https://biblioteca-digitala.ro

FEDERAŢIA COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA
CENTRUL PENTRU STUDIEREA ISTORIEI EVREILOR DIN ROMÂNIA
ORIZONTURI EVREIEŞTI - ORIZONTURI EUROPENE

https://biblioteca-digitala.ro

Redactare: FRANCISCA BĂLTĂCEANU
Tehnoredactare computerizată: MARIUS GELLER

https://biblioteca-digitala.ro

Federatia
Comunitătilor
Evreiesti
din România
'
'
'
Centrul pentru Studierea Istoriei Evreilor din România

ORIZONTURI
EVREIEŞTI
ORIZONTURI
EUROPENE
Editor:
LIVIU ROTMAN

2007

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

Sumar:

LIVIU ROTMAN, Istoria evreilor - un traseu european I 7
MADEEA AXENCIUC, Despre alegorie în Călăuza rătăciţilor
de Moise Maimonide I 1 O

MARIA RADOSAV, Carte şi comunitate evreiască în Satu
Mare, între secolele XVIII-XX: traiectorii livreşti şi
geografii culturale în lumea evreiască din Europa I 25

LADISLAU GYEMANT, Evreii din Transilvania în perioada
interbelică I 53
MĂRIUCA STANCIU, Moses Gaster pe urmele Sfântului
Graal I 68

HARRY KULLER, Este evreul - din România - oriental sau/şi
occidental?! I 78

LYA BENJAMIN, Dubla identitate şi spirit european la
evreimea română în a douajumătate a secolului
al XIX-iea I 96

D. HÎNCU, Consulul General Onorific al României Louis
Louis Dreyfus I 1 09
RAPHAEL VAGO, Evreimea post-comunistă şi evreimea
europeană: identităţi evreieşti convergente? I 1 20

5
https://biblioteca-digitala.ro

ANA BĂRBULESCU, Statutul legal al evreului în Imperiul
Roman devenit creştin. O analiză asupra forţei generative
a normei sociale I 1 30

LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI, Adolphe Cremieux,
Moses Montefiore şi alţi lideri ai evreimii vest-europene
în viziunea unor scriitori ebraici din România,
1 866- 1 878 I 1 52
Anexe documentare I Cuvânt la prilejul deschiderii şcoalei
israelitenilor (raia) din Bucureşti I 1 6 1

6
https://biblioteca-digitala.ro

LIVIU ROTMAN

Istoria evreilor - un traseu european

Noile realităţi ale acestui început de mileniu, ş1 m primul rând
procesul unificării europene, ne obligă la o nouă optică în cercetare, inclusiv
în domeniul istoriei poporului evreu.
Apartenenţa iudaismului la civilizaţia europeană este un fapt cunoscut
şi recunoscut.
Chiar dacă unii o spun cu un volum scăzut sau preferă să prezinte
problema în „note de subsol", evreitatea este parte integrantă a procesului de
formare a civilizaţiei europene.
Credem că această apartenenţă este cu mult mai complexă şi mai
relevantă decât a fost prezentată. Se vorbeşte în acest sens de marea
contribuţie evreiască la crearea spaţiului cultural european, care este Biblia.
Foarte adevărat, dar există şi alte planuri ale contribuţiei evreieşti la crearea
civilizaţiei europene.
Acest volum va încerca să demonstreze că această apartenenţă este
mult mai complexă şi interacţiunile sunt deosebit de strânse, şi se petrec la
diverse nivele.
Încă din perioada ante-Diaspora, poporul evreu şi-a constituit propriul
stat în proximitatea spaţiului european, fiind într-un foarte strâns contact
cu civilizaţiile din acest spaţiu. Odată cu pierderea statului şi începerea
marelui exod, evreii se vor masa, într-o prima fază, în spaţiul mediteranean
familiar lor, şi de acolo o parte a sa va migra în interiorul acestui spaţiu.
Fiind obligati la o existenţă fără stat, evreii îşi vor organiza propria
viaţă sociala în �ijlocul diverselor popoare şi structuri politice. Însăşi
organizarea lor, comunităţile vor constitui un model original de
autoguvernare, care va influenta evoluţia sociala europeana.
Fireşte, diverse modele de civilizaţie ale evreilor şi ale popoarelor
înconjurătoare vor intra într-un impact istoric ce şi-a pus pecetea pe
fizionomia Europei. Aici se vor forma forme specifice de învăţământ
precum Ieşivot-urile - aflate într-un anume paralelism cu universităţile
medievale europene -; aici vor activa personalităţi intelectuale de excepţie.
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Tot aici evreii, prin diversele lor activităţi specifice vor influenţa economia
europeană, vor consolida urbanizarea a multe zone europene etc.
Aici vor cunoaşte persecuţii, pogromuri ce vor culmina cu cea mai
neagră perioadă din istoria poporului, Holocaustul.
Antisemitismul a fost o ideologie europeană - deşi cu ramificaţii în
afara ariei culturale europene. În acest spaţiu cultural şi politic s-a născut şi
s-a aplicat criminalul proiect politic ce avea în vedere distrugerea totală a
poporului evreu.
Trebuie menţionat că sionismul, ideologia naţională a poporului
evreu, care şi-a propus şi realizat renaşterea sa statală este o gândire politică
de tip european, cu plusurile şi minusurile acestui tip de gândire. Theodor
Herzl sau Max Nordau au fost produse specifice ale gândirii politice
europene, având în plus şi o încărcătură specifică dată de moştenirea
iluminismului evreiesc, Haskala.
Mai mult decât atât, istoria statului Israel, proclamat în 1 948, se
derulează în contextul unor relaţii speciale, politice, economice, culturale cu
vechiul continent.
În ce priveşte evreii din Romania ei sunt, istoriceşte, parte a evreimii
europene. Fie că sunt sefarzii ce îşi încep aşezarea în a doua jumătate a
secolului al XVI-iea, fie că sunt aşkenazi, a căror aşezare începe la mijlocul
secolului al XVII-lea, ei provin din mari centre europene. Cei dintâi vin din
evreimea din vestul Balcanilor, al căror principal centru evreiesc este
Salonic, iar aşkenazii vin din centrul Europei, în special din comunităţile ce
gravitează în jurul marilor centre comerciale de la Lemberg şi Cracovia.
Prin întreaga lor activitate ei vor funcţiona ca agenţi ai modernizării în
sens european. Astfel de agenţi vor fi intelectuali de excepţie ca Mozes
Gaster sau Tristan Tzara, dar şi anonimi, ce comercializau produse de
factură europeană.
Prin îndeletnicirile lor comerciale sau financiare evreii vor fi una din
punţile de legătură între spaţiul european şi cel românesc.
O intelectualitate evreiască, hrănită în ideologia iluminismului
evreiesc de haskala - mişcare prin excelenţă europeană - va studia la
Universităţi din Europa Occidentală şi Centrală, şi vor accentua caracterul
european al culturii romane.
Dintre aceştia, unii vor fi traducători şi vor uşura prin truda lor,
pătrunderea marii culturi europene în spaţiul cultural european.
Dar europenizarea nu este doar produsul unor vârfuri intelectuale,
evreul simplu, tinichigiu sau geamgiu, locuitori ai micilor târguri - ştetl-uri
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- sunt parte a unei construcţii urbane de tip, parte a harii politice şi culturale
europene.
În acest volum au fost explorate doar câteva din planurile ce atestă
destinul european al evreimii. Fireşte, centrul de greutate a căzut pe trecutul
evreimii din România, dar au fost prezentate şi aspecte general-europene.
Este, în acest ultim aspect, exprimarea intenţiei de a lărgi perspectiva
cercetărilor noastre.
Credem că fiecare studiu în parte şi toate împreună demonstrează
apartenenţa civilizaţiei evreieşti la cea europeană.
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MADEEA AXINCIUC

