectură a sosit telegrama nr. ·6713 a
Afacenlor Interne, prin care se dispunea ca şi evreii stabiliţi ulterior în
'."11111sterulu1
Judeţ să fie luaţi în evidenţa Cercului de Recrutare şi să fie scoşi la munca de folos
obştes~. Ei vor fi plătiţi cu 25 lei pentru hrană şi I O lei întreţinere .
In continuare, telegrama menţiona: ,,Conform ordinului domnului general
Antonescu, dacă nu muncesc cum trebuie nu Ii se dă mâncare, nici nu sunt lăsaţi să
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Prefectura a încercat să justifice acest demers, dar între prefect ş i
comunităţile evreieşti a survenit o perioadă de răceală, toate contactele urmând a se
desfăş ura în viitor doar sub formă scrisă.
Evacuaţii au fost cazaţi în sinagogi, dar au continuat cererile individuale şi
colective pentru aprobarea mutării în locuinţele evreilor din Craiova. Este greu de
stabilit acum pe ce criterii au fost date aceste aprobări. Cel puţin oficial, această
favoare era cerută pentru oamenii în vârstă şi bolnavi. Ne vom referi la aceste
aspecte mai jos . Acum dorim să comentăm un tabel nominal în dublu exemplar
(A.Dj., ds. 35/41, f. 129, 335) semnat, primul, pentru conformitate de dr. Goşa
Vasilescu. El se referă la „evacuaţii internaţi, intelectuali sau bolnavi, propuşi
pentru a fi cazaţi în oraş", se pare că majoritatea din oraş ul Siret. Al doilea,
întocmit mai târziu, se referă la „evreii din l agărele din localitate ş i cazaţi în oraş",
conform Raportului nr. 9437/ 1941 şi Ord'. Prefecturii judeţului Dolj nr. 1416/ 1941,
ca fiind bolnavi. Compoi:1enţa n o minală a tabelelor este identică ş i cuprinde, în
general, oameni tineri sau încă în putere: din 36 de persoane propuse pentru c~z~re
în oraş, 17 aveau vârsta între 20-40 ani, 12 între 41-50 ani, 5 între 51-60 a1'.1~13
peste 60 de ani. Ca profesiune, ei reprezintă: I medic, 4 avocaţ i, 4 farmac1 şt1, l
droghist, 2 dentişti, 1 director de bancă, 1 moşier, 1 industriaş , I rabin, I 3
comercianţi , 7 funcţionari. Se impune concluzia că insistau să fie cazaţi în oraş cei
care aveau posibilitatea să închirieze o cameră sau mai multe, să-şi asigure hrana.
Un grup de evrei originari din Dorohoi (3 medici, 2 farmacişti, 1 dentist, 7
avocaţi, J industriaş, 2 proprietari, l ·rabin, 6 comercianţi , 3 funcţionari) a solicitat
acelaşi lucru, declarând deschis mobilul intervenţiei: ,,... să locuim în oraşul
Craiova în condiţiilele compatibile cu viaţa noastră de intelectuali şi fruntaşi ai
vieţii comerciale din Dorohoi, fiecare dovedind posibilitate personală de
întretinere " (vezi anexa 5).
· Strâns legate de aceste probleme apar cele privind selecţionarea bărbaţilor
apţi de muncă şi a celor suferinzi sau bătrâni care nu vor putea să facă faţă
cerintelor muncii de folos obştesc care, după evacuare, a început să fie prezentată
ca m~bilul principal al deplasă ri~ unor mase de oameni.
La începutul şederii evacuaţilor în municipiul Craiova, Serviciul sanitar
antrenat în acţiunea de supervizare a lagărelor de evrei a propus, printr-un referat,
înregistrat la 10 iulie 1941, ca evreii bolnavi să fie trecuţi în familiile din oraş,
având în vedere că în şcoli nu există condiţii potrivite pentru tratarea lor. La 12
iulie 1941 Prefectura a aprobat această măsură şi a dispus să fie încunoştinţate
comunitătile evreieşti. Legat de aceasta, Serviciul sanitar a solicitat ca medicii
evrei, dintre evacuaţi, să locuiască şi ei în oraş. Analizând situaţia igienico-sanitară .
a celor internaţi, s-a realizat o repartizare a medicilor evrei şi a moaşelor, pe lagăr~.
Totodată, s-a pus în discuţie posibilitatea lărgirii spaţ i ilor de cazare prm
repartizarea de noi şcoli. (După cum se va dovedi ulterior, acest deziderat nu va fi
realizat, din contra şi spaţiile de cazare folosite iniţial vor fi repa1tizate în alte
scopuri).
112

~~~.e forat al Serviciului sanitar, Circa lJJ Craiova nr. I 78, iulie 1941. A.Dj., fond
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Prefectură, ds. 53, f

fraze care ar putea fi interpretate ca tendenţioase . După traducerea textelor (scrise,
probabil, în limba germană) , s-a ajuns la concluzia că nemulţumirile nu aduceau
atingere prestigiului autorităţilor locale şi incidentul a fost închis (ds. 53/41, f. 292,
420-423, 425, 426).
Situaţiile speciale semnalate au dus la unele soluţii indicate de organele
centrale . Astfel, într-o telegramă a M.A.I. (nr. 16815, înregistrată la 13 august
1941) se cerea: ,,Luaţi măsuri ca soţiile de origine evreiască ale românilor ce
locuiesc în ţară să fie lăsate să se înapoieze la domiciliul soţilor, cu atât mai mult
cu cât unii sunt astăzi pe front" (ds. 53, f. 278). O altă indicaţie, venită de la
Bucureşti, preciza că evreii supuşi străini nu vor fi trimişi la muncă (f. 216).
De asemenea, Ministerul Afacerilor Interne a cerut insistent şi eliberarea din
lagăre a preşedinţilor de comunităţi şi a rabinilor: ,,Luaţi măsuri ca rabinii şi
şefii
de comunităţi israelite internaţi sau reţinuţi ca ostatici să poată veni la Bucureşti
pentru a primi dispoziţiuni de la dl Filderman, preşedintele Comunităţii Evreilor
din Vechiul Regat, cu privire la subscrierea evreilor la împrumutul pe care-l
lansează acum Ministerul de Finanţe", preciza ordinul telegrafic al M.A.I. nr.
7000,
din 7 august 1941, semnat de generalul de divizie I. Popescu (A.Dj., ds. 53/41, f.
246). Au mai fost reveniri la acest ordin. Până la urmă au fost eliberaţi Abraharn
Parizer şi 8 rabini (din care nu au putut fi identificaţi nominal decât doi - N.
Smezler din Dorohoi şi Baruh Hager din Siret).
Se pare că, într-o oarecare măsură, deciziile luate la Bucureşti au grăbit
măsurile pentru înapoierea celor evacuaţi în locurile natale, în ideea ca şi
ei să
contribuie la împrumut. Din păcate, numai unii au ajuns acasă.
Spre deosebire de drumul din nordul Moldovei spre Craiova, care a durat 12
zile, transportul plecat în noaptea de 25 spre 26 iulie din Craiova a ajuns la
Rădăuţi-Bucovina la 29 iulie, deci în aproximativ 4 zile. Şi totuşi , în gara Roman,
în vagonul 22 s-a găsit un copil decedat 16•
Adeverinţa semnată de Şeful Poliţiei oraşului Rădăuţi la 29.08.1941 ce1tifica
faptul că s-au primit tabelele cu toţi evreii prevăzuţi în ele de la plutonierul Pârvu
Constantin, dele~atul trenului cu evrei care au fost evacuaţi din oraşul Siret şi
judeţul Rădăuţi 1 . Din păcate, nici în dosarele Prefecturii, nici în cele ale
Comunităţii, nu se găsesc tabelele evreilor plecaţi (vom continua investigaţiile
la
arhivele din Bucovina).
Pentru o bună parte din evreii retrimişi spre locurile natale, stabilirea ca
destinaţie finală a localităţii Rădăuţi-Bucovina avea să producă noi dificultăţi,
ei
trebuind să meargă în altă direcţie, la Dorohoi, unde au ajuns până la urmă.
După înapoierea însoţitorilor trenului, locotenent-colonelul Andrei Ionescu,
comandantul Legiunii de Jandarmi Dolj, a întocmit un rapo1t către Prefectură , la
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primească sau să cumpere. Dacă fug, se împuşcă unul_din 1O". Semne~ză ministru
subsecretar de stat, general de divizie I. Popescu (A.DJ., fond Prefectura, ds. 53/41,
f . 243).
.
Tot subsecretarul de stat, general de divizie I. Popescu, a semnat un alt ordm
teleorafic - nr. 6713/41 - prin care solicita să se pună la dispoziţia Serviciului
Luc;ărilor Publice I .OOOde evrei. Ei urmau ·a fi aleşi din cei aflaţi pe listele
Cercului de Recrutare şi vor fi verificaţi de o comisie medicală. Plata - 25 lei hrana,
10 lei întreţinerea(ds. 53/41, f. 213).
.
. .
Serviciul Lucrărilor Publice al judeţului Dolj, cu adresa nr. 4472 dm 25 iulie,
încunoştinţat de măsurile preconizate de Bucureşti, a propus următoarea repartizare
a lucrătorilor evrei:
- pentru rectificarea cursului râului Arnaradia ~i ai:1enajarea drumulu!
Craiova-Amaradia - 150 (40) de lucrători. Cazarea la şcoltle dm comunele Isvor ŞI
Simnic;
.
- amenajarea drumului judeţean Melineşti-Zaicoi (30) km. 0-2~, demo~t~re~
podului de la km. 0-459 - 100 (30) de oameni. Cazarea la şcolile Amaraştt,
Melineşti, Talpasu, Zaicoi;
_ .
- amenajarea drumului judeţean Predeşti-Brabova - 150 (30) lucrator1.
Cazarea la şcoala Predeşti.
_
În general, plecarea evreilor la muncile de folos obştesc s-~ ?esfă_şurat făra
dificultăţi. Desigur, au fost şi cereri ale unor evrei de a fi de~l~raţt _111ap~1
; ~n~le sau aprobat, altele nu. Prefectura a ordonat mai multe contrav1Z1teş1 venfican_ care
au dus la o situaţie aproximativ stabilă. Printre documente(~ cercetate 1~use gasesc
plângeri ale celor trimişi la munc~, cu o excep~ie,_unde ses1~area aparţme nu c~lor
în cauză, ci organelor comunale. In ziua de 18 mhe 1941'. pnma;ul, a~entul sanitar
şi şeful postului de jandarmi din Drănic, comuna Belc111,_au 111c~e1atastfel,
,
u~
proces-verbal în care se menţionează că cei 50 de _e;re1 c~ru!t pentru munci
aoricole de moşierul Florică Gabroveanu au fost cazaţi mtr-o mcapere care a fost
f;losită până atunci drept cocină _de porci. Moşierul îi ţinea_ în câ~p de la 5
dimineaţa până la ora 21-22 seara. In comună fusese, cu un an 111
_unna, un ca~ de
tifos exantematic şi reprezentanţii autorităţilor locale se temeau sa nu se nasca un
focar de epidemie.
.
.
. •
.
În tot timpul celor două luni petrecute în Oltenia, cei evacuaţi, u1 special
intelectualii nu au încetat să trimită organelor centrale şi locale memorii în care
subliniau loialitatea lor faţă de ţară, contribuţia lor la viaţa economică şi solicitând
înapoierea în localităţile de baştină (vezi anexele 4 şi 5). Sesizările celor în c~uză
au dus, pe parcurs, la nuanţarea atitudinii autorităţilor faţă de unele categom de
evacuati.
Uneori scrisorile celor evacuaţi trezeau suspiciuni. Astfel, două cărţi poştale
scrise de Abr~l1amParizer, activul şi bătăiosul preşedinte al Comunităţii din Siret,
au fost interceptate, conform unui raport al Statului Major al Diviziei ~ _2-a:Bir_ou!
2, de cenzura militară, care a constatat că sunt exprimate nemulţum1n, ca exista
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Proces -verbal întocmit la 28 .08.1941 în gara Roman de către şeful trenului cu evrei evacuaţi , jand.
Plutonier Constant in Pârvu şi Dovada eliberată de dr. M. Segal. A.Dj. , fond Prefectură, ds. 53, f. 429.
17
Adeverinţa semnată de şeful Poliţiei oraşului Răd ă uţi cu privir e la primirea evreilor evacu aţi şi
a
tabelelor , la 29 .08.1941. A.Dj., fond Prefectură , ds. 53, f 428 .
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Am apreciat condiţiile dificile în care a
vă mulţumim călduros pentru tot ce ati făcut.

trebuit să

funcţioneze

sprijinul dvs . şi

În special, mulţumiri d-nilor dr. Saphir, Mulu Mendel, Aronovici,
avocat
Foreanu, dr. Hirsch, Teodoru, Amadu.
Mulţumiri tuturor celor ce au colaborat alături de
aceia al căror nume am
amintit mai sus, cu rezerva numai pentru acea redusă minoritate dintre
craioveni
care n-a putut înţelege suficient chemarea momentului" 22 .
Scrisorile

evacuaţilor,

după

*

*

*

înapoierea din Craiova, ne-au ajutat să
înţelegem, după apro1_1pe
60 de ani, gândurile celor care au fost pentru aproape
două luni oaspeţi involuntari ai municipiului nostru.
Datorită unor conducători
pricepuţi ai Comunităţii Israelite de Rit Occidental
din Craiova, de la începutul
secolului, care au pus bazele unei arhive temeinic organizate, completată
cu grijă î11
deceniile următoare şi păstrată, sistematizată cu competenţă ştiinţifică
, dar ş i cu
suflet de personalul bogatei Arhive a Centrului de Studiere a Istoriei
Evreilor clin
România, ne facilitează schiţarea unor prime concluzii ale acestui studiu
iniţiai*:
- introducerea în acelaşi ordin şi a măsurii evacuării evreilor din localită
ţile
rurale şi unele oraşe nereşedinţă de judeţ, din toată ţara, a avut, fără
îndoială, ca
scop realizarea unei intenţii declarate a guvernului Antonescu - aceea
de a-i scoate
pe evrei din mediul sătesc, sub aparenţa unor necesităţi de război. Măsura
a avut
însă consecinţe economice nefaste pentru multe localită
ţi rurale şi oraşe mici;
- ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 7689/41, care se referea la
un alt
ordin nr. 7886/14.08.1941 al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri, de a-i
înapoia pe
evreii evacuaţi în capitala judeţului de unde provin, recunoştea o greşeal
ă şi încerca
să creeze aparenţa îndreptării ei. Dar încercarea de
a pune aceste evacuări numai pe
seama Marilor Unităţi Militare, când documente oficiale arată cine a dat
ordinul, a
fost de la început sortită eşecului;
- faptul că evreii nu s-au putut înapoia în micile orăşele de unde proven
eau
(Siret, Darabani, Săveni, Rădăuţi-Prut şi altele), aglomerarea lor
în oraşele
reşedinţă de judeţ, aşa cum descriu în scrisorile menţio
nate , evreii proveniţi din
Siret şi Rădăuţi , reveniţi de la Craiova, au creat probleme insurmontabil
e. Din
unele informaţii rezultate din studierea materialelor, reiese că pentru
o parte din
evrei, ,,soluţia" a fost drumul spre Transnistria;
- evacuările , primele măsuri antievreieşti aplicate în masă după începer
ea
ostilităţilor germano-sovietice, la care au participat
şi trupe româneşti , au fost, fără
îndoială, pentru mii de familii evreieşti un şoc, o
dezrădăcinare brutală , o primă
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care a anexat dovada de predare a transportului. S-a menţionat decesu
l copilului
lenta Oărăbăneanu, adăugând: ,,Pe tot timpul transportului nu
s-au produs
incidente" (A.Dj ., fond Prefectură/ I 941, ds. 53, f. 427). . .
. . .
.
Înaintea plecării spre casă, reprezentanţii Comunităţilor ~~rc1eşt1 ~111
Sm:t,
Rădăuţi, Dorohoi şi Dărăbani au adresat o scrisoare prefectului Ju.deţul
u1 D~IJ. m
care au mentionat: ,,... Vă rugăm să primiţi prin aceasta expresia
mulţummlor
noastre căldu~oase, pentru felul cum am fost trataţi la Craiova.
··
Aplicarea plină de omenie a dispoziţiunilor oficiale, purtarea ~erfe~t c~rectă
a personalului de supraveghere, grija permanentă de starea noastra
sanitara sunt
_
. _,,18
motive temeinice pentru a vă arăta întreaga noastra recunoştmţa
.
. .
Scrisori de mulţumire au sosit, la câtva timp după plecarea celor dm Judeţel
e
nordice şi pe adresa Comunităţii Israelite de Rit Occidental din Cr~iov
a. .
.
Astfel rabinul Baruh Hager, îndrumător spiritual al evreilor dm Siret,
a
arătat: ,,Ajui~scu ai mei şi cu toţi evreii din Siret bine la ~ăd~uţi._. . mă grăbesc
să v~
expri.m cele mai călduroase mulţumiri pentru felul a~abtl._ş1 prtetcnesc
cum m-aţi
tratat pe mine şi pe cei din jurul meu cât timp am stat rn.m1J)ocu~dvs_Voiu şti totdeauna să apreciez nobila dvs. at1tud1ne 111 zilele ce.
le~~m
petrecut acolo, iar dacă s-au ivit cândva neînţel.e~~1:i cu cinev~, sc~z
pe toţi şt1111d
că n-a fost reavointă ci numai un efect al nervoz1taţ11 , uşor expltcabile.
Vă doresc din toată inima ca O-zeu să vă răsplătească faptele dvs. bune
şi să
vă ferească de neplăceri pe voi şi pe toţi cei care vă sunt dragi" 19• •
_ _
•
Trei scrisori au sosit la Craiova . din partea celor dm Radauţ1
-Prut.
Gratitudinea celor găzduiţi aproape două luni la Craiov~ este e~prim
ată astfel:
„cine are atâtea putere, cine are atâtea voinţă, cine ar~ atatea cuvmte
pentru a va
exprima cât şi ce aţi făcut pentru noi în ceasurile grele"-0 .
. _ .
.
_ _ .
Gânduri asemănătoare a exprimat şi Şef Rabinul comunitaţilor dm Radauţ1
Dorohoi David Burstein, care a adresat craiovenilor şi urări cu prilejul
anului nou
evreiesc'. ,,O-zeu atotputernic să vă binecuvânteze cu sănătate, viaţă
îndelungată'.
fericire şi prosperitate în meritele bunătăţii şi umanităţii ce aţi manifestat
pentru 1101
~
rn momen t e greIe„2 1.
O scrisoare de multurnire a sosit din Dorohoi şi din partea comunităţii
locale,
ai căror conducători nu f~seseră la Craiova: ,,Dorohoienii reîntorşi din
Craiova neau adus la cunoştinţă frăţească ospitalitate ce aţi înţeles să le-o acordaţ
i tot timpul
cât au stat în oraşul dvs.
1s Scrisoare adresată de reprezentanţii evacuaţ i lor din Siret, Rădăuţi,
Dorohoi şi Dărăbani prefectului
de Dolj: A.Dj ., fond Prefectură, ds. 53/41, f. 377. . ..
.
.
.
.
.
19 Scrisoare adresată de rabinul B. Hager comun1tăţ11 lsraellte dm
Craiova, Rădăuţi, 2 septembri e
1941. Arhiva C.S.!.E.R. , ds. Comunitatea Israelită de Rit Occidental
Craiova, 1941, f. 372 .,
.
20 Scrisoarea de mulţumire a Comunităţii Evreilor
din Rădăuţi-Dorohoi nr. 3/ 12.09.1941, mreg1strată
la C.I.R.O.Cv. cu nr. 141/17.09 .194 l. A.C.S.I.E.R ., ds. C.E.R.0.Cv./1941
, f. 36~.
21 Scrisoarea Comunităţii Evreilor din Rădăuţi-Dorohoi
nr. 2/12.09.1941 , înregistrată la C.l.R.0.Cv .
cu nr. 151/17.09 .1941. A.C.S.I.E.R., ds. C.E.R.O.Cv./1941, f. 360.
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22
Scrisoarea de mulţumire a Comunităţii Evreilor din Dorohoi nr. 409/
17.09. 194 l, înregistrată la
C.I.R.O.Cv. cu nr. 158/21.09.1941. A.C.S.I.E .R, ds. C.E.R.O.Cv./194
1 , f. 354.
• Trebuie relevată, de asemenea, grija cu care se păstrează documen
tele la Filiala Oltenia a Arhivei
Naţio nal e, unde ne-au fost puse la dispoziţie cu solicitud
in e, o mare parte a materialului folosit în
prezentul studiu.
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confruntare, cu prevederile dure, umilitoare, ale legislaţiei rasiale, ale măsurilor
stabilite de la o zi la alta, de către M.A.I.;
- în aceste condiţii, la care se adăugau şi tensiunea, lipsa de coordonare
specifică începutului de război, efortul făcut de autorităţile din Craiova: Prefectura,
Primăria, Poliţia, Jandarmeria, Serviciul sanitar şi, nu pe ultimul loc, cele două
comunităţi evreieşti pentru organizarea, cazarea, hrănirea, supravegherea sanitară
a
noilor veniţi , au fost meritorii;
- investigaţia noastră s-a referit la soarta evreilor evacuaţi într-un singur oraş .
Dar au fost marcate limitele în timp ale acţiunii , s-au prezentat ordinele, dispoziţiile
care au stat la baza plecării şi înapoierii grupurilor de evrei, unele norme care au
reglementat viaţa lor în cele două luni de evacuare. Ele vor uşura munca celor care,
eventual, ar încerca să cerceteze situaţia evacuaţilor în fostele judeţe Călăraşi ,
Vlaşca, Teleorman şi în alte zone din sudul ţării. În ce ne priveşte, vom încerca, în
perioada următoare - în limita resurselor ce ne vor sta la dispoziţie - să cercetăm
situaţia evreilor dislocaţi la începutul războiului, în alte localităţi ale Olţeniei.
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90 de ani de la înfiintarea Uniunii Evreilor
'

M. Gaster, dr. Erdrich, I. Sterian şi I. Hussar. În prima şedintă a Comitetului a fost de
t'
del
r,
- d
.
,
semna a
. ega,e permanenta e acpune compusă din domnii dr. A.d. Stern şi I B B ·
. ·s G
· . rociner ca
prezi d enţi, S. L abm şi . rosman ca secretari".

Pământeni

0

„Faptele noastre toate sunt spre binele poporului român cu
care ne ştim una prin grai şi prin trai, prin gândire şi prin
simţire. Numai credinţa ne deosebeşte, dar această deosebire
nu scade nici iubirea noastră pentru poporul român, nici
dragostea ce el ne-o păstrează în straturile sale adânci".
(Din Petiţia Evreilor Pământeni adresată Corpurilor
Legiuitoare, - februarie, 1910).

Pregătirea

Congresului.

CS

,,Înaint e de congres avu loc în Cancelaria Templului Coral o conferinţă a câtorva frw1taşi
evrei clin Bucureşti ... Convocările au fost lansate de mine şi Labin, de acord cu dr . Ad. Stern . Au
fost chemaţi la consfătuire domnii Ad. Salomon, S. I. Halfon, LB. Brociner, dr. Erdrich, I. ·
Sterian I. Hussar, Max Gaster şi Jacques Katz. Întrwurea a fost prezidată de dr. Ad. Stern.
Îmi amintesc şi acum frigul din sala de consfătuire. Dar atmosfera era caldă. Eram cu
toţii pătrunşi de convingerea că acţiunea trebuia începută cu amploare şi dusă cu o vigoare ce
n-ar mai fi îngăduit un avort din acelea care jalonaseră până atunci activitatea evreilor români".
Desfăşurarea

~~ me~orm _care__sa exp:'1me ~ceste doleanţe. Eu am scris Petiţia către senatori şi deputaţi,
esagtu .Evreunu R~mane catre Corpurile Legiuitoare. Labin a scris minunatul capitol
pole1TI1c,
111t1tulatCuvantul
Evreilor Pământeni , iar un om de leo-i
d B
I de
_
.
b-, . ucov, secretaru
;vocatura al domnulw dr. A.d. Stern, a ~cut, ~upă codul Hamangiu, un sfâşietor pomelnic al
egilor Şl regulam:n~elor , care, loV111d111stra1ru, constituiau martirilogul evreilor romaru.
Lucrarea, efectuata 111cateva zile şi nopţi fu dată la tipar şi put fi
te I ,
~ · .'
· ··
' '
u 1 as ,e 1mparr1ta
R eprezentanp ·1or N aţium1
la data dorită'" .
;
1
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La 27 decembrie 1909/8 ianuarie 191O, la sugestia Asociaţiei filantropice B' nei
B'rith a fost întemeiată la Bucureşti Uniunea Evreilor Pământeni (UEP). Într-o existenţă de
câteva decenii, această organizaţie a militat pentru apărarea intereselor fundamentale ale
evreilor din România, pentru dobândirea dreptului la încetăţenirea colectivă. În 1923, după
consfinţirea acestui drept în Noua Constituţie a României, UEP - transformată în Uniunea
Evreilor Români (UER) - şi-a continuat activitatea pentru menţinerea şi garantarea
dreptmilor cucerite, pentru integrarea evreilor, cu particularităţile lor cultuale şi etnoculturale, în viaţa societăţii româneşti . Activitatea UER a fost în'treruptă în anii celui de-al
doilea război mondial. Reconstituită după 23 august 1944, a avut o existenţă efemeră, fiind
desfiinţată de regimul comunist în 1948.
Pentru evocarea momentului de constituire a uneia dintre cele mai importante
organizaţii ale evreimii din România, reproducem câteva fragmente dintr-o lucrare
memorialistică datorată lui S. Grosman, unul din fondatorii UER . Amintirile sale se referă
la pregătirea şi desfăşurarea congresului de constituire a Uniunii, la începuturile activităţii
ei pentru emanciparea şi autoemanciparea evreimii române.

Prima petiţie către Parlament a U.E.P.

„Odată Închegată, în. nucleul ei principal, prima grijă a U.E .P. a fost de a rosti
Parlamentulw dolea~1ţele eneilor români . Labin şi cu mine primirăm însărcinarea de a întocmi

Comentariile unui deputat pe marginea memoriului.
,,Ţm să-ţi spw1 că citirea Memoriului mi-a făcut o mare plăcere literară. Stilul li b .·

argumentarea
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, '
, m a ŞI
t f' ·
ara greş. L>tatavă pot spune! Drepturi nu vă pot da niciodată! Hotărât nu!".

Brazda n-a fost trasă cu uşurintă.

,,~re~uia_ d:syelenit un_câmp petrificat de inerţie ... Aratul a smuls buruieni şi mărăcini,
ca noua samanţa sa 111colţeasca . Munc_alw Lab1n a fost picătura care a săpat piatra. A făcut din
Unm~e o :1etate. Munc_a , de mai tarzm a lui Filderman a purtat fiinţa Uniunii pe căile
succesulw. E omul acţmnu intr-o vreme de înfăptuiri anevoioase" .

.

Oamenii care au fost.
: era reprezentantul autorizat al evreilor spanioli. Prin cultura lui aleasă
. ,,SolomonI. Ha!fon

pnn via lw mteligenţă a şt:J.ut să se ridice deasupra hot arului ce desparte cele două rituri. Deşi er~
pers~na grata _la Curtea regelw Carol I, deşi făcea parte din cercurile cele mai înalte ale societăţii
romane~t:J.,el 1ş1 sunţea s_ufletul,al~turi de e:7rei. :rin fibrele inimii sale vibra obşteasca suferinţă
evreiasca._,Halfon n-a ramas, insa, mult tunp m mişcarea începută. După ce a făcut unele
demersun Ul favo.area cauzei, s-a retras ... ~fo~ve d~ sănătate şubredă l-au îndemnat să se retragă.
. . f. B. _Brotiner.avea mente deoseblte 111mişcarea politică şi culturală a evreilor. Luase 0
VJe Şl cmsata parte la _luptele de emancipare din 1879. Publicase O serie de lucrări documentate
despre vechunea en~tlor în România. Dar nici colaborarea lui n-a fost de lungă durată. Au mai
fost alt~ pers~nalitaţiremarcabile dar cei care şi-au pus amprenta asupra activităţii Uniunii au
fost 1n pnmul rand Lab111,dr. Adolf Stern şi apoi dr. Wilhelm Filderman".

!1

Congresului.

„Congresul a avut loc în una din sălile şcoalei ((Iacob şi Carolina Li:ibel». Veniseră
delegaţi din mai to;ite oraşele, şi fruntaşi simandicoşi cu renume şi reprezentanţi ai sărăcimii
obscure. Atmosfera era încărcată de durere şi griji. Cuvântările au fost pline de miez. Un suflu
nou de acţiune bântuise în sală, contaminând şi pe cei predispuşi scepticismului. După
dezbateri lungi şi pasionate se hotărâse constituirea Uniunii Evreilor Pămân,teni şi alegerea unui
Comitet Central, denumit „Reprezentanţa Uniunii", a cărui directivă fu exprimată prin
următoarea moţiune: «A.dlinarea generală a Evreilor ·Pământeni hotărăşte crearea unei
Reprezentanţe a Evreilor Pământeni care, până la recunoaşterea lor ca cetăţeni, să lupte pentru
înlăturarea nedreptăţilor ce li se fac prin confundarea lor, în toate legiuirile şi în toate ocaziU11ile,
cu străinii». În Comitetul Central au fost aleşi domnii A.d. Stern, I. B . Brociner, S. Halfon,

sun

(,,Curierul Israelit", Anul XVII, nr. 7, din 24 februarie, 1924 .)

1

Reproducem, î~ _Anexă, extras~ din _p~imeledot1ă documente şi din lista legilor, din care am eliminat

repetănle, re~:111nleş, preved~r~lepnv111drestricţiile pentru evrei în ocuparea de funcţii în aparatul de
stat general şun cadrul armatei m special.
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dnd concetăţenii noştri români se vor convinge de nedreptatea duşmăniei ce ni se arat,l se va
păstra s~atul--quo în privinţa mijloacelor de trai lăsate liberului nostru exercitiu.
'
•
.,In . toamna _ ~nului 1909, . s-au dat publicităţii două proiecte ~oi de legi: 1) asupra
111cura1a:11
.111dustne1naţionale ş1 2) asupra reformei legii sanitare. il.mbele aceste proiecte
conturna'. tmp otnva noastră, cunoscuta politică de eliminare. Proiectul asupra încurajării
mdu.st11e1 naţionale_ nu _face nici O deosebire Între străinii cu adevărat străini şi evreii-ro mâni.
~unand~-1 pe aceştia dtn urmă, pe• nedrept, _În rândul celor dintâi, ei nu vor mai putea S,l intre,
111 caz ca proiectul va devem lege tn forma-1 actuală, în industrie şi meserii decât într-o măsură
foarte scăzut,l şi nici nu vor putea să îmbrăţişeze, în măsura de dinainte, profes iunile liberale ce
le ră.măsese deschise. Proiectul acesta este unul din cele mai grave pentru interesele evreilor
roma111,odată votat, li se va Închide pe trei sferturi at,Ît industria mare cât şi cea de mijloc.