Despre alegorie în Călăuza rătăciţilor
de Moise Maimonide

Termenul ebraic pentru ceea ce se traduce îndeobşte prin alegorie sau
parabolă este mashal, termen ce presupune deja dislocarea la nivelul
sensibilului. Nu orice reprezentare a facultăţii imaginative se înfăţişează ca
mashal, ci doar reprezentările inteligibile. Materia acestor reprezentări se
constituie ca semn, ca exemplum1 pentru ceea ce este imaterial. Sensul
exterior ascunde un sens interior2 : „Acest tratat are şi un al doilea scop:
acela de a clarifica alegoriile foarte obscure întâlnite în cărţile profeţilor fără
să fie evident că ele sunt alegorii, şi pe care, dimpotrivă, cel ignorant şi
neatent le ia în sensul lor exterior, fără să vadă în ele un miez [sens ezoteric,
interior]"3 .
Acest joc al ascunderii-neascundere, al vizibilului-invizibil naşte
misterul care, prin natura lui, nu poate fi decât între-văzut:
«[ ... ] ci ele [adevărurile metafizice] au fost învăluite, pentru că
inteligenţele, la început, sunt incapabile să le primească, şi au fost
făcute să se întrevadă, pentru ca omul perfect să le cunoască; de aceea
sunt numite „mistere" şi „secrete ale Torei", după cum vom arăta.»4
Un discurs adecvat, o teoretizare având în centru misterul, în
accepţiunea pe care Maimonide însuşi pare a o utiliza, se regăseşte la Lucian
1 În ebraica modernă se foloseşte frecvent expresia le-masha/ pentru „de exemplu'', „spre
exemplificare".
2 Fragmentele în limba română citate în continuare respectă, în linii mari, versiunea franceză Le
Guide des Egares, în traducerea lui Salomon Munk după originalul iudeo-arab, Editura Cameron,
Saint-Amand-Montrond, 1 992. Am consultat, de asemenea, versiunea engleză a lui M. Friedlănder
(traducere din originalul iudeo-arab), The Guidefor the Perplexed, Routledge & Kegan Paul, London,
1 956, precum şi versiunea latină a lui Johannes Buxtorfius (traducere după versiunea ebraică a lui ibn
Tibbon), Liber Doctor Perplexorum, Basileae, 1 629. Versetele biblice urmează îndeaproape Biblia
sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucureşti, 1 994.
3 /, lntrod.
41,

33.
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Blaga5 : misterul (ebr. seter) nu este un secret, mai precis, el nu este ceva
ascuns care se poate dezvălui oricând privirii, ci ascunderea însăşi, faptul de
a se ascunde. Cele două „părţi" ce constituie misterul ca mister se află şi ele,
prin titulatura lor, în regimul privirii: fonicul şi cripticul. Ambele sunt prinse
într-o dinamică imprevizibilă care ţine de însăşi esenţa misterului. Înaintarea
în criptic (invizibil) se face prin intermediul vizibilităţii ca fapt de a fi sau
deveni vizibil, manifest sub forma fonicului.
Cele două mari tipuri de cunoaştere (cunoaşterea paradisiacă şi
cunoaşterea luciferică), decurgând fiecare dintr-un anume fel de a privi, de a
te raporta la mister („entitate" deopotrivă logică şi ontologică), descriu şi
definesc în acelaşi timp două modalităţi diferite de a fiinţa în lume.
Dacă ar fi să trasăm explicit câteva echivalenţe, am putea spune că
neiniţiatului din tratatul maimonidian îi corespunde, la Blaga, omul care
„ucide" misterul fixându-se în fanic ca rezolvare ultimă, pozitivă
(cunoaşterea paradisiacă), în timp ce iniţiatului, celui ce înţelege şi urmează
mesajul acestui tratat, îi corespunde omul care înaintează în mister
potenţându-l la infinit (cunoaşterea luciferică).
Enumerând sensurile cuvântului ebraic kanaf, Maimonide afirmă că
«ori de câte ori cuvântul aripă (kanaj), este folosit [în Scriptură] cu privire la
îngeri, el are înţelesul de mister (seter, litt. „văl") » 6 . Faţa îngerului (panav)7
reprezintă ascunsul cel mai ascuns, în vreme ce aripile sunt ascunderea
însăşi (seter)8 , vizibilă ca văl ce învăluie şi dezvăluie deopotrivă.
Alegorie şi limbaj

Limbajul, întrucât este de natură materială, stă şi el sub semnul
creaţiei9 • Divinitatea nu are atributul vorbirii. Limba este convenţională 10 şi
„dacă i se atribuie lui Dumnezeu vorbirea (dibur) este la fel ca şi atunci când
s

Vezi Trilogia cunoaşterii, Editura Minerva, Bucureşti, 1 983.

61,

7

43.