Pro1ecrul asupra reform ei san1tare aduce şi el partea lui de stânjenire. Exercit.iul medici.nii una
, va 'fi îngreuiatii 'dacă
din nu tocm ai numeroasele cariere !;1 care mai au drept evreii romf111.i
proiectul va deveni lege [...]"

Anexe

Petiţia

Evreilor

Pământeni adresată

Corpurilor legiuitoare

CS

IE
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februarie, 1910
,,DomnilorS enaton·,
DomnilorDeputaţi,
În prezenţa unor noi măsuri menite să le sece aproape cele din urmă izvoar e de trai,
Ev reii pământeni vin înaintea Domniilor-Voastre, Aleşii Naţi unii, ocrori torii lor fireşti, spre a-şi
spune p,lsul şi a Vă cere dreptate .
De aproape o jumătate de veac, ei - fii credincioşi ai ţării - sunt srnşi din cuprinsu l
Naţiunii prin nesocotirea drepturilor lor din vechime.
Pe pământul pe care s-au născut şi au crescut, de care îi leagă amintirile trecutului ş i
nădejdile viitomlui, ei sunt socotiţi de străini, loviţi ca străini, pu tând fi oricând surghiuniţi din
ţara lor, ca oameni fără căpătâi şi fără patrie.
Stânjeniţi în libertatea muncii şi înlăturaţi de la focarele culturii naţionale, suntem priviţi,
în Patria noastră, mai ră u ca străinii adevă raţi , care nu sunt pârâţi ca duşmani ai ţării. Ni s-a
lăsa t numai tributul sângelui şi sarcinile cetăţeanului, pe care cu drag le purtăm.
Până azi am suferit în tăcere, nădăjduind că din excesul rău lui va răsări în sfârşit binele
şi socotind că ni se va face dreptate din Însuşi imboldul nevoilor ţării.
.
Dar acum, când vedem că În loc de a se pune o stavilă măsurilor de îngrădire care duc la
pieirea noastră , se pregătesc noi lovituri împotrivă-ne, nu ne este iertat să mai tăcem.
i\vem dreptul şi dat oria, dtre Ţară şi către noi în şine, de a ne apăra pe toate căile
legiuite.
Ani de-a rândul am fost j efuiţi şi os â ndiţi fără să ne spunem cuvântul.
Azi îl rostim Înaintea Domniilor -Voasrre, Al eşii Naţi unii, şi vă rugăm, în puterea
sfântului drept de apărare, să-l ascultaţi cu bună voin[ă şi cu nepărtinire să judecaţi.
Venim cu încredere În fa ţa Domniilor-Voastre, căci niciodată, În mijlocul obidei, n-am
pierdut nădejdea că mântuirea ne va veni de la Ţară şi prin 'fară". [ ..]

Cuvântul Evreilor

Pământeni

Legi,regulamente şi măsuri administrative
îndreptate împotriva străinilor şi aplicate evreilor p ământeni 2
I. Dispoziţiuni generale

Constituţia din I iulie 1866 cu modiflcârile din 1879 şi J884.
Art. 7. §5. · Numai românii sau cei naturalizaţi români pot dobândi imobile rurnle în România.
Art. 10. - Toţi românii sunt egali înaintea legii. Ei singuri sunt admisibili în funcţiunile
publice, civile şi militare.
_Străinii nu pot fi admişi în funcţiuni publice decât în cazmi excepţionale şi anume statornicite
.
pnn legi.
Art. 65. · Spre a fi eligibil trebuie: a) a fi român din nastere sau a fi primit marea
împământenire .
·'
Codul de procedură penală din 2 decembrie 1864, cu modificările din 1867, /868, 1875, /877 şi 1902.
Art. 259. · Nimeni nu va putea îndeplini funcţiunea de jurat, dacă nu se va bucura de
drepturile politice, civile şi de familie
·
Legea p entru constituirea corpului de avocaţi din 6 decembrie J864.
,
. Nimeni nu va putea exercita profesiunea de avocat pe lângă Tribunale, Curţi sau Curtea de
Casaţie, de nu va fi român sau naturalizat român.
l egea electorală din J() iulie 1866.
Art. 17. · Pentru a fi alegător trebuie: a) a fi român de n aş tere sau a fi dobândit

,,În anii din urmă, împrejurările au luat o astfel de Întorsătură, Încât a ajuns o chestiune
de viaţă pentru noi evreii români ca să ieşim din rezen ra pe care am păstrat-o până acum şi să
supunem opiniei publice româneşti, spre judecare, pricina noastră. Nimeni, dintre oamenii de
bună credinţă care urmăresc mersul lucrur ilor în ţara noastră , nu va găsi că rău şi fără cale am
luat cuvântul. A fi continuat să tăcem, în starea de azi, ar fi Însemnat să ne subscriem singuri
osânda de moarte, fără a fi încercat măcar o apărare .
Este mult de când suntem ţinta unei campanii înverşun a te de ură şi defăimare şi a unei
legislaţiuni care, sub cuvânt că suntem străini, ne strâmtează tot mai mult din mijloacele de trai;
dar niciodată lupta aceasta nu a fost dusă cu atâta lipsă de cruţare ca în timpul din urmă.
Vreme de zecimi de a.ni s-au votat fără încetare legi, încetul cu încerul au micşorat numărul
de îndeletniciri la care avem voie să ne dedăm. Ele au fost aşa de numeroase, încât, la un moment
dat, am fost în drept să socotim c ă ocupaţiunile ce ni s-au lăsat ne vor fi, cel puţin ele, asigurate
pe viitor şi că nimeni nu se va mai găsi să ne scoată dintr-însele . Ne ziceam că, până în momentul

Conform prevederilor Constituţiei din 1866, evreii nu aveau dreptul Ia cetăţenia română.
Modificările din 1879 au acordat acest drept unui număr limitat de persoane. Statutul juridic al
cvrcimii române până la Noua Constituţie din 1923 a fost acela de străin.
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împământenirea.

Art. 22. - Pentru a fi eligibil la Adunarea deputaţilor trebuie: a) a fi român de naştere sau a fi
primit marea împ ământenire.
.
Art. 23. - Spre a putea fi ales la Senat trebuie: a) a fi român de naştere sau naturalizat.
Condiţiuni generale pentru antreprize de lucrări publice . Decret din 3 februarie J868.
Art. l. - Pentru a putea concura la adjudecăţi de lucrări publice de orice natură concurcntii
urmează să justifice următoarele: a) că posedă drepturile politice şi civile.
'
·

2

Vor putea fi dispensaţi de condiţia de naturalizare numai acei străini care vor dovedi că
specialitatea de ingineri de poduri şi şosele sau arhitecţi şi că au exersat aceste profesiuni,
executând lucrări importante, în mod satisfăcător, în ţară sau în străinătate.
Decret pentru concursul doctorilor în medicină din 15 decembrie 1869.
Art. I. - Toţi doctorii în medicină români, cu dreptul de liberă prac t ică în ţa ră, sunt admişi la
concurs.
Decret pentru concedarea dreptului de a deschidefarmacii în ţară prin concursuri, din 25 octombrie I 869.
Art. I. - Dreptul de a deschide o farmacie nouă se aco rdă numai prin concurs.
.
Art. 2. - La concurs se admit numai farmaciştii români. În lipsă de farmacişti români se admit
la concurs şi străini.
Regulament pentru serviciul sanitar al judeţelor din 11 septembrie 187 3.
Medicii primari de judeţe se numesc în urma unui concurs. Se admit la concurs numai doctori
în medicin ă români.
Legea asupra serviciului sanitar din 16 iunie I 874.
Art. 31. - Medicii primari de districte se numesc după propunerea făcută de ministrul de
interne. Se admit în aceste funcţiuni numai doctori în m e di c ină români.
Art. 84. - Deocamdat ă se va putea da ş i farmaciştilor s trăini drept de diri g inţi până la 1878; iar
de aci încolo nu se va mai da din nou dreptul de diriginte farmaciştilor străini, decât în lipsă de
farm·acişti români.
Legea asupra străinilor din 7 aprilie 1881.
Art. 1. - Străinul care îşi are domiciliul sau reşedinţa în România şi care ar compromite
siguranţa, va putea fi constrâns de guvern de a părăsi ţara .
Legea sanitară din 3 aprilie 1886 cu modificârile din 189 3, 1896 şi 1898.
Art. 32. - Pentru a putea fi numit în oricare din posturile serviciilor sanitare, se cere calitatea
de cetăţean român.
Art. 82. - Cetăţenii români săraci, de orice rit, au dreptul la căutarea gratuită în toate spitalele
statului, judeţelor şi comunelor.
Art. 83. - Străinii pot fi admişi în căutarea acestor spitale în schimbul unei pl ăţi.
Art. 84. - Numărul paturilor ocupate în acelaşi timp de străini în spitalele statului, jud e ţe lor ş i
comunelor nu poate fi niciodată mai mare decât I O la sută din totalitatea paturilor spitalului respectiv.
Art. 95. - La spitalele Eforiei şi Epitropiei generale medicii vor fi numiţi în urma unui concurs
ad-hoc.
Numai doctorii în medicină români sunt primiţi la aceste concursuri.
Art. 123. - Concesiunile de farmacii se pot vinde numai farmaciştilor români.
Art. 128. - Farmaciile definitive trebuie să aibă personalul următor : un diriginte responsabil,
cel puţin un elev român sau asistent. Ţinere a de elevi străini este pe rmis ă numai farmaciştilor care au
deja elevi români.
Art. 130. - Sunt consideraţi ca farmacişti d ir i g inţi: proprietarii şi a rendaşii farmaciilor
particulare.
Ei vor însuşi calităţil e următoare ... b) să fie români sau naturalizaţi .
Art . 131. - Farmac iştii-ajutori, care lucrează sub direcţia farmacistului dirigent, pot fi stră ini
licenţiaţi în farmacie.
Legea pentru alegerea consiliilor comunal e din 15 iunie 1886.
Art. 2. - Pentru a fi alegător comunal trebuie: a) a fi român de naştere sau a fi naturalizat.
Legea pentru constatarea , perceperea şi urmărirea veniturilor comunale din 20 februarie 1887.
Art. 4. - În comunele rurale întrepri nzătorii perceperii acestor venituri sau impiegaţii lor
trebuie să fie români sau nat ura li zaţ i români.
Legea p entru organizarea ju deciitorească din I septe mbrie 1890.
Art. 52. - Pentru a fi numit în fun c ţiuni judecătoreşti sau serviciil.e auxiliare, este necesar: I) a
fi cetăţean român.
Regulament pentru aplicarea legii Creditului agricol din 31 decembrie 1892.
Art. 43. - Funcţionari nu vor fi numiţi decât dac ă vor fi români sau n aturalizaţi români.

Regulament p entru serviciul interior al Jpitalelor din I 893.
_A'.·t. 12. - Medicii consultan\i ai spitalelor, dispensarelor şi ai serviciilor contagioase trebuie să
fie romani.
.
Pentru a putea ocupa postul de moaşă primară, candidata va trebui să prezinte actul de

n aţ ion alitate rom ân ă.

Legea penrru reorganizarea Ministerului Afacerilor Stră ine din 13 feb ruar ie 1894.
. . ArL53. - Dra.gornanii, i nterpreţ ii ş i ceilalti impiegaţi auxiliari (ai serviciului consular) pot fi
scut1ţ1 de once cond1J1uneele admisibilitate.
Legea pentru organiza'.·ea impiegaţilor auxiliari ai corpului telegrafo-poştal din JOaprilie /894.
Art. 5. - Pentru a fi admis ca impiegat auxiliar, candidatul trebuie să fie român sau naturalizat.
Regulamen t as upra serv iciului interior al spitalelor Eforiei din Bucureşti din 20 noiembrie J894.
Art. 16. - Moaşa primară, directoarea institutului Maternitatea, se numeşte dintre moaşele
române.
.
Art_. 17. ~ Moaş~l e interne se _numesc dintre moaşele care au obţinut diplome. În lipsă ele acestea
se pot numi prov1zonu ş1 alte moaşe. In acest caz româncele vor avea preferinţa înaintea străinelor
Legea pe ntru serviciul inspe ctor ilor sanitari din 4 iulie J 894.
_ _Art. 2. - Candidaţii trebuie să se adreseze ministrului de interne cu cererea în scris, alăturând
pe langa cerere actele prin care să se constate că sunt cetăţeni români.
Regulament pem'.·u servic iul veierinar al zonei preventive, din 11 septembrie J894.
. Art._22. - Rev1zorn de vite se numesc dintre absolvenţii cursurilor pregătitoare, la care se vor
admite romani sau n a tura1I zaţ1.
Reg11/a111e
11tpenrru birourile de plasare din 18 martie J895.
. ArL 3. - Pent~u ca. cineva să po ată deschide un asemenea birou trebuie: a) să fie român sau
:rnturalizat, iar de va h stră111 , să posede documcntt: legale cerute străin i lor pentru libera sederc în ţară
111toată regula.
'
'
Regulament pentru ser viciul interior al Înaltei Curţi de Conturi din 25 iun;e 1895.
Art. 3. · Condiţiile generale pentru a ocupa un post oarecare la Curtea de conturi sunt· a) să
fie român sau naturalizat.
'
· ,
Regulamenr pentru serviciu l interior al Epitropiei generale Sf Spiridon din 6 f ebruarie / 896 .
Art. 7. - Pentru serviciile clinicilor se va putea admite de asemenea ovrei dacă boala lor
prezintă un interes particular pentru instruirea studenţilor, dar numai până cel m~lt O treime din
numărnl total al paturilor.
Regulamentul legii asupra alienaţilor din 13 noiembrie 1896.
_Ar!. 4. ~ Autorizaţia pent.r~.dirijarea unei case de sănătate, ospicii ori spital în general, în care
se cauta al1ena(1,se, va da la med1c11români sau naturalizaţi români.
Regulamen t pentru concursul la externatul şi internatul Jpitalelor Epitropiei gene rale Sf Spiridon
din laşi din 14 ianuarie 1897.
Art. 1. - Pentru a ti admis la concurs ca extern trebuie să fie român.
Legea pentru organ izarea adininistraţiei finanţelo r Stawlui din 6 ,nart ie J897.
• Art. 34. - Nimeni nu poate ocupa o funcţiune, ele nu va întruni condiţiil e urm ătoare : a) să fie
roman sau naturalizat.
Regulament pentru concursurile medicilor primari etc. din 13 iunie 1898.
Art. 5. - La concurs se admit numai doctorii în medicină şi medicii veterinari cetăţeni români.
Reg ulament pentru chimiştii sanitari (chimişti experţi) din 20 iunie 1898.
Art. 1. : Ministr~l de interne poate investi cu titlul de chimist sanitar (chimist expert) pe
persoanele care msuşesc t1tlunle următoare: a) Cetăţeni români...
Legea pentru modifi carea şi complectarea art. 30 etc. din legea pentru exploata rea căilor fera te
ale Statului din 6 februarie 1899. ·
.
Art. 34. - Nici un candidat nu poate fi primit dacă nu dovedeşte : a) că este român sau
naturalizat.
Regulament pentru concursuril e posturilor medicale din 11 mart ie 1900.
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posedă
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următoarele:

Art. 17. - Conditiile de admisibilitate sunt

a) Actele prin care

să

probeze

li. Serviciulmilitar

cetălenia română.

Leg ea asupra sindi catului

să

Art. 4. (din statute):
Membrii activi pot deveni
fie de n aţ ion a litate română.

toţi ziariştii

ziariştilor

din

din 6 aprilie /900.

Bucureşti

îndeplinind

.

condiţiunile următoare : ...3)

Legea pentru organizarea comunelor rurale din / mai 1904.

judeţului .

Legea pentru r~cruta.rea.~rm~tei, din 5 martie 1876, cu modijîcările din 21 noiemb rie 1882
·Art. 1. · Toţ1. locu1torn ţărn sunt datori personal cu serviciul militar.
·

Art. 63. · Orice român poate contracta de bună voie o angajare în armată.
Legea pentru ~:g.anizare~ .servi~iului sanitar al armatei, din 2 J aprilie J882.
. A~ . 12. · 1?o~t?~11111med1c111ă, hcenţiaţii în farmacie şi medicii veterinari români
naturahzaţ1, pot fi pnm1ţ1 m cadrele armatei cu gradul de medic de batalion.
sau
Regulamentul şcolii de administraţie, din 29 mai 1896.
A~ . 7 · · Pentru a fi admişi, candidaţii vor trebui. să prezinte: ... b) un certificat al rimăriei
unde locmeşte, pnn care să se constate că este născut din părinţi români sau naiuralizaţi romI:ii.
Regularr'.entul internatului med ico-militar din 15 august 1898 .

An. 8. - Spre a fi admis în Societate ca membru activ se cere: a) să fie român naturalizat.

• . dArt.6. · Sunt adm1ş1 studenţii români, naturalizaţi români sau născuţi din părinţi naturalizaţi
111a111te
e n aşterea lor.

Legea pentru organizarea corpului de ingineri silvici etc. p e lângă Eforia Spitalelor Civile
din Bucureşti, din 21 februarie 1906.

Art. 3 ŞI 27. · Acest perso~a~s~ recrut~ază cu următoarele condiţii: a) să fie român naturalizat.

Statutul Societăţii funcţionari/or publici din 1Oaprilie I 905 .

Art. 2. - Sunt ingineri silvici acei care vor satisface
naturali zaţi.

condiţiile următoare :

a)

să

Regulam en.tul amploaiaţilor civili şi submecanicilor militari de marină, din 29 noiembrie 1900.

fie români

•.

Legea pentru declararea de persoană morală a „ Ligei Culturale" din 22 februarie 1907.
Art. 6. - Numai romfmi pot fi membrii Ligii.
Legea pentru organiza rea corpului de avo caţi din 12 martie 1907.
Art. I. - Pentru a exercita profesiunea de avocat, se cer urm ătoarele condiţii: a) a fi român sau

naturalizat român. ·
Art. 65. - Secretarii de
condiţiile de etate şi studii.

avocaţi

trebuie

să întrunească aceleaşi condiţi i

ca şi

avocaţii, afară

de

şcolii de moaşe gradul I, de pe lângă institutul Grigore Ghica - Vodă din 15 iunie 1907.
Art. 3. - Conform Hrisovului se primesc în şcoală do uă categorii de eleve: interne şi externe.
a) Aceste din urmă pot fi de orice naţionalitate .

Reg ulamentul

Regulam ent pentru înfiinţarea ş i fu ncţionarea Căminului moaş e lor rurale din 10 no iembrie 190 7.
Art. 13. - Pentru a fi admise în căminul moaşel or rurale, elevele vor trebui: a) să fie românce,
născute

din părinli români, săteni plugari.
recunoaşte rea calităţii

de persoană morală a Societăţii General e afimcţionarilor
comerciali din 12 aprilie 1907 .
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Legea p entru

Art. 7. - Poate fi membru activ în Societate orice func!ionar comercial .tără deosebire de sex şi
n aţ ion a litate.
să

. Art . 5 .• · N1mem nu poate fi numit sublocotenent: a) de nu este român sau de nu este
natural1zat roman.
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Art. 5. - Străinul care va vrea să se stabilească într-o comună rural ă, va trebui să obţină
autorizarea Consiliului comunal.
Asemenea autorizare nu se va putea da decât dacă străinul va dovedi, cu un certificat emanat
de la autoritatea competentă a locului de unde a plecat, că s-a bucurat de o bună purtare, că a
sat i sfăcut obligaţiile legii de recrutare, dacă este major, că nu a fost conda_
mnat pentru crime sau
delicte şi că are meserie sau capital de 1 OOOlei.
Autorizaţia Consiliului nu se va putea executa decât după ce va fi aprobată de prefectul

L~gea pe ntru înaintarea în armată din 12 aprilie 1874.

Art. 37 - Preşedintele, doi vicepreşedinţi , controlorii, secretarii şi 8 membrii consilieri trebuie
fie români; restul membrilor din comitet pot fi străini.
Regulament pentru

înfiinţarea şcolilor

de notari din 3 sept embrie 1908.

Art. 3. - Cererea de înscriere la concurs va fi însoţită de : 1) un certificat doveditor
român.

Regulament pentru admiter ea şi

Art. I. - Aspiranţii , pentru a fi
să înd ep lin ească urm ătoarele c o ndiţi i:

rec unoaşterea

de ministerul
a) să fie român sau naturalizat.
staţiunilor

este

geome/i·i/or-arpa ntori din 8 octombrie 1908.

recunoscuţi şi autorizaţi

Legea pen1ru exploatarea

că

lucră rilor

publice trebuie

balneare din 18 aprilie 1909.

Art. 2. - Acţiunile normative nu vor putea fi posedate decât de români.

Legea pentru darea în exploatare a terenur ilor petrolifere de pe proprie tăţile Statulu i
de la 18 aprilie 1909.
Art. 1. - A doua p ătrime se va scoate în licitaţi e numai că tre societăţ ile căror acţiuni vor fi

nominale şi rezervate exclusiv detentorilor români.
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Legea as'.'.pra. orgamzam s~rv1c1~luisanitar al armatei, din 7 aprilie / 900.
Art. 16. · ~lev~1Inst!t~tulu1(med1co-m11Itar)
sunt recrutaţi dintre bacalaureaţi. f:i trebuie să fie

romani sau natural1zaţ1 romam.

III. Învliţlimânt

~gea asupra instrucţiunii din 25 noiembrie 1864.

~rt . 31. ~ Instrucţia elementară este obligatorie pentru toţi copiii de ambele sexe începând de
Ia opt pană la doisprezece ani împliniţi.
'
legea asupra învăţământului prima~ şi normal primar din 23 mai I 893, cu modificările din 1896
•

1900, 1901, 1903 şi 1904.

,

Art. l . · lnvăţământul primar este obligatoriu şi gratuit pentru români.
l
. ~oate actele relative I~ învăţământul primar sunt scutite de timbru. Străinii, afară de acei care
ocu1esc 1~Dobro~ea, vor ~lăt1 o taxă ce se va fixa prin regulamentul de aplicare a legii de faţă.
Mimstr~l, m caz:ir~excep\1onale,va putea acorda dispense. În caz de insufi cienţă de locuri se
vor prefiera copu de romani.
'

şcoli.

Art. 37. · Şcolile normale sunt aşezăminte de stat. Românii singuri sunt admisibili în aceste

Leg ea asupra învăţământului secundar şi superior din 24 martie 1898 cu modificările din 1900
190/, 1904 şi 1905 .
'

~ - 2. · ln~tr~cţia secundară şi superioară este gratuită pentru fii de români.
.
. Fu de stră1111 pot fi p~imiti în şcolile de diverse grade de învăţământ, dacă vor fi locuri
d1spom?ile, du~ă ce se vor .satisface cererile fiilor de români. Ei vor plăti atunci O taxă. Ministerul
poate dispensa, m part~ ~au 111.total,de plata acestei taxe pe şcolari meritoşi şi săraci.
Art. 22. · Elevu mterm pot fi bursieri sau solvenţi.
Bursele se pot da numai la fii de români.
român. Art. 24 .. Pentru ca cineva să poată fi numit profesor la un gimnaziu sau liceu, trebuie să fie
Art. 31. · Pentru a ocupa postul de maistru, candidatul va trebui să fie român
Regulam ent pentru numirea profesorilor , maiştrilor secundari din / 5 decemb;ie / 898 c
. ..modificările din 1901, 1902, 1903, 1904 şi 1906.
' u
Art. 6. · Cand1daţu trebuie să fie români naturalizaţi .
•
Leg ea învăţământului profesional din 29 august 1901 .
Art. 3. · Invăţământul profesional în şcolile publice este gratuit pentru fii de români.
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Art. 47. - Străinii nu pot fi decât externi şi vor plăti o
taxă.
Art. 119. · Străinii vor putea fi numiţi (la cursurile
libere ale ucenicilor) dacă sunt locuri .
Regulamemul şcolii naţi onale de poduri şi şosele
din 2 august 1906.
Art.

Fii de străini pot fi numiţi, dacă vor fi locuri disponibile,
după ce se vor satisface cererile fiilor
de români. Ei vor plăti atunci o taxă.
.
în nici un caz numărul străinilor admişi nu va putea
.
trece peste a c111ceaparte d111număru l
total al elevilor.
Art. 58. - Străinii nu pot fi bursieri.
Regulamentul şcolii de menaj externe. din I august
1903.
Art. 3. - Elevele de naţionalitate străină vor plăti o taxă
lunară.
Regulamentul

Art. 3. - Comitetul

şcolii de menaj«

şcolii

Principesa Maria» din 14 august 1903.

va putea admite

excepţional.

şi străine

dispozifii în regulamentul

în mod

şi ale şcolilor de fete dzn 26 august 1903. . .
însoţită de următoarele acte: a) actul de naţionalitate

ca cineva să poată fi numită profesoară la şcoal a de tete
secundara pentru una
din secţiu nil e literară sau ştiinţifică, trebuie să fie român
că
.
.
.
.
Legea pe ntru numirea profesorilor şi confer

enţiarilor de curs
c ş, practic la şcoltle cen trale de
agri~ultură de la Herăstrău şi Şcoala specială de silvicultură teoreti
de la Br_ăneşti. din 22 ~ebruane ./904.
Art. J .. Pentru a
putea fi numit profesor sau conferenţiar, candidatul trebuie
sa fie roman.

şcolile elementare de meserii din 16 rn_arti

e1904, .
.
.
Art.10. . · Învăţământul în şcolile publice elementare
de mescrn este g_ra
tu1t pentrn fii. de
români. Străinii pot fi primiţi , dacă sunt locuri dispon
ibile, după ce se vor satisface cererile fiilor
români. Ei vor plăti o taxă de 60 lei pe an.
Art. 11.. în schimbul taxei, străinii nu pot beneficia
.
decât de învăţământul teoreti.c ş1. practic
.
Întreţinerea, furniturile privesc exclusiv pe pări nţii lor.
.
• .
.
Art. 12. _ Regimul este externatul. Pentru a înlesni
elevilor romani putinţa de a frecventa
regulat, se va înfiinţa o cantină.
· .
Regulament pentru şcolile superioare de comerţ .
dm
m~, I 904._
.. .
.Art. 9 .. Admiterea în şcoală se face în ordinea următo
are: ... d) rn ult1111a
hme se vor admite 111
de străini.
.
Art. 14. Fiecare şcolar, fiu de străin, va plăti o taxă anuală
.
Art. 234. Fiecare şcoală de comerţ are câte 20 burse de 150 le1.
pe care le va acorda pnn concurs
elevilor români.
Regulament pentru şcolile de adulţi din 3 iunie 190
4._
.
.·
Art. 3.. în şcolile de adulţi se poate înscrie orice român
. Pentru a cincea parte dm locu11se
pot admite şi străini.
.
. .
Regulament pentru învăţământul farmaceutic. dt~
_IOm~1e 1904.
Art. 66. - Un număr de stipendii se vor împărţi între studenţ
ii romam.
Reg ulamen
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t pentru cursurile comerciale de

seară şi D1~mini~ă._ din

Art. 8.. Se va da preferinţă fiilor de români în locunle
d1spombile.
Art. 9. - Străinii vor plăti taxă.
Art. 11. - c) În ultima linie se vor admite fii de străini.

20 augus11904.

_

Regulamentul şcolilor secundare din 6 septembrie
190)...

. .

.

.

Art. 24 .. A. Pentru fii de român taxa va fi de 30 lei
pe an pentru şcolarn de cur~ 1~fenor ş1 de
50 lei pentru cei de curs superior. Fii de ·străini vor plăti
60 lei pe an pentru cursul mfenor ş1 .90 lei
pentru cursul superior.
.
Regulamentul şcolilor superioare de arte ş1. mesern. . . .
din 21 mat 1906.
• . .
.
Art. 7. _ Personalul de învăţământ practic va trebui să
fie compus numai dm romam ş1 numa, .
în lipsa acestora din străini.
• . .
Art. 46. _ învăţământul în aceste şcoli este gratuit pentru .
. .
fii de romam; e1 pot fi mtcrm. sau
externi.
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elevi vor fi întotdeauna externi
'

şcolilor profesionale

de fete

din 3 august 19()4.
Art. 1O. · In clasa I se admit înscrierile în ordinea următo
are:
I) elevele care au 11 ani împliniţi şi sunt fiice de român
i;
2) elevele care au di spensă de vârstă şi sunt fiice de
român:
3) elevele repetente pentru prima oară, ale clasei;
·
4) elevele repetente a doua oară, ale clasei;
5) repetentele altor şco li similare;
6) elevele care au 11 ani împliniţi şi sunt fiice de străi
ni .
. Art. 20. · Fiecare elevă admisă într-o şcoală profesională
a statului, d acă este fiică de străin ,
va plăti o taxă .
Art. 20 bis. - Fiicele de părinţi nat(lraliza ţ i după naşter
ea lor, vor fi străine .

Regulament pentru numirea profesoarelor la şcolile
secundare de fete de gra du li ŞI II
şi la şcolile normale primare de fete din I 1 Jebruane 1~04.
.
Art. 2. _ Pentru

Regulament pentru

modif}cări şi

naţionalitate străină; aceşt i
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română.

şi

Decret de

.

Regulamentul pentru internatele liceelor

Art. 8~ _ Cererea de înscriere trebuie

ca eleve externe, solvente

5. · Şcoala admite şi elevi de
neavând drept de bursă de internat.

Regulamentul Conservatorilor de

muzică şi artă dramatică

din 6 oc tombri

e / 907.
Art. 19. · Dacă vor mai rămâne locuri libere în ele, se
vor putea admite elevi străini.
Art. 24. - Elevii străini vor plăti taxa de studiu îndoită.

Regulament pentru numirea profesorilor şi maeştr
ilor la şcolile de corner/, din 29 noiembri
e 1907 .
Art. 2. · Pentru

ca cineva să poată fi numit profesor la o şcoală comerc
ială elementară de
trebuie să fie român.
Art. 53. - a) Pentru ca cineva să poată fi numit profes
or de ştiinţe comerciale, trebuie să fie
român .
băieţi ,

Legea pentru introducerea câtorva modificări în
legea asupra învăţământului secundar
din 19 august 1901. din 1 martie 1908c

•

. . ~rt. 9. · Articolul 27 se suprimă şi se înlocuieşte cu
cel următor: «Când numărul candidaţ ilor
'.n tabele_le de _capac!tate pentru limbile moderne străine
nu va fi suficient pentru a satistt1ce
nevoile 111v ăţăm~n.tulu1, m1111_strul
va putea admite la examenul de capacitate şi st răini .