Vezi Isaia 6, 2.
8 Cf. ibid.
9 Cf. I. 65.
10
Moshe Idei subliniază acest lucru în studiul său Abu/afla 's Secrets of the Guide: A Linguistic Turn
(Perspectives on Jewish Thought and Mysticism, Proceedings of the Intemational Conference held by
The Institute of Jewish Studies, University College London, 1 994): „Maimonides' view on language,
including Hebrew, is that it is a conventional phenomenon. [ . . . ] for Maimonides, language has a
communicative function, but can serve neither as a domain of contemplation nor as a catalyst for
intellection" (pp. 298-300).
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i se atribuie, în general, acţiuni asemănătoare cu ale noastre"1 1 • Prin urmare,
limbajul ţine de regimul reprezentărilor şi, astfel, de imaginaţie.
Dislocarea la nivelul limbajului se face resimţită prin survenirea
sensului figurat, altul decât cel comun, obişnuit, propriu. Acest sens figurat,
identificat cu cel ezoteric, interior, ascuns (spre deosebire de cel exoteric,
exterior, manifest), se poate înscrie în rândul atributelor afirmative sau poate
trimite înspre un dincolo întrevăzut ca realitate ultimă, imaterială. În primul
caz este vorba despre omonime; în cel de-al doilea caz, despre metafore,
respectiv, alegorii.
Survenirea dislocării şi explicitarea ei (pe cât posibil) par a fi tocmai
scopul acestui tratat: întoarcerea „feţei" sensibilului, prin alunecare de
funcţie, înspre inteligibil 1 2 • Alegoria deţine în această economie un rol
privilegiat prin complexitatea ei: spre deosebire de omonime, metafore sau
cuvinte amfibologice - care sunt toate nume , alegoria se articulează într
un discurs metaforic polivalent, într-o sintaxă ce trimite dincolo de
elementele ei constitutive.
Cum pot fi recunoscute în limbaj semnele deschiderii înspre
inteligibilul pur? Cum se delimitează inteligibilul de imaginar?
Înainte de a încerca să găsim un răspuns la aceste întrebări în tratatul
maimonidian, ne vom opri puţin asupra unei aparent alte probleme, pe cât de
misterioase, pe atât de necesare ca prezenţă în logica argumentării noastre:
problema tetragramei. Spre deosebire de toate celelalte nume, acesta singur
indică în mod special esenţa lui Dumnezeu, fără omonimie13 . Nimic creat,
nimic care să se găsească aici în lumea omului, ca reprezentare sensibilă
coerentă, articulată şi care să servească apoi ca „material" într-o
reprezentare inteligibilă (prin alunecare de funcţie) nu este prezent în acest
nume. Cele patru litere aşezate laolaltă nu au corespondent (referenţial) în
lumea sensibilă (chiar dacă ele ţin, prin natura lor, de această lume); ele
indică univoc divinul ca esenţă. Această unică „semnificaţie" a numelui de
nerostit anulează brusc dimensiunea sensibilă prin aceea că se refuză
-

11

/. 65.

12 „Acest tratat are mai întâi drept scop să explice sensul câtorva nume prezente în cărţile profetice.
Printre aceste nume există unele care sunt omonime, dar în care cei ignoranţi văd doar un singur sens
din multele sensuri cu care omonimul este folosit; altele sunt metaforice şi se rămâne la sensul primar
din care s-a născut metafora; în sfărşit, altele sunt amfibologice, astfel că uneori credem că sunt
folosite ca nume apelative, iar alteori ne închipuim că sunt omonime [ ... ].
Acest tratat are şi un al doilea scop: acela de a clarifica alegoriile foarte obscure întâlnite în cărţile
profeţilor fără să fie evident că ele sunt alegorii şi pe care, dimpotrivă, cel ignorant şi neatent le ia în
sensul lor exterior, fără să vadă în ele un miez [sens ezoteric]." (lntrod.)
13 Cf. /, 61.
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oricărei reprezentări. Un mare Nimic precede întâlnirea, fie doar întrevăzută,
cu Imaterialul.
Revenind, alegoriile, ca reprezentări inteligibile, reuşesc să accentueze
(şi să pună în evidenţă) faţa ascunsă a imaginaţiei (dimion): asemănarea 1 4 .
Cuvântul ebraic, desemnându-le pe amândouă în acelaşi timp, oferă deja un
indiciu: ceea ce se vede (într-o logică umană, antropomorfă) nu este, ci doar
pare a fi, se aseamănă, aduce cu. Atunci când sensibilul încearcă să traducă
inteligibilul pur, traducerea nu poate fi decât imperfectă. În schimb, ea are
puterea de a sugera, de a indica prin asemănare. Odată înţeles acest lucru,
imaginarul nu mai poate fi luat drept inteligibil, distincţia impunându-se de
la sine. Cel mult, imaginarul se aseamănă cu inteligibilul, însă doar pentru
a-l indica, paradoxal, ca alteritate absolută. Faptul de a fi asemenea
descentrează sensibilul, îl scoate din logica lui narcisiacă, autocentrică şi îl
aşază în regim secund faţă cu altceva (de nereprezentat). Maimonide insistă
cu deosebire asupra cuvântului(-cheie) demut15, „asemănare'', frecvent în
celebra viziune a carului din Iezechiel 1 6:
«Într-adevăr, vorbind despre haiot, el spune „o asemănare
(demut) a patru haiot" (v. 5), şi nu spune doar „patru fiare"; la fel, el
spune „şi deasupra acestei haia era asemănarea (demut) unui
firmament" (v. 22); la fel, „era ca piatra de safir, asemănarea (demut)
unui tron" (v. 26), şi tot astfel, „ceva care avea asemănarea (demut)
unui om" (ibid.). În toate aceste pasaje el foloseşte cuvântul
„asemănare" (demut). [ ... ] Astfel profetul însuşi spune: „aşa era
asemănarea (demut) slavei lui Dumnezeu" (v. 28); dar „slava lui
Dumnezeu" nu este Dumnezeu (însuşi), după cum am arătat în
repetate rînduri. Prin urmare, tot ceea ce el prezintă alegoric în toate
aceste percepţii nu este altceva decât slava Domnului, adică „tronul"
(mercava) şi nu „cel care stă pe tron ['Tron divin']"; căci Dumnezeu
nu poate fi reprezentat.» 1 7

14

Dimion înseamnă deopotrivă imaginaţie şi asemănare (rădăcina d.m.h.).
15 Cuvânt cu aceeaşi rădăcină, se pare, ca şi dimion (vezi nota precedentă).
16
Cap. I şi 10.
17 III, 7
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Despre reprezentările inteligibile

Reprezentările inteligibile apar/se produc/se manifestă (prin mijlocirea
imaginaţiei şi apoi prin depăşirea ei via recunoaştere/interpretare) în două
feluri:
1) Pe calea profeţiei;
2) Pe calea reinterpretării/transfigurării reprezentărilor sensibile (ori
de câte ori ele se cer reinterpretate/transfigurate de către cititorul iniţiat).
Problemă: se poate vorbi oare despre o anume tehnică avută în vedere/
indicată doar în Călăuza rătăciţilor (mai departe CR)?
Cel iniţiat va şti cum să recunoască şi să interpreteze orice manifestare
percepută via simţuri sau produsă via intelect.
Un caz special este cel al lui Moise: obstacolul nu mai este reprezentat
de imaginaţie, ci, după cum a subliniat Jose Faur 1 8 , de intelect. Totuşi, cum
poate intelectul (care este invizibil, necorporal, imaterial) să reflecte lumea
inteligibilă? Este intelectul însuşi un alt văl, ultimul şi cel mai transparent,
dar totuşi văl?
Reprezentările inteligibile (sortite interpretării de vreme ce au
menirea de a transmite un mesaj invizibil prin imagini inevitabil particulare)
sunt modelate (relativitatea/imperfecţiunea lor rezidă în materializare şi
modelare deopotrivă) în funcţie de (cel puţin) trei factori, după cum
menţionează Maimonide explicit 1 9 :
1 ) Puterea/intensitatea emanaţiei/impulsului invizibil;
2) Dispoziţia profetului; aş distinge aici între o dispoziţie generală
dată de perfecţiunea/imperfecţiunea puterilor/facultăţilor (trupului/)
sufletului20 - un accent special este pus pe imaginaţie şi intelect2 , şi o
1 8 "The difference between Moise and other prophets is that Moise beheld the Divine Presence from
'a speclaria that illuminates', whereas all other prophets beheld it, from 'a speclaria that does not
illuminate'. The temuna is not the image of God but the impression projected by God onto the
speclaria-mirror. The rabbis meant to say, that whereas all other prophets glanced at the impression
of God as reflected in the mirror of their imaginations, Moise glanced at the image of God as reflected
in his reason." (Jose Faur, Homo Mysticus. A Guide to Maimonides's Guide for the Perplexed,
Syracuse University Press, Syracuse, 1 999, p. 75).
1 9 Vezi//, 37.
20 "Before I formed thee in the belly I knew thee, and before thou earnest forth /rom the womb I
sanctified thee. [Jer. 1, 5] For this is the state of every prophet: he must have a natural preparedness in
his original natural disposition, as shall be explained." (li, 32, tr. Shlomo Pines, p. 362).
21 „[„ .] Este un lucru care nu se întâlneşte la orice om în orice fel şi nu este ceva la care se poate
ajunge prin perfecţionarea în ştiintele speculative sau prin îmbunătătirea moravurilor, fie ele cele mai
bune şi cele mai frumoase, fără să se adauge la acestea perfecţiunea facultăţii imaginatiei în forma ei
primitivă. Ştii că perfecţiunea acestor facultăţi corporale, printre care se numără şi facultatea
imaginativă, depinde de cea mai bună alcătuire posibilă a unui anume organ purtând o anume
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dispoziţie particulară cu referire la starea profetului în chiar momentul
survenirii profeţiei22 .
3) Auditoriul/publicul intenţionat; problema pe care Maimonide o
ridică este dacă profetul îşi modelează sau nu discursul în funcţie de public
pentru ca mesajul să fie adecvat perceput. În tratat se face referire la o
cunoscută discuţie rabinică:
,Jnţelepţii au explicat şi au atras atenţia asupra acestui subiect.
Ei spun că ceea ce a intuit [în viziune] Iezechiel este identic cu ceea ce
a văzut Isaia. Ei au făcut o comparaţie cu doi oameni care l-au văzut
pe rege călărind: unul dintre ei aparţinea unei populaţii aşezate, iar
celălalt nomazilor din deşert. Pentru că primul ştia că oamenii cetăţii
cunosc condiţiile în care călăreşte regele, nu a mai descris această
scenă, ci doar a spus: L-am văzut pe rege. Cel din urmă însă, dorind să
descrie toate acestea pentru nomazii deşertului, care nu cunosc nimic
cu privire la momentele când regele apare călare, le-a descris cu lux de
amănunte scena dimpreună cu toate caracteristicile referitoare la
trupele regelui, la servitorii lui şi la cei care îi execută ordinele."23

Putem recunoaşte uşor diferitele tipuri de modelare la care se face
aluzie aici.
Dacă profetul este un retor, atunci ne putem întreba dacă transmiterea
efectivă a mesajului primit este (sau nu) o a doua mişcare (deformantă) în
procesul materializării reprezentărilor inteligibile prin cuvinte. Din acest
punct de vedere, partea stilistică a textului şi modurile specifice de narare
devin puternic semnificative. Maimonide acordă mare atenţie, în
interpretarea textelor profetice, tehnicilor narative folosite pentru a sugera
înţelesul figurat avut în vedere în momentul descrierii viziunii.
facultate, de cea mai armonioasă proporţie a sa şi de cea mai mare puritate a materie sale; acesta este
un lucru a cărui pierdere nu poate fi reparată sau a cărui defectuozitate nu poate fi înlocuită cu
altceva. Căci organul a cărui alcătuire a fost proastă încă de la începutul formarii sale nu poate fi
decât cel mult păstrat pe o anume treaptă de sănătate printr-un regim de întreţinere, fără să poată fi
readus la cea mai bună constituţie posibilă; dar, dacă infirmitatea sa provine din disproporţia sa, din
poziţia sa sau din substanţa sa, vreau să spun din chiar materia din care a fost făcut, atunci nu există
nici o cale de a mai remedia ceva. Tu ştii bine toate aceste lucruri; ar fi, prin urmare, inutil să intru, cu
f:rivire la acest subiect, în explicaţii mai lungi." (II, 36).
2 „[ . . . ) atunci se revarsă asupra ei inspiraţie (shefa), în funcţie de dispozitia (ha-hakhana) ei, şi
aceasta este cauza viselor adevărate şi totodată a profeţiei. [ . . . ]. [ ... ] facultatea imaginaţiei acţionează
în timp ce doarme primind revărsarea/emanaţia intelectului în acord cu/în funcţie de dispozitia (ha
hakhana) ei." (II, 36) (s.n.).
23 III, 6
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Fiecare profet foloseşte un anume tip de discurs şi o imagerie
specifică în funcţie de unul sau mai mulţi dintre factorii enumeraţi mai sus.
Reprezentare şi memorie