Candidaţii de
acest fel nu vor fi msă adm1 ş1 a concura decât pentru limba
lor maternă şi naturală .
111scnş1

Regulamentul penin, organizarea

. . Art. 3. · Se poate admite ş i
m1111ster.
•

trecuţi

şcolilor de arte frumoase
şcolari de naţionalitate străină,

din 25 aprilie 1908 .

într-o

proporţie

care se va fixa de

Regulamentu l şcolilor secundare din 17 mai 1908
.

Art. 10. - Inscrierile la clasa I. Şcolarii români care
au trecut examenul de admitere vor fi
pe o listă, după aceeaşi normă .
'
Art. 11. - Admiterile în clasa I se vor face urmând dispozi
ţiile următoare :
a) la şcolile cu externat se vor rezerva locurile pentru
bursierii şi solvenţii ce urmează a se
primi.
b) Se vor admite repetenţii .
c) Elevii români rămaşi după clasificaţia stabilită de
medie.

Regulament pentru numirea

maeştrilor fn învăţământul şcolilor profesi
onaf

afară

de atelierele de aplicaţie. din 4 iunie 190g

e de gradu l J şi II de fete,

Art. 6. - Cererea de înscriere trebuie să fie însoţită de
următoarele acte:
b) un act din care să se constate că este româncă.

Regulament pentru administraţia interioară a şcolilo
r urbane. din 4 septem

brie 1908 .
• , Ar~.21. - _Mai_ră~~ân_~ locuri disponibile în
sălile de clasă, în urma înscrierii tuturor copiilo
r
I~ varstă ŞI SUpUŞI O~l1gat1v1tăţU, SC ~or În~crie_copiide
străini, ai căror reprezentanţi VOrfi ob\igaţ
i ca
pană la 15 septembrie să prez111te
d1recţ1e1 rec1p1sade plată a taxei. Copiii
românilor din alte ţări nu
sunt supuşi la taxe şcolare.
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Decret pentru modificarea regulamentului de aplicare a legii învăţământului primar şi normal a legii
învăţământului primar şi normal primar din 24 iunie I 909.
Art. 1. - Copiii românilor din alte ţări care frecventează şcolile primare nu sunt supuşi la taxe
şcolare. Nici copiii părinţilor împământeniţi nu sunt supuşi la taxe şcolare, oricare ar fi epoca

împământenirii .

Regulamentul şcolilor comerciale elementare din J4 august 1909.
Art. 8. - Admiterile în şcoli se fac în ordinea următoare .... 3) în ultima linie se vor admite fii

de străini.
Art. I O. Şcolarii străini, admişi în şcoală, vor fi obligaţi ca până în trei zile de la afişarea listei
să prezinte directorului chitanţa unei Case publice că au depus a patra parte a taxei anuale de
frecventare.
Regulamentul şcolii superioare de medicină din 4 septembrie 1909.
Art. 14. - Studenţii de naţionalitate străină vor plăti o taxă de l 00 lei pentru fiecare an de
studiu.
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Art. 26 bis. - Copiii români care au certificate de clasă, eliberate la finele anului şcolar
precedent la şcolile publice şi care de la începutul anului şcolar curent s-au pregătit la institute
private, vor putea fi permanenţi în cursul trimestrelor I şi II la şcolile publice.
Copiii străini, aflaţi în situaţia de la al. I, nu se vor putea permuta la şcolile publice decât până
la 15 octombrie.
Decret pentru modificarea art. 7 şi 11 din Regulamentul Conservatorilor de muzică şi artă dramatică
·
din 17 septembrie 1908.
Art. 3. - După al. II al art. 11 se adaugă un nou aliniat cu următorul cuprins: ,,Străinii nu se
vor admite ca elevi decât dacă rămân locuri disponibile, după ce se vor satisface toate cererile elevilor
români".
Regulament pentru administraţia interioară a şcolilor primare rurale din 18 septembrie 1908.
Art. 24 . - Rămânând locuri disponibile în sălile de clasă, în urma înscrierii tuturor copiilor în
vârstă de şcoală şi s upuşi obligativităţii, se vor înscrie copii de st răini, ai căror reprezentanţi legali vor
fi obligaţi ca până la 15 septembrie să prezinte dirigintelui recipisa de plata taxei.
Copii românilor din alte ţări nu sunt supuşi taxelor şcolare.
Decret pentni modificările introduse în regulamentul şcolilor superioare de comerţ din 30 decembrie 1908.
Art. 11. - Şcolarii străini admişi în şcoală vor fi obligaţi ca, până în 3 zile de la afişarea listei,
să prezinte directorului chitanţa unei Case publice că a depus a patra parte a taxei anuale.
Art. 14. - Fiecare şcolar, fiu de străin, admis în şcoală, va plăti o taxă anuală de 150 lei.
Regulamentul şcolii judeţene de meserii din Craiova, din 2 august 1909.
Art. 26. - Condiţiile de admitere în şcoală sunt: I. A fi român.
Legea pentru organizarea şcolii superioare de medicină veterinară din 4 iunie 1909.
Art. 1. - Învăţământul medicinii veterinare se dă în şcoala superioară de medicină veterinară.
El este gratuit pentru fii de români.
Fii de străini vor fi primiţi dacă vor fi locuri disponibile, după ce se va satisface cererile de fii
de români. Ei vor plăti atunci o taxă.
• Art. 7. - Consiliul profesorilor va avea dreptul de a recomanda pentru locul vacant pe un
candidat. Recomandarea se poate face:
a) Dintre românii care ocupă o funcţie echivalentă cu acea de profesor într-o şcoală
veterinară străină.
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b) În mod excepţional dintre oricare alte persoane.
Art. 29. - Numirea farmacistului diriginte se va face după aceleaşi reguli ca şi a diriginţilor de
farmacii publice .
Art. 31. Maestrul potcovar-şef va trebui să fie român.
Art. 10. - În clasa I-a se admit înscrierile în ordinea următoare:
l.
Elevele repetente pentru I-a oară ale clasei.
2. Elevele care au 11 ani împliniţi şi sunt fiice de român.
3. Elevele ce au dispensă de vârstă şi sunt fiice de român.
4. Elevele repetente a II-a oară ale clasei.
5. Repetentele altor şcoli similare.
6. Elevele care au 11 ani împliniţi şi sunt fiice de străini.
Se va avea în vedere la aceste înscrieri ca numărul străinelor în şcoală să nu se treacă peste a
·
cincea parte din numărul total al elevelor şcolii.
Art. 20. - Fiecare elevă admisă într-o şcoală profesională a statului, dacă este fiică de străin,
va plăti o taxă .
Art. 20 bis. - Fiicele de părinţi naturalizaţi sau recunoscuţi, vor fi socotite ca românce, oricare
ar fi momentul naşterii lor, faţă de data n aturalizării p ăr inţilor.
Art. 23. - Elevele, fiice de străini, merituoase şi lipsite de mijloace, vor putea fi cu timpul
dispensate de minister de plata sumei.
Legea pentru şcolire de copii mici (grădini de copii) din 12 iunie 1909.
Art. 4. - Maestrele vor fi românce.
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IV. Comerţ ~i industrie
Legea asupra vânzării tutunurilor din 6 februarie 1872.
Art. 15. - Impiegaţii întreprinderii precum şi toţi debitanţii de tutun vor trebui să fie români.
Legea asupra băuturilor spirtoase din 1 aprilie 1873.
Art. 8. - Pentru a putea obţine licenţa, trebuie să fie înscrişi ca alegători într-una din listele
unei comuni române.
Legea pentru înfiinţarea unei bănci de cont şi circulaţie din 17 aprilie 1880.
Art. 21. - Guvernatorul băncii va fi român.
Art. 22. - Directorii şi cenzorii vor fi români.
legea asupra burselor , mijlocitorilor de schimb şi mijlocitori/or de mărjiu-i din 4 iulie 1882. ·
Art. 21. - Spre a putea să fie prezentat ca mijlocitor de schimb sau mijlocitor de mărfuri
trebuie să însuşească următoarel e condiţii:
·
'
a) să fie român de naştere sau naturalizat.
Art. 24. - Nu pot fi mandatari decât numai români sau naturalizaţii.
Art. 25. - Oamenii de serviciu nu pot fi luaţi decât românii sau naturalizaţii români.
Legea generală a vămilor din l 7 martie J882.
Art. 51. Toţi comisionarii şi expeditorii, care nu vor fi funcţionari ai vreunei direcţii de căi
ferate sau vreunei companii de navigaţie, nu vor avea dreptul de a îndeplini, pe lângă vreun birou din
ţa~ă,_ nici un fel de operaţii vamale decât numai în urma unei autorizafii speciale din partea
mm1sterulu1;pentru obţmerea ei vor trebui:
a) să prezinte un certificat de moralitate,
b) să fie recomandaţi de către Camera de Comerţ respectivă,
c) să depună o cauţiune de 5 OOOpână la I OOOOlei.
Legea asupra Camerelor de comerţ şi industrie din JO mai 1886.
Art. 6. - Sunt alegători toţi comercianţii şi industriaşii care se bucură de drepturile civile şi
politice .
Regulamentul pentru vânzar ea produselor farmaceutice şi materiilor toxice din 4 iunie 1886.
Art. 5. - Se vor înmatricula ca droghişti numai persoanele care îndeplinesc condiţia de a fi
român sau naturalizat.
Legea monopolurilor tutunurilor din 28 februarie I 887.
Art. 13. - Impiegaţii administrativi ai regiei trebuie să fie români sau naturalizaţi.
Art. 56. - Debitanţii trebuie să fie români sau naturalizaţi.
Legea de ~1ăsuri generale pentru a veni în ajutorul industriei naţionale din 12 mai I 887.
Art. l. - ln termen de 6 ani de la înfiinţarea unei fabrici, două-treimi din lucrători trebuie să fie
români.
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Legea pentru construirea şi exploatarea căilor f erate din in iţiativă privată din 28 martie 1900.
Art. 25. - Concesionarul este obligat ca, ca în exploatarea liniilor sale, să întrebuinţeze cel
puţin 60% impiegaţi români.
Regulament de administrarea şi exploatarea pescăriilor aparţinătoare statului din 19 august 1900.
Art. 12. - Administratorii pot fi aleşi dintre cei care întrunesc condiţiile următoare: a) să fie

român sau naturalizat român.
Legea pentru organizarea meseriilor din 5 martie 1902.

Art. 4. - Străinii pentru a fi admişi vor trebui să dovedească că exis tă în ţara lor dreptul de
reciprocitate pentru români.
Art. 44. - În orice comună meseriaş ii pot constitui o corporaţie. Spre acest sfârşit se cere ca
numărul meseriaş i lor să fie cel puţin de 50 care să aibă exerciţiul drepturilor civile şi politice.
Art. 56. - Corporaţiile sunt datoare... 3) să înfiinţeze sau să subvenţioneze şcoli speciale şi de

Art. 3. Secretarul inspector trebuie să însuşească următoarele condiţii: a) să fie român.
Regulament de administraţia şi exploatarea serviciului maritim român din 25 aprilie 1906.

Art. 23. - Candidaţii provin dintre tinerii ce îndeplinesc condiţiile următoare: a) să fie român
sau naturalizat. ..
Art. 24. - Mateloţii se primesc a) dintre candidaţi, b) dintre mateloţii în rezervă, c) dintre
mateloţii în activitate în marina militară d) dintre români.
Art. 25. - Timonierii sunt numi(.ia) dintre mateloţi ... b) dintre timonierii în rezervă, c) dintre
timonierii brevetaţi , d) dintre români.
Art. 26. - Cărbunarii se primesc dintre români.
Art. 27. - Fochiştii sunt numiţi ... d) dintre români.
Art. 28. - Ungătorii sunt numiţi ... e) dintre români.
Regulamen/ pentru crearea Consiliului Superior al Comerţului din 17februarie 190 7.

adulţi.

corporaţiei.

. Art. 74. - Alegerea membrilor şi supleanţilor în comisia de arbitri se face în adunări deosebite de
patroni şi lucrători . Aceşti patroni şi lucrători se vor bucura de exerciţiul drepturilor civile şi politice.
Art. 95. - În toate întreprinderile şi furniturile statului, românii vor fi preferaţi, chiar dacă
ofertele lor vor fi mai scumpe cu 5 la sută decât ale celorlalţi concurenţi. Societăţile de me seriaşi
români vor fi admise a depune numai jumătate din garanţia cerută la licitaţiile publice.
În caietele de sarcini se va prevedea clauza că antreprenorul nu va putea întrebuinţa mese riaşi
străini în proporţia fixată de administraţie.
Legea asupra

băncilor populare săteşli şi

a Casei lor Centrale din 23 martie 1903.

Art. 8. - Administratorii, directorii sau lichidatorii
majori care se bucură de drepturile civile şi politice.

băncilor

populare nu pot fi decât români

Legea asupra burselor de comerţ din 9 mai 1904.
Art . 3. - În localităţile unde nu sunt burse, se vor putea numi mijlocitori autorizaţi români.
Toată

autoritatea recunoscută prin această lege comitetului bursei o va avea o comisie
din secţiunea locală a Camerei de Comerţ, -sau, în lipsa acesteia, de trei membrii români.
Art. 16. - Comitetul va alege din sânul său I preşedinte şi 2 vicepreşedinţi , care au exerciţiul
drepturilor politice.
Secretar se va numi un secretar special având drepturile politice.
Pentru a fi prezentat Ministerului ca mijlocitor oficial, candidatul trebuie: a) să aibă exerciţiul
drepturilor civile şi politice.
Art. 53. - Pentru constituirea camerei arbitrale şi de conciliaţie, adunarea generală va alege un
număr de 10-20 din membrii săi având drepturile politice.
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constituită

Art. 3. - Consiliul Superior al Comerţului se compune din 16 membrii români;
Art. 4. - Consilierii comerciali onorifici sunt în număr de 60, dintre care I O pot fi străin i ori
protecţiei române.
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În aceste şcoli numărul şcolarilor români va fi, în orice caz, cel puţin%.
Art. 64. - Pot lua parte la Adunarea Generală toţi membrii corporaţiei care n-au pierdut
exerciţiul drepturilor civile şi politice.
Art. 70. - Numai membrii care se bucură de drepturile civile şi politice pot fi aleşi în comitetul

Regulament asupra candidaţilor ce trebuie să îndeplinească căpitanii, secunzii, mecanicii
pe bastimentele comerciale sub pavilion român, din 4 decembrie 1905.

şi piloţii

Art. 3. - Candidaţii spre a fi admişi la examenul pentru funcţia de secund de mare sau fluvial,
mecanic de vas, vor îndeplini condiţiile următoare:
a) să fie români sau natural i zaţi români.
Art. 9. - Candidaţii , spre a putea depune examenul de brevet de căpitan de mare sau fluvial, pe
lângă condiţiile arătate la art. 3, vor trebui:
I) să aibă etatea de 25 ani, 2) să fi fost îmbarcat minimum doi ani în calitate de secund.
Art. 12. - Candidaţii spre a putea depune examenul de pilot fluvial, vor trebui să îndeplinească
condiţiile următoare: ...3) să fie români sau naturalizaţi români.

supuşi

Legea pentru organizarea marinei comerciale din 2 J februar ie 1907.

Art. 7. - Vasele sub pavilion român trebuie să aibă o treime a personalului ofiţeresc de punte
şi de maşină de naţionalitate română .
Personalul inferior, până la 2/3 din efective, va putea fi străin.
Străinii vor fi primiţi în aceleaşi condiţii ca şi românii.