Există o strânsă legătură între memorie şi imaginaţie, căci imaginaţia
contribuie (eventual - dacă ne gândim la Moise) prin reprezentările ei,
păstrate în memorie, la constituirea profeţiei ca limbaj figurativ.
Reprezentările figurative presupun, în primul rând, memoria experienţei (din
lumea sensibilă). Re-configurate şi re-semnificate spontan de profet în chiar
momentul survenirii profeţiei, aceste reprezentări vor juca un alt rol, ca
reprezentări inteligibile: paradoxal, acela de a re-prezenta, adică de a a face
posibilă prezenţa ca aflare a omului „în faţa" lui Dumnezeu. Desigur, prin
această funcţie specială, memoria cade în regim secund, locul ei fiind
„întrecut" simbolic de anamnesis24• Reprezentările inteligibile, exterior
figurative (inevitabil, pentru articularea mesajului), sunt în esenţă non
figurative la modul absolut, căci trimit înspre Cel de nereprezentat. Ele stau
de fapt ca indicii pentru cel iniţiat, care le va interpreta adecvat, i.e. fără a le
reduce brutal la reprezentări sensibile revenind astfel între chingile
memone1.
Dacă anamnesis presupune totuşi un indiciu (fie el cât de mic) în
lumea vizibilă, şi prin urmare „servit" cu generozitate de memorie, există o
treaptă a prezenţei care anulează memoria şi .. . imaginaţia sau, cel puţin,
reduce implicarea lor aproape în totalitate. Moise vorbeşte cu Dumnezeu
„faţă către faţă", fără intermediar, i.e. lară a se folosi în vreun fel de
imaginaţie sau memorie. Este de înţeles acum de ce facultatea imaginaţiei se
naşte odată cu căderea omului. Numai cel care nu este „în prezenţa" lui
Dumnezeu are nevoie de imagini, de memorie, de indicii care, prin chiar
existenţa lor, stau mărturie pentru distanţa interpusă între Dumnezeu şi om.
De aici lipsa transparenţei, a clarităţii şi, prin urmare, nevoia de interpretare.
Prin interpretare se poate traversa spaţiul intermediar, vălul, pentru a se
ajunge în prezent (vezi Anexa 1,jig. 1, 2 şi 4). Prezentificarea totală survine,
ca o încununare pentru cel drept, în momentul desprinderii de trup, i.e. în
momentul morţii ca punct culminant al unei experienţe intelective:

24 Pentru sensul tare, platonic, folosit în această lucrare, vezi Platon, mai cu seamă dialogurile Menon
(80e-86c), Phaidon (72e-77a) şi Phaidros (247c-250d).
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„Condus de purificarea înţelegerii şi de bucuria pe care acesta o naşte,
�
intelectul îşi întăreşte legăturile sale cu Dumnezeu. Intr-un final, el se
eliberează printr-o sărutare."2 5
Moise ajunge, în trup fiind26, înfaţa Dumnezeului lui. Reciprocitatea
presupusă de expresia „faţă către faţă" nu face altceva decât să marcheze
diferenţa dintre Moise şi ceilalţi profeţi, căci doar Moise s-a aflat la modul
absolut în prezenţa lui Dumnezeu. Discursul lui Moise este non-figurativ.
Transparenţa mesajului profetic este neîndoielnică. Poruncile nu se mai cer
interpretate, ci doar urmate. Ele re-orientează cu putere înspre Dumnezeu
fără mijlocirea interpretării. Ele te aşază, prin chiar urmarea lor, pe drumul
cel drept. Discursul lui Moise indică univoc sensul. Miza lui este re
prezentarea, însă nu prin reprezentări.
Despre monoteism

„Iată, eu mă voi duce la fiii lui Israel şi le voi zice: Dumnezeul
părinţilor voştri M-a trimis la voi ... Dar de-mi vor zice: «Cum Îl
cheamă?», ce să le spun?" (Exod 3, 1 3).
Unicitatea lui Dumnezeu este dată esenţial de non-materialitatea Lui
(la modul absolut, căci şi Inteligenţele separate sunt lipsite de materie),
traductibilă în primă instanţă prin non-vizibilitate. Uimirea lui Moise în faţa
faptului de a fi pur (căci astfel S-a numit pe Sine Domnul) este de înţeles
dacă ne gândim la experienţele religioase de până atunci (presupunând în
orice caz multiplicitatea şi, desigur, manifestările vizibile, ca atribute
esenţiale ale puterilor „divine").
Dumnezeu-Unul, dacă este astfel, i.e. în condiţia unicităţii, nu poate fi
decât imaterial. Toate celelalte atribute derivă din acţiunile/manifestările Lui
în lumea creată. Dumnezeu este Unul şi Creatorul, acest ultim atribut
neanulându-1 în nici un chip pe primul. Maimonide insistă deseori asupra
acestui lucru:

25

III, 51.
De unde şi misterul sau, în termeni blagieni, „antinomia transfigurată" (Cf. Lucian Blaga, Eonul
dogmatic, în Trilogia cunoaşterii, Editura Minerva, Bucureşti, 1 983) .
26
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„[ . . . ] Prin urmare, nu este inadmisibil, cu privire la Dumnezeu,
ca aceste acţiuni diverse (pe care i le atribuim) să emane dintr-o esenţă
simplă, în care nu există nici multiplicitate, nici absolut nimic
accesoriu, astfel că orice atribut pe care îl găsim în cărţile divine
desemnează acţiunea Sa, şi nu esenţa Sa, şi indică o perfecţiune
absolută, (şi nu rezultă de aici) nicidecum că ar fi vorba de o esenţă
compusă din diverse lucruri - [căci nu este de ajuns să nu vorbeşti
explicit despre compunere pentru ca esenţa înzestrată cu atribute să nu
implice această idee] . "2 7
Străduinţa, efortul lui Maimonide de a arăta că Dumnezeu este cu totul
altut28, imaterial, necorporal, non-vizibil conduce implicit în CR la
reafirmarea puternică a monoteismului legiferat în Decalog:
„Ipoteza că ar exista doi Dumnezei este inadmisibilă, căci
fiinţele absolut incorporale nu pot fi numărate [ ... ] Primul Motor nu
este corporal şi nici nu este o forţă într-un corp; El este Unul,
neschimbat [ ... ] ."29
Numai materia divide, aşază margini. Multiplicitatea se va regăsi
aşadar la toate nivelele creaţiei, căci actul creaţiei însuşi marchează
descinderea Multiplului din Unu.
Multiplicitatea primă este cea a Inteligenţelor separate. Problema
individuaţiei în cazul lor rămâne misterioasă. Lipsite de materie, totuşi ele
sunt mai multe. Există probabil o încercare de a explica această
multiplicitate prin desfăşurarea ierarhiei cereşti şi prin prezenţa ca
substratum (material) a sferelor celeste. Relaţia Inteligenţă separată este alta
decât relaţia suflet-trup (în ultimul caz legătura cu materia este puternică,
aproape consubstanţială).
Multiplicitatea în sens tare se va regăsi în lumea sublunară (a celor
patru elemente).
Nu există atribute esenţiale cu privire la Dumnezeu:

27
28

/, 53.

Am împrumutat aici celebra formulă a lui Rudolf Otto (vezi Sacrul. Despre elementul iraţional din
ideea divinului şi despre relaţia lui cu raţionalul, Editura Dacia, Cluj , 1 992, pp. 35-4 1 )
29
II, 1.
.
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„[ . . . ] trebuie să ştii că Dumnezeu nu are nici un atribut esenţial,
fără nici o excepţie, şi că tot astfel cum nu se poate admite ca El să fie
un corp, este inadmisibil ca El să aibă un atribut esenţial [ . . . ]. "30
Multitudinea reprezentărilor nu indică multiplicitate la nivelul esenţei
(i.e. politeism):
„[ ... ] astfel că orice atribut pe care îl găsim în cărţile divine
desemnează acţiunea Sa, şi nu esenţa Sa, şi indică o perfecţiune
absolută, (şi nu rezultă de aici) nicidecum că ar fi vorba de o esenţă
compusă din diverse lucruri - [căci nu este de ajuns să nu vorbeşti
explicit despre compunere pentru ca esenţa înzestrată cu atribute să nu
implice această idee] . "3 1
Reprezentările cu privire la lumea inteligibilă sunt toate, fără excepţie,
alegorice.
Prin alegorie doar îşi poate construi monoteismul un discurs propriu.
Cealaltă faţă posibilă ar fi tăcerea (deseori ca punct culminant al unui
demers apofatic ).
Alegoreza ca tehnică de interpretare

„[ ... ] căci odată ce ştii că este o alegorie [mashal], îţi va fi foarte
clar pentru ce anume stă alegoria. Când voi spune deci că avem o
alegorie, este ca şi cum aş îndepărta un ecran/văl aflat între ochi şi
obiectul vizibil. "32
A doua tehnică de interpretare, alegoreza, se aplică de această dată
construcţiilor frazeologice mai ample. Sintaxa devine extrem de importantă,
iar sensul survine ca urmare a concatenării/combinării a două sau mai multe
cuvinte/versete:
„Să ştii, de asemenea, că alegoriile profetice (mishlei ha-nevua)
sunt alcătuite în două feluri (shnei drakhim): există unele în care
30 1 49
31
32 /, Introd.

i 53:
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fiecare cuvânt al alegoriei cere (să găsim în el) un sens anume; şi
există altele în care alegoria în întregul ei revelează în întregime
subiectul prezentat, dar în care se găsesc, de asemenea, multe cuvinte
care nu adaugă fiecare în parte ceva la subiectul reprezentat şi care
servesc doar la înfrumuseţarea alegoriei şi simetria discursului sau
chiar la a ascunde cu mai multă grijă subiectul reprezentat, astfel că
discursul este conceput mereu aşa cum trebuie să fie (conceput) după
sensul exterior al alegoriei. Trebuie să înţelegi bine acest lucru [ . . . ] ."33
Pentru a-l călăuzi pe cel rătăcit şi pentru a lămuri felul în care această
tehnică de interpretare funcţionează, Maimonide recurge la un „şiretlic": la
alegoreză (ca tehnică) face aluzie tocmai textul biblic (care se cere
interpretat astfel şi care este investit cu maximă autoritate) prin alegoria din
Pilde 25, 1 1 34 . Această alegorie explică, deci, alegoreza ca tehnică de
interpretare:
,,Înţeleptul a spus: «Ca merele de aur pe poliţi (maskiot) de
argint, aşa este cuvântul spus la locul lui» (Pilde 25, 11). Ascultă
explicaţia acestui lucru: maskiot sunt o poleială în filigran cu
deschizături reticulare, vreau să spun cu ochiuri din fire foarte fine, ca
obiectele de orfevrărie; se numesc astfel pentru că privirea le
străpunge, căci varianta chaldaică pentru va-yashqef („a privit") este
ve-ystekhei. Prin urmare, el spune: Ca un măr de aur într-o poleială de
argint cu ochiuri foarte fine, astfel este cuvântul spus după înţelesurile
lui. Şi iată cum această frază se potriveşte de minune cu alegoria pe
care o avem în vedere; căci el [= Solomon] spune că discursul care are
două feţe, adică un sens exterior şi unul interior, trebuie să aibă
exteriorul frumos ca argintul, iar interiorul său trebuie să fie încă şi
mai frumos decât exteriorul său, astfel încât interiorul să fie în
comparaţie cu exteriorul precum este aurul faţă de argint."35
Termenul folosit de Maimonide pentru ceea ce s-a tradus îndeobşte
prin „parabolă" sau „alegorie" este mashal (ebr. )/ mithal (ar.), termen având
o rădăcină semitică ce poartă generic mai multe înţelesuri: „parabolă",
„alegorie", „proverb"/„zicere", „exemplu", „ilustrare", „analogie",
33 I lntrod
34 aimo�ide deseori procedează astfel. Cum ar trebui să interpretăm Scriptura? Ei bine, Scriptura
însăşi ne spune/învaţă cum să facem acest lucru fără a da greş.
35 /, Introd.

M
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„corespondenţă", „asemănare'', „comparaţie" etc. Maimonide foloseşte acest
termen de fiecare dată când un sens figurat este ascuns/întrevăzut dincolo de
sensul literal al textului biblic; altfel spus, mashal desemnează discursul
profetic (figurat) prin excelenţă.
Mashal corespunde oarecum românescului figură având sensul de
„chip", „imagine", „metaforă'', „trop". Figura de stil presupune o
configuraţie măiestrită care prin desăvârşirea ei trimite înspre altceva, situat
dincolo de ea. Perfecţiunea în lumea sublunară reprezintă o configurare/
dispunere/orientare prin care este indicat Altul.
„Cum se face că prin perfecţiunea ei (mi-shlemut) facultatea
imaginaţiei (ha-koah ha-medame) ajunge la perceperea (hasagat) a
ceea ce nu-1 vine pe calea simţurilor/dinspre simţuri (min ha
hushim)?"36
Căci perfecţiunea înseamnă transparenţă, iar transparentul nu îşi are
rostul în sine, ci rostul lui este acela de a lăsa să se întrevadă.
Aş atrage din nou atenţia asupra imaginii foarte sugestive din CR,
referitoare la maskiot. Această „poleială în filigran cu deschizături
reticulare, vreau să spun cu ochiuri din fire foarte fine, ca obiectele de
orfevrărie" ne aminteşte imediat de acele „ochiuri de geam" [zegugiot le
halonot] sau de „geamul'', „sticla"/„fereastra" [zekhukhit] care apar în
explicaţia pe care Maimonide o dă termenului aspaqlaria în tratatul Kelim.
Mai mult, termenul masakh care este prezent în acelaşi text („aspaqlaria
este ecranul/acoperământul/perdeaua/vălul [ha-masakh] făcut pentru a se
vedea dincolo de ea/din spate [me-ahorav] formele [ha-tzurot]") are cel mai
probabil aceeaşi rădăcină ca şi maskiot, i.e., s/sh.kh.kh. („a acoperi'', „a
ecrana'', „a pune/aşeza ceva peste/deasupra", "a umbri'', „a eclipsa'', dar şi
„a ţese")3 7 . Astfel, imaginea oglinzii fermecate ca metaforă pentru percepţia
intelectuală în trup devine mai sugestivă.
Este evident că Maimonide trimite în CR (titlul este deja un
argument!) la o tehnică specifică de interpretare. El nu doar interpretează, ci,
ca un hermeneut, el cunoaşte/stăpâneşte diferite tehnici şi îl învaţă tehnica
interpretării alegorice pe cititorul pregătit/iniţiat. Dar cum se poate