Legea pentru monopolul vânzării băuturilor spirtoase în comunele rurale etc. din 7 martie /908 .
Art. 23. - Cârciumarul trebuie să fie cetăţean român.
Art. 15. - Se vor primi la licitaţii şi asociaţiile anume formate pentru luarea cârciumilor în
arendă. Membrii acestor asociaţii trebuie să fie cetăţeni români.
Prepusul împuternicit de cârciumar trebuie să îndeplinească toate condiţiile cc se cer
cârciumarului.
Toţi servitorii cârciumii sau ai cârciumarului trebuie să fie români.
Legea pentru modificarea legii lice nţelor din 22 martie J908.

Art. 5. - În comunele rurale, spre a dobândi brevetul, trebuie să se confirme întru toate
dispoziţiile legii pentru monopolizarea vânzării băuturilor spirtoase.
Debitorii cu ridicata din aceste comune trebuie să fie în scrişi. ca alegători comunali în vreuna
din comunele României.
Decret pelllru modificarea titlurilor 11,111,IV şi XIV din regulamenlul as upra privegherii sanitare
a alimentelor etc. din 6 august 1908 .

Art. 26. - Prepararea băuturilor alcoolice artificiale nu se va putea face decât de distilerii.
Atât proprie}arul cât şi conducătorul tehnic al distileriei vor fi cetăţeni români, respectându-se
drepturile câştigate. In orice caz, conducătorul tehnic trebuie să se bucure de drepturile civile şi politice.
(Texte reproduse din broşura: Petiţia Evreilor Pământeni adresată Corpurilor Legiui/oare,
februarie 1910) .

Prezentarea, selecţionarea textelor, note şi subtitluri: Lya BENJAMIN

Regulament de concurs penlru darea concesiunilor de deschidere de fannacii noi din I 1 decembrie 1905.
Art. 4. - Pentru a fi admişi la concurs, se cere candidaţilor ... b) să fie români sau naturalizaţi.
l egea penlru înfiinţarea de secr etari insp ectori pe lângă Camerele de Meserii din 17 martie l 906.
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Viaţa cărţilor

Documente despre istoria evreilor din Grecia

Fapt extrem de semnificativ, unul din ultimele documente cuprinse în
lucra~e, d~cu1;1~n~I număru( 1_~9
, cuprinde - printre altele - componenţa
Co~1tetul~1 dmg~1tor al U111un11pentru conservarea şi reabilitarea memoriei
evreilor_ d1? S~lomc, care au fost practic nimiciţi în timpul ocupaţiei naziste. El a
fost alcatu1t ~m următo_ar~le personalităţi : Primul ministru al Greciei, Preşedintele
Parl~mentului. ~len, mm1s~rul_de finanţe, ministrul justiţiei, preşedinţii tuturor
part1del?r poh_t,ce, membri a1 Parlamentului grec şi reprezentanţi ai presei din
Atena ş1 Salomc .
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La Atena a apărut (în editura Kastaniotis, 472 p.), sub egida Ministerului de
Externe al Greciei şi a Universităţii din Atena - Departamentul de ştiinţe politice şi
administraţie publică, volumul Documents an the history of the greek Jews
(Documente despre istoria evreilor din Grecia). El se datoreşte d-lor Photini
Constantinopoulou şi prof. Thanos Verernis.
Volumul se întemeiază pe documente oficiale, istorice şi diplomatice, aflate
în arhi:vele ~inisterului de Externe elen. El evocă o lungă . şi trainică coexistenţă
între cele două popoare, începând cu epoca lui Alexandru cel Mare, continuând cu
stabilirea în Grecia a evreilor sefarzi alungaţi din Spania la sfârşitul sec. XV şi
terminată cu crunta tragedie a Holocaustului. Perioadă care a însemnat ultimul şi
cel mai dramatic prilej al poporului grec şi al guvernelor sale de a-şi asuma riscuri
şi sacrificii pentru . ajutorarea concetăţenilor lor de credinţă mozaică.
Culegerea de documente este precedată de un Cuvânt înainte al d-lui
Theodoros Pangalos, ministrul de externe al Greciei, care a ţinut să explice între
altele:
„ Scopul acestei publicaţii este acela de a pune în lumină o seamă de aspecte

Epidaurus, din 1822, au înscris principiul libertăţii în alegerea religiei şi a
celebrării practicelor religioase.
... Volumul este dedicat memoriei victimelor Holocaustului şi eroilor
anonimi care s-au sacrificat pe ei înşişi spre a-i salva".

/',
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ale istoriei cetăţenilor greci de credinţă iudaică rămase mult timp ignorate. Statul
grec are o îndelungată datorie de a face lumină asupra istoriei evreilor veniţi îri
Grecia încă pe vremea lui Alexandru cel Mare, au folosit limba greacă în v'iaţa lor
de fiecare zi şi în textele lor religioase şi au stabilit puternice legături cu o ţară
faţă de care ei au dezvoltat o puternică afinitate ... Sprijinul acordat de guvernul lui
Elefterios Venizelos pentru crearea unui stat evreu fn 1917, cu patru luni înainte
de declaraţia Ba/faur, a strâns şi mai puternic legăturile dintre elementul evreiesc
şi patria sa de adopţie. Evreii şi-au adus contribuţia la istoria socială şi militară a
Greciei, participând la lupta împotriva fascismului şi invadatorilor nazişti.
Cel de al doilea război mondial a fost o perioadă extrem de grea pentru
greci, dar cel mai mult au suferit evreii, în ciuda eforturilor depuse de popor,
clerici şi ,chiar de oficialii care _au colaborat cu forţele de ocupaţie şi au încercat
să-i salveze. Scrisoarea arhiepiscopului Damaschinos către ambasadorul nazist
Altenburg este pe drept cuvânt considerată un monument de curaj şi umanitate.
Datorită eforturilor Bisericii, întreaga comunitate evreiască din Zakynthos (Zante)
a putut fi astfel salvată, fenomen unic în Europa.
De altfel, grecii au ştiut, în genere, să reziste fenomenului degradant al
rasismului . .Toate constituţiile greceşti, de la prima Constituţie Provizorie de la
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La început de veac

Gala Galaction şi evreii

Mulţu mită străda niei d-lui T eodor Vâr_golici, n eob osi~l isto ric
şi critic literar, a

I'\.

I'\.

'
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pu tut vedea lumin a tip arului - e adevărat mai ? emult al doilea vo lum din Jurnalul lu1
Gal a Galaction (Editur a „Albatro s" , 378 pagm1).
.
.
. .
Scriitorul şi părintele Gala Galacti on nu au nevoi
e, d_~s1~ r, ~e mei o
„pr ezentar e" . Op era sa îl recomandă din ~~n de mai mult
e generaţu ş1 va damul, la fel
de vie, şi p entru cele ce vo r mai vem de aci mamt e.
.
.
. ,
Iar aceste câteva rânduri nu se dore sc o evocare a p erioad
ei descn s_e m acest al
doilea volum din Jurnal - într eprind ere care ar reclam
a un spaţiu larg - c1~ ş1 propun e
doar să semnale ze, pentru cititorii „Bule tinul~i",_.
măca: câtev~ din . pasa iele
sem nificative p entru relaţia aut orului cu conce tăţenu sal
e~re1 m pr~
am a1 vea cului
nostru. Subie ct, căruia, de alt fel, i-ar put ea fi consacrata
o ampla cerce tare de cert
interes.
Da r iată pasajele d e care amint eam :

convinge , treptat, cu mare talent. Atunci a început să-mi
spună cine e omul
pentru care venise , într-adins , ca să m i-l facă cunos
cut şi cum au legat
prietenie . După câte va zile, Demetrius a veni t la noi acasă
, Calea Plevnei, cu
preţiosul lui descoperit , după cum odini
oară, în strada Semicerc - îş i
aminte a Dem etriu s - el în suşi venise la braţul altcui
v a. Aces t necuno scut
astăzi e un prieten vechi de aproape o jumăt
ate de an, un tovarăş nou, în
grupul nostru, o speranţă şi-o mângâiere m ai mult. Nu-m
i luati în nume de
rău să vă aminte sc că pe Demetrius eu l-am bot ezat aşa . Îmi ~ra
dat să mai
am un fin de acest gen şi anume pe recomandatul lui
Demetrius. Mirati-vă
msă , botezatul meu este , de neam, ovrei
! 11 chema Rudolf Bernhaut · îl
cheamă azi Radu Baltag . Amicii mei îndepă
'
rtaţi, pe care nu vă ştiu , nu v-am
văzut şi, probabil, nu mă veţi fi văzut nicio
dată, când veţi citi prezentarea de
mai sus, peste 30 de ani , poate că vă voi face impre
siunea acelui fiu de
împărat care se înapoiază în lumea murit
oare din tara tineretei fără de
'
,
'
bătrâ neţe şi a vieţei fără de moarte. Vi-l
înfăţişez pe Radu Baltag , cum , întrun sens invers, fiul de împărat, întreba despre tatăl
său, Roşu-Împărat, ale
cărui oase erau putrede de veacuri . Voi ·veţi
şti , în vremea voastră, mult mai
bine decât mine cine a fost Baltag. Ei bine , el e finul
meu. Num ele lui ,
celebru şi istoric în zilele voastre, este inventiunea
mea
a cronicarului
.
'
obscur dm
'
strada Popa Savu *. L-am găsit după
o dimineaţă
întreagă de
şovăială şi de zbucium. Voiam , întâi
, să-l botez pe Bernhaut: Dinu
Măghiran, apoi Toma Alimoş , în fine, după transe curioa
se, Radu Baltag. Îi
căutam un nume ne aoş românesc şi popul
ar , acestui evreu despre care o
presimţire tainică îmi spunea că va răspâ
ndi odată , în pământ românesc ş i în
razele graiului românesc , soarele put erei sale literar
e, p ărticică rumptă din
nebuloasa eternului geniu al Poporului Ales .
Dar voi râdeţi de mine ? Balt ag a mur it tânăr ? Baltag
s-a întor s în
Franţa ? Baltag vă e necunoscut ? Nu se
poate , nu se poate! Viguroasa-mi
convingere despre puterea lui mă face să despic , cu sigura
nţă, blocul acestor
30 de an~ ce ne d~spart şL să găsesc în el, ca pe un
enorm filon de aur,
numele ş1 opera lm Baltag . Tot ce am citit până acum
, de mâna lui, mi-a
spus .cu elocinţă, talent nativ, talent titanic . Ieri am
citit , de el, vreo 12
foiletoane , dintr-o serie nouă: Numai o stradă. Autor
ul lor e romancier
născut. Baltag scrie, cu călcâiele pe jăraticul
n ecesităţii , poruncei ca s ă scrie.
E redactorul prim şi unic al ziarului Prezentul . Artico
lele politi ce ori semi-

31 octombrie , 1904 - Şi în preziua iernei şi cu nerăbdarea
de-a vedea
d~~ul d~
0~1c~nd . ş~
pretutindeni aceeaşi desfăşurare de viaţă_ calmă ş~
med1o~ra, . aceiaşi 1:11c1
neguţători , acelaşi potrivit învălmăşag . de mterese ş1 de ape_t1tun pro~m
cial e .
Ovreii sunt nota specială a Cernăuţilor. Egali în dreptu
n cu toata lumea,
înfăţişează, ei între ei, toate inegalităţile risipirei ~ociale: ~e
la cele ~nor~te
funcţiuni municipale până la clasicul comerţ cu ~ame v~~h1. N_u
P?:.8~
urase
pe aceşti oameni, dimpotrivă : în taina su~et~lm meu
, 11 ~dmir _şi ~1mb~sc ,
pentru că, sub prihana lor de dinafară, au m e1 comoara
naprazmce1 credmţe
în Dumnezeu cu toate diamantele însoţitoare .
14 noiembrie, 1906 - Astă-vară, pe când hălăduiam
pe dealul lui
Radu-Vodă Demetrius mi-a adus un ziar puţin celebru mai mult o
efemeridă ~ şi m-a invitat să citesc nişte foiletoane , dintr-un
şir cu titlul :
Confesiunile unui actor. Nu erau decât 2 şi m-am execu
tat „st ante ~ede " .
Fără de codeală, i-am spus că autorul lor îmi pare cu ~alent. !'-cea
sta 1-~ada~
coraj amicului, i-a dezlegat _limba. Da, cu talent ,
ş1, dupa cum ma voi
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isprăvit şi acest semestru, fac, aproape în fiecare zi , de_4 ani ,
acasă la reşedinţă. Cernăuţii sunt oraş tihnit şi făr~ even~me~te.
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• M-am înşe (at, dar nu prea grozav . N-a fost să- l cheme
Radu Baltag, fiindcă s-a exilat la Paris şi l-a
; !ternat_: Adnen Le Corb eau ... A murit tocmai când începe
a să fie celebru (IO martie, 1950). (n.a.)
Da ş 1 nu ... Opera scris ă în franţu ze şte, a lui Adrien Le Corbea
u mi-e aproape necuno scută ... (n.a.).
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devastărei.

E sigur că printre cei care au început sunt mulţi lipoveni şi câţiva
basarabeni. O! neapărat că ţăranii răzvrătiţi nu se mişcă din
placul
imitărei faptelor de dincolo de Prut. Pricini
nenorocite şi adânci i-au smuls
din atitudinea lor lung răbdătoare şi le-au dat brânci peste curţil
e arendaşilor
evrei şi peste târguşoarele moldoveneşti. Sărmanii, ca să-şi
iasă din sărite a
trebuit ca răbdarea lor să roadă şi să străpungă vasul ei de aramă.
Şi-au luat
ciomegile, şi-au luat furcile şi-au tăbărât pe cei ce li se par
a fi nenorocirea
lor. Au dreptate! o dreptate disperată, oarbă, jalnică. Dar
marfă furată şi
zdrobită, case dărâmate,
vandalism! şi pe ici, pe colo: sânge. Mai au
dreptate bieţii mei ţărani ? !
Cât e de greu să judeci drept, în lumea aceasta ! Priviţi pe
nenorociţii
de evrei , spăimântaţi, sărăciţi, dezbrăcaţi şi cu copii în braţe,
fugind spre
gări, prin omăt şi prin noroi. Care e vina lor, care
e crima pe care o ispăşesc?
Au fost economi, au fost pricepuţi şi, speculând viţiile d-tale
şi ale mele, au
strâns acolo un pumn de parale . Căci toţi aceşti nenorociţi,
care fug cu
copiii în cârcă, sunt oameni nevoiaşi, negustoraşi de aţă şi de
spirtoase, şi au
agonisit cu destule sudori micul lor avut, căzut pradă urgiei
. Cei câţiva
vinovaţi mari sunt intangibili; casele lor sunt
la oraş şi bine apărate, banii lor
sunt depuşi la băncile Apusului. Care e atunci folosu
l acestor triste
represalii? Cum ar putea să-i doară pe adevăraţii vinova
ţi pumnii şi
ciomegile care plouă pe spinarea şi pe cocioabele celor mai
săraci dintre
evrei? Că sunt evrei, ca şi exploatatorii , că sunt economi
şi meşteri să se
îmbogăţească ... nu poate fi cap de acuzare şi atât
mai puţin de osândire.
„Nu lăsaţi pe streini să se înrădăcineze la ţară, căci s~a
dovedit că
atingerea ţăranului nostru cu streinul este distrugătoare pentru
ael dintâi ..."
Ideea aceasta, deşi nu chiar cu aceste vorbe, am citit-o în gazete
, ca spusă nu
ştiu de cine (student ori altceva), la una
din întrunirile prilejuite de
întâmplările din Moldova . Tristă idee! Trebuie
să închidem ţara noastră cu
un zid chinezesc , pentru că, în atingere cu streinii ce pătru
nd între noi, ne
studenţi
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politice, pe care i le reclamă şi impune ?irectorul , cur~ g~rlă
din p~na lui.