36 li, 38.
37 Vezi F. Brown, S.R. Driver, şi C.A. Briggs, Hebrew and English Lexicon of the Old Testament,
Hendrickson Publishers, U.S.A., 2000, pp. 696-697, 967-968.
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recunoaşte mithal/mashal? Maimonide răspunde: există nişte semne, nişte
indicii vizibile pentru ochiul atent:
„Trebuie de asemenea să se afle în exteriorul său ceva care să-i
poată indica celui ce priveşte atent ceea ce este în interior, aşa cum se
întâmplă cu acest măr de aur acoperit în ţesătură de argint cu ochiuri
foarte fine: căci, de îl priveşti de departe sau fără atenţie, crezi că este
un măr de argint; dar dacă omul cu ochi pătrunzători îl priveşte atent,
ceea ce se află înlăuntru i se arată şi va recunoaşte că este aur. "38
La nivelul sintaxei asemenea indicii sunt oferite în textele profetice de
particule, termeni speciali sau cuvinte de legătură, care, o dată cu observarea
lor, produc dislocarea necesară pentru survenirea sensului figurat. Un
exemplu grăitor este oferit în acest sens de particula k-, „ca (şi cum)",
„asemeni", „asemenea'', marcând în acelaşi timp comparaţia şi asemănarea,
şi diferenţiind astfel între două regimuri diferite: cel sensibil şi cel
inteligibil. Termenul demut, deseori precedat de particula k- (ki-demut)
joacă acelaşi rol (i.e. de re-orientare) şi se traduce de obicei prin
„asemănare":
„Căci atunci când vorbeşte despre fiare/fiinţele vii, spune: ceva
ca patru fiare, şi nu spune: patru fiare.39 La fel, spune: Deasupra
capetelor fiarelor se vedea un fel de boltă;40 şi: ceva care semăna cu
.
.
,J
ue
om. 42
un tron şz. la zn;aţzşare
.
A 'rr;
era ca piatra
ue
sarfizr; 41 ş1: ca un chzp
,J
Cu privire la toate acestea el foloseşte cuvântul asemănare. Cu privire
la roţi însă nu spune nicidecum ceva ca/un fel de roată sau ceva ca
nişte roţi, ci face afirmaţii clare cu trimitere directă la ceea ce sunt în
realitate, folosind expresii care indică existenţa reală [... ] .
.

D e asemenea spune: Cum este curcubeul ce se află pe cer la vreme de
ploaie, aşa era înfăţişarea acelei lumini strălucitoare care îl înconjura.
Astfel era chipul/asemănarea slavei Domnului. 43 Alcătuirea, adevărata
realitate şi esenţă a curcubeului descris sunt cunoscute. Aceasta este cea mai
38 /, Introd.
39 Jezechiel. I, 5.
40 lez. I, 22.
4 1 Iez. I, 26.
42 Iez. I, 26.
43 Iez. I, 28.
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teribilă comparaţie posibilă dacă vorbim despre parabole şi comparaţii; ],i se
datorează, fără îndoială, unei forţe profetice. Pătrunde bine acest lucru." 4
În ambele cazuri, fie că vorbim de omonimie, fie că vorbim de
alegoreză, reprezentările sensibile sunt transfigurate, iar sensul propriu/
literal face loc sensului ascuns/figurat. Materia reprezentărilor inteligibile
nu mai prezintă importanţă o dată lăsată în urmă şi poate constitui din acest
punct de vedere cel mult obiectul unei cercetări, fără îndoială interesante, cu
privire la imaginarul profetic.
Pentru a depăşi rătăcirea exprimată prin dilema în faţa a două sisteme
coerente, înzestrate cu autoritate şi egal justificate (sistemul filosofie şi
sistemul tradiţional) trebuie întrevăzut sensul figurat al Scripturii (unde este)
dincolo de sensul literal45 • Aceasta este şi puntea care poate aşeza faţă în
faţă filosofia greacă/arabă şi gândirea/teologia iudaică. Efortul de a
interpreta versetele biblice în cheie filosofică (stabilind astfel corespondenţe
între cele două aparent contradictorii sisteme menţionate mai sus) presupune
o primă dislocare: textul ca oglindă. Maimonide îl călăuzeşte pe cel rătăcit
trezind în el capacitatea: 1) de a recunoaşte reprezentările inteligibile acolo
unde apar46 şi 2) de a le interpreta adecvat (ca indicând mereu înspre
regimul inteligibil)47 •
Maimonide însuşi ridică problema unei eventuale facultăţi
răspunzătoare pentru interpretarea reprezentărilor inteligibile o dată
detectate în cărţile profetice:

44

III, 7
45 "[ ...] the allegorist exegete is able to save the embarr assing canonic text from the semimythological
story and confer on it an aura of philosophical content. Allegory saves the text from its meaning by
assuming that another meaning should be imposed which stems from a ty pe of nomenclature alien to
the original text. This extratextuality, unlike midrashic intertextuality, finds the solution to the
canonica! text by exchanging the archaic or antiquated meaning for another meaning, which oft en
violates the original one." (Moshe Idei, Absorbing Perfections: Kabbalah and Interpretation, Yale
University Press, New Haven & London, 2002, p. 330).
46 ,,Această folosire figurată a limbajului este extrem de des întâlnită în cărţile profeţilor. În privinţa
unora dintre ele mulţimea este conştientă că expresiile sunt figurate, în vreme ce în privinţa altora cei
mulţi cred că nu sunt figurate." (// , 47)
47 "[ ] the aim is not ' to prove' or ' to demonstrate' or ' to establish some ultimate truth', but to point
out as a ' signpost', which is the accurate meaning of Guide (Arabic: Dala/a)." (Jose Faur, ibid., p.
XI). Primul vers al mottoului (cf Isaia 35, 8) pe care Maimonide îl aşază la începutul CR este:
„Gândul meu vă va arăta (le-nahot) [ebr. nahah, „a conduce", „a călăuz i'', „a merge în direcţia", „a-şi
întoarce/a-şi aţinti ochii înspre"] drumul drept (derekh yosher) şi vă va netezi (li-sloi) calea (et
maslu/a). Veniţi, mergeţi de-a lungul cărării sale, o, voi care rătăciţi într-ale Torei! Cel impur şi cel
ignorant nu vor trece pe aici; se va numi drumul sfinţeniei (derekh qodesh)."
.•.
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„Şi prin ce anume ar putea cineva să distingă ceea ce este
imaginat de ceea ce este cunoscut de intelect? [ . . ] Există aşadar ceva
care să îngăduie diferenţierea între facultatea imaginaţiei şi intelect? Şi
este oare acest lucru altceva decât intelectul şi imaginaţia, sau prin
intelectul însuşi distingem între ceea ce este cunoscut prin intelect şi
ceea ce este imaginat?"48
.