Dar directorul îi sugestionează, dacă nu-1 porunceşte, ş1 f~1let
~nul hter~r al
gazetei . Astfel, amicul Baltag a scris şi-a trebuit să scne
, ran?. pe r~nd,
Memoriile unui funcţionar de la Poste-Restante, Memoriile u~uz
;udecator
de instrucţie, confesiunile actorului de mai sus - vreo 40 de f~1let
oane, c~~
au pus, neclintit, temelia convinge_rii mele - ~i _încă ~lte felun
~e 1:1emom:
Lucru curios, Baltag primeşte altoml cu o facilitate ş1 cu_o
uşun?ţa rare, Ş~
în câteva zile înfloreşte şi rodeşte minunat. Ce i-ar trebui acestu
~ om , c~ sa
scape, în capul lui, comoara fabuloasă pe care i~o presupun,
deplm ~onv_ms:
ar fi1 nu mal. 200 de franci lunar şi subt acopenşul unei case de ţara on de
· - ·
foburg , deplina libertate . Dar d~ unde! Viaţa ac:asta .e .ata~ d
: cun~a~a ŞI
planurile Providenţei atât de neaJunse! Baltag e sarac hp1t paman
tulm ş_1 are
de hrănit şi de îmbrăcat o soră şi un frate. Dar. ace~t fiu de
ev~eu s-~ na~cut
milionar ! Mamă-sa, evreică spaniolă, avea titlun de nobl~ţ
a. Tatal sau Aa
învârtit între Paris şi Bucureşti , afaceri de milioane, şi-a p~erdu
t averea m
specul;ţiuni de Bursă, a fost câtva director plătit,. într-o ~abncă de al~ool
'. la
Bolintin, şi-a murit într-o mizerie rezervată numai oamemlor
.ex::aA
ordman .
17 februarie, 1907 - Au trecut zile multe peste cea dI~ta1 m
care am
legat prietenie cu Baltag. Opiniunea _mea ?espre sufl_~tullm,
germen bun '.
din capul locului, a crescut şi a înflont deph~ . .A~est ba~at cu
~alen~mare _eş1
un suflet mare. în inirria lui poţi să poposeşti ş1 sa te odihneşti,
făra teama ~e
trădare. Suntem prieteni din ce în ce mai mult şi .ne-a~ dat u~ul
altuia
încrederi ilimitate. Bietul Baltag e ovrei ! Sufletul lm cauta
spre mme cu un
avânt pe care curioasa mea simpatie pentru Israil îl_înzeceşte_.
I .se pan: lucru
extraordinar ca eu să am înclinare către neamul dm care a
~eş1t~ d~pa trup'.
Domnul şi Mântuitorul meu şi i s-a părut int~resant ?este masu~
~; cand, mai
serile trecute, i-am arătat, în Sf. Pavel - ,,Epistola catre_~orna
~\ , c~p . .11 ~
temeiul sentimentelor mele pentru Poporul Ales. ,,Tu mei n~-ţ1
mch1pmeştl,
Grigore, cât ţin eu la tine. Nici un. amic ~l tău, fie el chiar
A!heo , de ~a
Geneva, nu te iubeşte cât te iubesc eu". Bietu~ meu .Bal~a
g ! 11~oresc d~n
toată inima să fie şi să lumineze atât de sus ŞI .de vrn cat ~m
vaAzuteu, 1~
apoe,alipsa mea profetică. Şi când numele lu~ ~a f~ cele?r
u m_ ţara ŞI
literatura noastră şi · romanele lui, scrise în buna limba ro~an
easca, vor fi
citite de O lume întreagă - să nădăjduim că împământem
re~, pe ca:e ~
dobândesc, la noi, atâţi străini nevrednici, nu va fi o răspla
ta nementata
pentru Radu Baltag.
.
7 martie, 1907 - În nordul Moldovei se petrec evenim
ente ~rave.
Scânteia antisemitismului basarm,ean a sărit dincoace, pes:e
P~.t, ~1 s_ate
numeroase, din câteva judeţe, s-au aprins de focul
razvrat1re1 ş1-al
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prăpădim!
Şi

se pare

că

ideea aceasta nu e

goală

de

adevăr.

Din fericire, îmi vine

să cred că streinul în faţa căruia românul se ofileşt
e e numai evreul. Ei, dar

înaintea evreilor s-au ofilit şi s-au uscat toate popoarele istorie
i. Menirea ori
blestemul lui Israil e mai presus de puterea de scrutare a
minţei omeneşti.
Ne ofilim în faţa evreilor - ei ! s-au ofilit şi Faraon, şi Goliat
, şi Olofem, şi
Amon! Cu hotărârile lui Dumnezeu nu se poate pune nimen
i şi cu poporul
predilect Domnului nici o putere omenească nu se poate măsur
a.
Dar e vorba de bieţii noştri ţărani moldoveni şi de bieţii noştri
ovreiaşi
din Podul-Iloaiei. Mă doare inima şi de unii şi de alţii ! Pe
unii îi văd ajunşi
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îi văd pribegi pe drumuri, desculţ_i şi fugăriţi.
alţii, deci fraţii mei, deopotrivă. Le-aş dori împăcare,
bună înţelegere, tihnă şi deopotrivă folosită vieţuire laolaltă. Dar... îmi dau
seama că nu se poate. Acolo sus, în nordul Moldovei, urzeala puterei noastre
s-a tăiat şi pace. Seva trunchiului nostru nu mai urcă până la acele ramuri şi
- fatal! - vâscul străinismului s-a ivit în creştetul copacului. Dacă este
cineva de vină, în această gravă şi tristă conjoncţiune , apoi este boierimea
moldovenească. În capul acestor boie'ri şi boiernaşi, care şi-au lăsat de lene
ogorul strămoşesc la cheremul arendaşului evreu, ar trebui îndreptată toată
furia ţăranilor exasperaţi . Aceşti nevrednici, ca să aibă ce cheltui prin
tavernele Apusului, au dat ugerul Moldovei în gura evreimei şi a tuturor
streinilor. În fine, cu drepturi egale la dispreţ şi la înfierare, apar toţi acei
trădători de neam, care - ca slujbaşi ai statului, în diferite grade şi
competinţe - au vândut şi vând, pe bani evreieşti , braţele nefericitului nostru
de ţăran.
15 octombrie 1908 - Am citit, acum câteva zile, nuvela „Haia Sanis"
de Sadoveanu. Dintre toţi cititorii acestui scriitor poate că eu surit cel care îl
admir mai mult, pentru curioasa pricină că nu-l urmăresc deloc, ci-1 citesc
numai arar, când mi-l scoate înainte întâmplarea. Am auzit, de la cei care
l-au urmărit de aproape, că, de la o vreme, Sadoveanu ajunge obositor, ca
unul ce se repetă fără habar. Cui îi place, cui nu: atâta pagubă. Robustul
Sadoveanu scrie valuri-valuri, cu aceleaşi ticuri, cu aceleaşi gesturi, cu
aceleaşi proceduri , cu aceeaşi nepăsare.
Eu, însă, sunt departe ca să fi simţit saţiul acesta, fiindcă m-am întâlnit
cu minunatul povestitor numai din când în când. Dar am mai auzit că „Hai a
Sanis" a plăcut chiar celor mai blazaţi lectori ai scriitorului. Mie, socotesc
că mi-a plăcut mai mult ca tuturor. Întâi pentru dragostea mea pentru ovrei.
Iată, mi se .pare, întâia plăsmuire literară românească (scrisă de un român)
care îmi descrie viaţa ovreilor de la noi. Şi cu ce relief, şi cu cât adevăr, şi
cu ce putere de trezire şi de rechemare ! Autorul găsea , în mine,
împrejurarea favorabilă că sunt unul care am trecut prin Paşcani, prin Piatra,
prin Tg, Neamţu ... Această împrejurare mă făcea să constat şi să admir,
îndoit, adevărul şi vânjoşia răstâlmăcirei sale literare. Sadoveanu e mare
artist. Cine e în stare să te facă să vezi, printr-o treanţă de hârtie, trecută prin
maşina lui Gutenberg, atâta potrivire aidoma cu cele ce ţi-au trecut şi ţie pe
subt ochi, atâta lumină şi culoare. Şi atâta viaţă, cu autenticele ei bătăi de
inimă- e un mare artist. Am citit, la Agapia , prin August, Pere Goriot al lui
Balzac. Să mă credeţi că precisa şi strălucita rechemare a acestui zeu al artei
nu face să pălească, în amintirea mea, neclintitele oglinzi din „Haia Sanis".

Sadoveanu ar avea mai multă bună creştere literară, ar îngriji mai mult
de frumoasa-i abondenţă de condei, i-ar păsa mai mult de codul sintaxei, ar
fi, în sfârşit, ceva mai atic: aş fi dispus să cred că este cel mai mare purtător
de condei, din toată literatura românească.
Am stat şi am gândit, după ce am citit minunata nuvelă: iată, prin
urmare, că aceşti curioşi oameni, ovreii, au mizerii, patimi, şi pot să ne
inspire tot atâta dureroasă simpatie ca şi c~alaltă lume. Şi ei sunt necăjiţi,
păcătoşi, vrednici de milă, ca şi noi creştinii, şi uneori chiar mai mult decât
noi. De fapt, din nuvela lui Sadoveanu, lumea ovreiască apare mai
· cumsecade şi mai morală decât cea românească. Ioan Rusu şi Ştefan Bucşan
sunt nişte ticăloşi, care nu-şi dovedesc pereche printre ovrei. Când vom
ajunge noi să înţelegem şi să ne înduioşăm de durerile acestui oropsit norod,
când vom ajunge să expulzăm blestemul şi prăpastia ce ne despart ?
14 decembrie, 1908 - Sunt prietin cu mult inteligentul şi prestigiosul
ziarist Ştefan Enric Streitman şi într-o sâmbătă am fost cu el la sinagogă,
unde am urmărit şi eu - mai de departe - cursul rugăciunilor, pe cărţile
sinagogale, iar când am citit Thora, întâmplându-se să fie un pasaj familiar,
l-am tradus cu cea mai mare libertate . Am fost foarte atent la tot ce se
petrecea în juru-mi. Impresiunea mea a fost şi de data aceasta, ca şi acum
vreo 1O ani, că un neam care ştie să se roage ca ovreii e invincibil, e
inexpugnabil. Cu neamul acesta, eu aş vrea, cu spăimântată grabă, ca
neamul meu să facă alianţă. Dacă însă îmi veţi răspunde: De prisos! căci şi
cu alianţă şi fără alianţă, tot înfrângerea ne aşteaptă, atunci îmi voi ascunde
capul în glugă şi voi tăcea din gură.
H.D.
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în sapă de lemn şi pe
Sunt oameni şi unii şi

Azilul „Elisabetheu"

*

La intersecţia străzii Romulus cu Ion Filibiliu se ridică o clădire, Casa de
pentru bătrâni, fostul azil „Elisabetheu", de pe lângă Comunitatea Evreilor

odihnă

din

Bucureşti .
Obârşia

acestei instituţiuni, care datează din anul 1879, arată că germenul
a luat formă atunci când un mănunchi de zece oameni, nevoiaşi şi ei, au
pus la cale crearea unui azil unde cei obijduiţi şi loviţi de soai1ă să găsească un
adăpost pe care nenorocirea vieţii lor a făcut ca să nu şi-l poată înfăptui. Mânaţi de
această dorinţă şi secundaţi de doctorul Blumenfeld au colectat diverse sume de
bani prin care au putut duce la bun sfârşit preconceputul lor vis: ,,Azilul", pe locul
donat de răposata Ana Rosentzweig.
Ticluit la început dintr-o cameră, două, s-a ajuns , încetul cu încetul, printr-o
muncă asiduă, la un număr de douăzeci şi cinci de odăi, clădire care fu inaugurată
în 1881, când au fost introduşi primii bătrâni nevoiaşi, care au trăit în tihnă la
adăpostul zilei grele de mâine.
După un interval de ani, la 1912, acest Azil, devenit neîncăpător pentru
numărul mare de solicitanţi care cereau internarea, Comitetul de atunci, în frunte cu
răposatul preşedinte Adolf Popper, a pus Ja cale dărâmarea vechiului Azil şi
clădirea unui altul nou , cu confort modern. Prin contribuţii personale şi donaţiile
oamenilor de bine, s-a putut înjgheba o clădire cµ patruzeci şi cinci de camere de
locuit , sufragerie, dependinţe, instalaţie electrică, calorifer, băi etc., clădire care fu
inaugurată în 1914.
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, _ Î? a~est an, .c~,~ ~n _lu~a. ~eptembrie , .camarila legionară antonesciană, pe
langa d1fente neleg1um ş1 rautaţ1 impuse evreilor, a luat hotărârea de a rechizitiona
şi locuinţele lor şi, pe această listă, fu trecut şi Azilul .
·
. . Ţrist~ ~e~te .a produs mare jale şi chiar consternare printre pensionarii
mst~tuţrnn.e1 ş1 md1gnare în sânul Comunităţii, că se loveşte în nişte sărmani
nevmovaţ,, fără alt adăpost, fără copii, ori rude.
Eforia Azilului şi Comunitatea au făcut demersuri Ia cei în qrept spre a
împiedica acest sacrilegiu.
Miniştrii Leca şi Dragoş au venit la faţa locului, spr~ a cerceta cazul, au
văzu_t starea pre~ară ş.i nenorocită a celor 120 bătrâni, pe cei 600 copii plăpânzi, de
la d1v:rse ş~oli: can aşt.eptau îmbucătura de la cantina asistenţei Comunităţii,
plasata tot aci, ş1 au promis că vor lăsa instituţia în pace .
Dar în zadar. N-au trecut decât câteva săptămâni şi Azilul fu vizitat de către
două doamne, de la o Casă de corecţie pentru minori, din provincie, care au avut
veleitatea şi dorinţa expresă de a căpăta această instituţiune pentru căminul tor.
Am intervenit Ia domnii Antonescu,
Dragoş şi Leca, care şi-au călcat
cuvântul dat şi le-au cedat Azilul, izgonind bătrânii din cuibul lor fericit.
· .
J~lnica ştire a. evacu~rii a îmbolnăvit mulţi dintre pensionari, iar bătrâna Lifşa
K1mel, mtr-o surescitare disperată că trebuia să plece din Azil, a suferit un atac de
inimă şi a sucombat. Astfel că, în ziua de 22 oct., în momentul când sărmanii bătrâni
pribeg _i, cu desagii în spinare , ieşeau prin poarta Azilului, mergând spre Str. Bradului
19A, unde li s-a dat , la o parte din ei, un adăpost impropriu, deteriorat şi neamenajat
încă pentru Azil , corpul neînsufleţit al bătrânei Lifşa Kimel, jertfa legionară, trecu pe
un car funebru, spre locul de veci, cimitirul Giurgiului.
Iar în locul bătrânilor, foşti gospodari şi muncitori, fură introduse ca ·
pensionare în Azil minorele casei de corecţie, filiala închisoarei Văcăreşti.
.
~u trecut ani grei de lipsuri, persecuţii şi ameninţări. După 23 aug. I 944,
Comumtatea a putut recăpăta Azilul, denumit acllm Casă de odihnă şi care, în
f~unte .cu un Comit~t inimos şi destoinic, a putut efectua, prin donaţii personale şi
d1verş1 colaboratori generoşi, renovarea şi repararea parterului deteriorat şi
suprapunerea unui etaj, înzestrat cu tot confortul modern.
· Instalaţia astfel alcătuită, reprezintă o casă de odihnă model care face cinste
ţării şi celor ce au făcut-o şi înzestrat-o, un adăpost pentru cei 230 pensionari care
vor duce o viaţă tihnită, mulţumită generozităţii celora care şi-au asigurat un mare
merit pe altarul binelui obştesc.
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Printre documentele ajlaie în arhiva Centrului pentru Studiul Istoriei
Evreilor din România am depistat, recent, unul ce oferă date semnificative asupra
existenţei unei alte instituţii de caritate a Comunităţii Evreilor din Bucureşti, şi
anume· Azilul „ Elisabetheu ", o instituţie cunoscută după nume, dar despre care cel puţin până în acest moment - nu existau elemente care să îngăduie o
reconstituire a activităţii sale. O activitate, după cum vom vedea, benefică şi
îndelungată, dar brusc întreruptă în 1948 de autorităţile vremii.
Este vorba, fn speţă, de o mărturie semnată de Henrietta Zissu, fosta
directoare a „ Elisabetheu "-lui între 1918-1948. Pentru interesul ei, redacţia
„Buletinului ", o publică integral, respectând stilul autoarei, care contribuie şi el
la restituirea unei anume culori a timpului.

. Jzbucni.nd războiul în 1916, bătrânii au fost evacuaţi şi plasaţi în case
particulare, d111cauză că s-a amenajat aci spitalul militar nr. I 08. Au revenit însă
în Azil în 1918, când s-a încheiat pacea.
'
'
.
. După o_exist.enţă ~e 61 ani, Azilul a suferit cea mai mare nenorocire prin
izgonirea pens1onanlor d111adăpostul lor, sub urgia antonesciană de către C .N.R.
în 1942 .
'
'

c.v.
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Yad Vashem 2001

Singur ele departamente care n-au fost închi se pentru public în vederea
mutării este Holul numelor - Hali of Names - şi Departamentul Mărturiilor

Studiul Holocaustului
- o provocare pentru educaţie în secolul XXI
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În apropierea unui nou mileniu, Yad Vashem este angajat într-un vast
program de înnoire , care se va exprima, între altele , şi prin inaugurarea a
două noi clădiri în campus. Noua clădire a Arhivelor şi Bibliotecii şi Şcoala
Internaţională pentru studiul Holocaustului au fost proiectate de David
Guggenheim, în colaborare cu Daniel Mintz de la Grupul Guggenheim de

Orale (Oral Testimonies Departament ).
Mutată în noul sediu , Şcoala internaţională de studiere a Holocaustului
urma să fie deschisă oficial la 7 decembrie 1999. Planurile arhitecturale au
fost pregătite ţinându-se seama de cerinţele publicului, iar Centrul
pedagogic va fi, şi el, mult mai primitor pentru utilizatori.
Şcoala internaţională pentru studiul Holocaustului a fost înfiintată cu
sprijinul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Sporturilor şi a unor sp;nsori .
~irectorul şcolii este dr. Motti Shalem , care priveşte mutarea ca o treaptă
importantă în îmbunătăţirea educaţiei tineretului israelian de astăzi . ,,Suntem
singura şcoală de acest fel din lume şi clădirea a fost pro iectată şi construită
având în vedere acest lucru ... Sporir ea facilităţilor şi a spaţiului de lucru vor
permite primir ea unui număr de elevi de trei ori mai mare ".
Sute de educatori din toată lumea participă, de asemeni, la cursurile de
la Yad Vashem şi învaţă cum să predea despre Shoah şi antisemitism în
univers ităţi străine cu ajutorul materialelor educative puse la dispozitie de
şcoală.
'
.
D~pă o primă conferinţă internaţională în 1996, o a doua conferinţă
mtemaţ10nală asupra Holocaustului şi educaţiei a avut loc în zilele de 10-14
octombrie 1999 cu tema „Memoria Holocaustului în secolul XXI - o
provocare pentru educaţie". Ea s-a desfăşurat sub auspiciile lui International
Task Force, creată la 7 mai 1998, din iniţiativa guvernului Suediei , în
vederea unei viitoare cooperări intemationale în educatia asupra
Holocaustului , reamintirea acestuia şi cercetar~a· sa.
'
Prin multiple contacte între directorul pedagogic al Şcolii
Internaţionale, d. Shulamit Ii;nber şi .reprezentantul Secţiei de educaţie al
Consiliului Europei, directorul general adjunct al UNESCO şi directorul
Memorialului Theresienstadt, s-au pus bazele unei strânse cooperări şi
coordonări a activităţii educaţionale privitoare la Holocaust.
De asemenea, Societatea Americană - Departamentul de Educatie prin d-na Merlene Warshawski - Yahalom va facilita o strânsă legătură între
Yad Vashem - Ierusalim şi Statele Unite , uşurând accesul educatorilor la
multiplel e resurse educaţionale de la Yad Vashem.

arhitecţi şi urbanişti .

Situată foarte sus, dominând pădurea Ierusalimului, clădirea Arhivelor
Bibliotecii va adăposti colecţiile mereu înnoite ale bibliotecii, arhivei de
documente , arhivei de fotografii şi film şi arhivei de mărturii orale. Ea a fost
realizată
graţie
contribuţiei
semnificative a organizaţ1e1 „Claims
Conference" de sub conduc erea rabinului dr. Israel Miller~ preşedintele ei şi a altor contributori .
Mutarea vastelor fonduri de documente de arhivă şi a bibliotecii a
făcut necesară închiderea pentru public a vechilor sedii şi o foarte detaliată
şi rriinuţioasă planificare a reaşezărilor „Există o mare investiţie în gândirea
logistică, în planificarea , în pregătirea mutării, precum şi în reorganizarea
sălii de lectură în vederea asigurării unei mai bune serviri a publicului ", a
declarat directorul bibliotecii dr. Robert Rozett.
Cele 100 OOOde fotografii cu multiplele aspecte ale Holocaustului au
fost scanate pentru ca publicul să aibă acces prin calculator la ele - şi la
filme.
În afara celor 80 OOOcărţi ce alcătuiesc biblioteca , există 50 milioane
de documente, înregistrate în mii de fişiere organizate pe 300 de grupe de
înregistrări. Deşi mutarea ar fi trebuit să se termine în octombrie 1999, va
mai fi nevoie de cel puţin un a;n pentru ca toate băncile de date să fie
integrate şi pentru ca s alariaţii să poată manevra infonnaţiile în mod fluent
în noile programe pe calculator.
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„Cum de s-a putut întâmpla o asemenea tragedie în secolul XX ?" s-a
întrebat Makoto Otsuka după întâlnirea din Israel cu Otto Frank, tatăl Annei
Frank, în anul 1971. Cel din mmă i-a spus atunci: ,,Vă rog n-o simpatizaţi
numai pe Anne, ci încercaţi să deveniţi o persoană care să facă ceva pentru a
ajuta Pacea". Acest îndemn a condus la deschiderea, sub conducerea lui
Makoto Otsuka, a primului Centru de Educaţie asupra Holocaustului
(Holocaust Education Center, la Fukuyama - City - Hiroshima), în Japonia,
în 1995.
De la deschidere, Centrul a fost vizitat de 32 500 de vizitatori, printre
care şi 300 de şcoli. Copiilor japonezi li s-a explicat că un milion şi jumătate
de copii inocenţi au fost omorâţi doar pentru că s-au născut evrei.
În acelaşi timp, d. Makoto Otsuka s-a întâlnit cu .mulţi elevi şi
profesori, cărora le-a vorbit în instituţii de învăţământ şi săli publice. El le-a
arătat că este important să nu uite că ostilitatea, ura şi prejude
căţile
împotriva evreilor, au dus, până la urmă, la cumplitul fenomen al
Holocaustului.
Câţiva supravieţuitori ai acestuia - ca d-na Hannah Pick, o prieten
ă a
Annei Frank - d-na Rachel Panas, o supravieţuitoare din lagărul de la
Bergen - Belsen, născută la Lodz - Polonia, arestată de Gestapo şi eliberată
la vârsta de 9 ani, au vorbit copiilor despre cele trăite de ele.
Un mare număr de mărturii au fost donate Centrului de personalităţi
din mai bine de 30 de ţări . Ele povestesc copiilor japonezi istoria
Holocaustului despre care nu avuseseră prilejul să afle decât prea puţin până
atunci.
În august 1999, la conferinţa „Copiii japonezi şi Holocaustul" a fost
invitată dr. Yaffa Elia~h, de la City University din New York, care
a vorbit
auditoriului despre experienţa ei de supravieţuitoare a orăşelului Eishishok,
Lituania, distrus de nazişti pe când era copil şi despre diferitele ei activităţi
în legătură cu educaţia asupra Holocaustului: un ghid pentru copiii secolului
XXI. De altfel, d-na Yaffa Eliach a inaugurat şi primul Centru al

Holocaustului din Statele Unite. A petrecut mulţi ani spre a strânge din toată
lumea fotogra.fii }le foştilor locuitori din. Eishishok, le-a restaurat şi expus la
,,Tower ?f ~1fe la Holocaust Memonal Museum din Washington D.C.
Şaptezeci dmtre ele au fost prezentate şi la H.E .C.
în Japonia, unde
expunerea lor a făcut mare impresie asupra vizitatorilor. D-na Eliach a
îm~ărt~~it ascultătorilor visul ei de a crea la Hadera (Israel) o rephcă a . ştetl
ulm Ets1shok ca model al ştetl-urilor existente în estul Europei înainte de
Holocaust.
Cea mai importantă caracteristică a întâlnirii a fost, însă, indubitabil
aceea că a fost organizată de copii, pentru copii. Întâlniri similare au avu~
loc şi în alte locuri: Okayama, Kyoto ş i Tokyo. Ele au fost reflectate atât de
posturile de televiziune, cât şi de principalele ziare sau publicatiile editate
de elevi şi studenţi.
'
H.E .C. a mai fost, de altminteri, vizitat şi de primarul Ierusalimului, d.
Ehud Olmert şi de d-na Olmert, ocazie cu care aceştia s-au întâlnit cu
părintele Takeji Otsuki - care de 60 de ani se roagă pentru
pace în Ierusalim
- căruia i-au prezentat o menorah de la Yad Vashem având înscris pe ea
numele său.
~a H.E.C. funcţionează un grup activ de copii, între 9 şi 18 ani,
denumit „Small hands" (Centrul şi-a înscris ca motto „Mâinile mici crează
Pacea"). Una din principalele lui activităţi este îngrijirea trandafirilor Annei
numiţi „Souvenirs of Anne Frank" şi trimişi la şcoli şi organizatii din toată
Japonia. Această specie a fost cultivată în Belgia de d. Derforge şi trimisă în
Japonia, în 1972, de Otto Frank.
La ~ii de k~, depărtare de Europa şi de Israel, într-o ţară despre care
nu avem mformaţu că se află evrei, respectiv la Tokio, se crează acum un al
doilea memorial şi centru educaţional „Holocaust Resource Center". El se
bucură de sprijinul d-nei Genya A. Markon de la Holoca
ust Memorial
~useum din Sta~ele Unite, al d-nei dr. Yaffa Eliach de la City University
dm New York ş1 al dr. Rando Iph L. Braham de la Rosenthal Institute for
Holoc!lust Studies etc. Şi H.E.C. va sprijini şi coopera cu acest nou centru.
In luna august 2000, este planificată manifestarea 2000 World
C~ildr~n's Conference" asupra Holocaustului, avându-l coord~nator pe dr.
M1chall Berenbaum, preşedintele fundaţiei „Survivors of the Shoah Visual
History".
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Ca şi apariţiile anterioare, şi „Buletinul" nr. 3 s-a bucurat de interes şi
ecouri favorabile.
Am primit zeci de scrisori de la biblioteci centrale biblioteci J·udetene
'
'
,
personalităţi ale vieţii publice şi conduceri de Comunităţi evreieşti. .
Prof dr. Dinu C. Giurescu: Lucrările Centrului contribuie substantial
la cunoaşterea Comunităţilor evreieşti din România în sec. XIX-XX. D~pă
1990 s-a înaintat în această direcţie mult mai mult decât între 1939-1989. Şi
acest fapt înseamnă foarte mult.
Prof dr. Gabriel Ştrempel, directorul general al Bibliotecii Academiei
Române: Vă rămânem recunoscători pentru interesul pe care-l acordati
·
·
acestei instituţii de cultură.
Prof dr. Vasile Stănescu, directorul Fundatiei Elias: Tin să vă felicit
atât pentru conţinut, cât şi pentru forma de pre~entare. se' înscrie printre
realizările remarcabile ale CSIER, punând astfel în operă ceea ce distinsul
savant acad. N. Cajal numeşte real-semitism.
Prof univ. dr. Ion Stoica, director general al Bibliotecii Centrale
Universitare: Vă mulţumim în mod deosebit pentru gestul dv. generos de a
contribui la dezvoltarea colecţiilor BCU.
Alexandru Andrei, director al Bibliotecii judeţene „ Christian Tel!",
Tg. Jiu: Dacă toţi cei care vorbesc despre carte sau au responsabilităti
financi,are în domeniu ar respecta-o cu adevărat, un gest ca al dv. nu ar
doar excepţia, ci regula ce guvernează soarta acesteia . Raritatea gestului
subliniază expresia nobleţei lui.
Dumitru Ghiţă, director al Bibliotecii judeţene „Alexandru
Odobescu", Călăraşi: Lucrările sunt puse la dispoziţia publicului cititor,
fiind un adevărat câştig pentru cei care le citesc.
Prof dr. Florin Constantiniu, prof Norocica Maria Cojescu şi prof
Alexandru Mamina, autorii primului manual de istorie, cel de clasa a VII-a,
în care este tratată problema Holocaustului: Mulţumim şi-l considerăm util
pentru alcătuirea lecţiilor.

Dr. George Anca, director general şi Luminiţa Cozma, şef serviciu
Biblioteca Naţională şi Pedagogică: Vă mulţumim pentru cărţile pe care aţi
avut amabilitatea de a le dona, care completează fondul naţional al
bibliotecii.
Jon Teodorescu, lector Universitatea Valahia, Târgovişte: Ţin să
mulţumesc în numele meu şi al colegilor mei pentru cărţile trimise. Aceste
materiale sunt necesare atât nouă, cât şi studenţilor pentru o mai bună
cunoaştere a istoriei evreilor şi contribuţia lor la istoria României.
Prof Mariana Leferman, director şi profesor, Gabriela Braun, şef
serviciu Biblioteca judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman ", Craiova: Ne
bucurăm de această colaborare cu prestigioasa dv. Instituţie şi sperăm în
continuarea acestui schimb de informaţii şi lucrări.
Elena Podoabă, director Biblioteca judeţeană Vaslui: Am primit
publicaţiile dv. şi vă mulţumim.
Dr. în drept Betino Diamant, Mediaş: Vă mulţumim pentru cărţile
trimise.
Ne-au scris şi unele conduceri de Comunităţi evreieşti dintre cele care
ne-au ajutat în acţiunea de difuzare a lucrărilor CSIER la instituţii din
localităţile sau din judeţele respective care şi-au exprimat, de asemenea,
mulţumiri pentru exemplarele donate, ce îmbogăţesc bibliotecile comunitare
şi stau la dispoziţia enoriaşilor (Bistriţa, Galaţi, Iaşi, Ploieşti, Sibiu,
Suceava, Tulcea şi Vaslui).
La rândul nostru, mulţumim celor care ne-au scris, cuvintele celor care
ne-au scris, cuvintele lor încurajatoare fiind un imbold pentru activitatea
Centrului.
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