Dislocarea face loc unei viziuni/orientări specifice ca expresie a unui
demers mai intelectualizat (s-ar putea vorbi, eventual, despre un alt nivel de
conştiinţă). În fapt, dislocarea presupune o trans-mutare în privinţa
semnificaţiei. Din acest punct de vedere, cel iniţiat priveşte ca printr-o
oglindă fermecată şi percepe divinul nu doar prin intermediul textului, ci în
orice alt „loc" în care un asemenea demers este cerut. Dacă creaţia în
întregimea ei este o oglindă a Creatorului, atunci, în ordine descendentă,
orice materializare a impulsului divin aminteşte de mişcarea
primă/originară49 • De la invizibil la vizibil orice mişcare este un analogon al
primului seter, „mister"50 . Mişcarea ascendentă este în acelaşi chip
misterioasă. Maase bereşit (Povestea/Relatarea Creaţiei/Începuturilor) şi
Maase mercava (Povestea/Relatarea Carului/Tronului Divin) corespund
scării descendente (în perspectivă mai ales cosmologică), respectiv,
ascendente (în perspectivă mai ales experienţială), misterul născându-se din
identitatea paradoxală a interstiţiului.

48 /11 15
49 „ ar deodat-un punct se mişcă . . . cel întâi şi singur. Iată-l" (Mihai Eminescu, Scrisoarea I)
50 Pentru distincţia mysterylsecret, vezi şi Madeea Axinciuc, "Folds of Iove (t)issue in Maimonides's
Guide of the Peplexecf', în Romano-Arabica, 11/2002, Bucharest University Press, Bucharest, pp. 2324.
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MARIA RADOSAV

Carte şi comunitate evreiască în Satu Mare, între
secolele XVIII-XX: traiectorii livreşti şi geografii
culturale în lumea evreiască din Europa

Pornind de la ipoteza ca m lumea evreiască universul livresc
reprezintă un capitol esenţial din tradiţia şi spiritualitatea ebraică, am
cercetat o colecţie de carte aparţinând unei comunităţi evreieşti
reprezentative din Transilvania şi anume, cea din Satu Mare. În egală
măsură, am pornit de la constatarea că o tipăritură îşi are viaţa, destinul şi
traiectoriile ei, fapt ce poate evidenţia şi semnifica relaţii, transferuri
culturale şi de experienţe culturale şi religioase între diverse comunităţi
evreieşti din Europa. Aceste consideraţii pot furniza elemente pentru
susţinerea ipotezei că societatea evreiască din Europa, în diversele ei
distribuţii geografice, se afla în permanentă comunicare şi solidaritate
cultural-religioasă, acesta fiind unul din fundamentele agregării şi
prezervării identităţii evreieşti şi a conştiinţei colective de sine păstrată şi
tăinuită între coperţile unei cărţi. Cartea rămâne, aşadar, o marcă
primordială a identităţii şi a profilului cultural-spiritual al poporului evreu.
1. Istoricul constituirii colecţiei

Am cercetat colecţia de cărţi ebraice a comunităţii din Satu Mare
începând cu anul 1 999, când am descoperit-o depozitată în Sinagoga Mare
de pe strada Decebal nr. 4. Este o colecţie de cărţi inedită în sensul în care
ea nu a mai fost cercetată, sau chiar menţionată în studii şi cercetări de
istorie a evreilor sau a culturii evreieşti din Satu Mare. Am identificat
fiecare din cele aproape 400 de cărţi existente aici, le-am inventariat, am
transcris datele bibliografice ale catalogului de carte şi am descifrat toate
însemnările infrapaginale care pot fi evaluate drept surse inedite privind
istoria cărţii, a circulaţiei cărţilor, precum şi pentru istoria vieţii individuale
şi colective evreieşti din secolele XIX-XX.
Lectura descriptivă a cărţilor de limbă ebraică, precum şi lectura
tuturor însemnărilor infrapaginale - majoritatea scrise în limba ebraică şi în
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idiş - au constituit elementele esenţiale ale metodologiei de cercetare şi apoi
de analiză şi interpretare a circulaţiei cărţii evreieşti în contextul raportului
dintre carte - individ - comunitate existent în această parte a ţării.
Istoricul constituirii colecţiei cărţilor evreieşti din Satu Mare l-am
putut reliefa datorită informaţiilor primite de la conducătorii comunităţii
evreieşti din anii 1 999-2000 şi pe baza însemnărilor existente pe marginea
cărţilor. Astfel, după informaţiile primite de la Alexandru Lazsl6, fost
secretar al comunităţii evreieşti din acea perioadă, această colecţie s-a
constituit treptat, după cel de al Doilea Război Mondial, o dată cu
declanşarea fenomenului de emigrări masive. Se poate avansa ipoteza că, la
plecare, majoritatea şi-au depus la sediul comunităţii cărţile religioase aflate
în posesia personală.
Delimitările cronologice ale constituirii istorice a colecţiei de cărţi din
Satu Mare premerg cu mult momentul emigrării, dacă putem considera că
intrarea cărţilor în posesie individuală reprezintă în mod direct şi o intrare a
cărţii în posesia comunităţii. Această dimensiune istorică a constituirii poate
fi reperată pe baza câtorva date oferite de însemnările infrapaginale ale
cărţilor. Astfel, se pare că cea mai veche însemnare de posesor care exprimă
o apropriere în proprietate privată de cărţi tipărite în limba ebraică datează
din 1 887 şi este consemnată pe o carte Şulhan Aruh apărută la Lemberg în
1 879 1 • Perioada în care este plasată însemnarea din 1 887 este convergentă
cu etapa de răspândire masivă a tipăriturilor ebraice în comunităţile evreieşti
în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, datorită înmulţirii tipografiilor,
a exemplarelor şi ediţiilor, convergentă la rându-i cu o etapă de resurgenţă a
fenomenului de regăsire identitară în condiţiile pericolelor provocate de
curentele asimilaţioniste. Acest proces de regăsire a identităţii şi de
reasamblare a fundamentelor cultural-spirituale ale evreităţii, în care cartea
şi studiul ocupă locul primordial, a fertilizat şi încurajat pătrunderea cărţilor
în sânul comunităţii şi familiei evreieşti. El se desfăşoară în zona central-est
europeană, la interferenţa unor fenomene culturale care produc o recentrare
a meditaţiei şi a acţiunii privitoare la identitatea evreiască: „situaţia de a fi
evreu în împrejurări antisemite combinate cu remanenţa tradiţiilor
iudaismului şi cu procesul asimilării"2 •
1 Colecţia de cărţi Satu Mare, în continuare Col. S.M. (se va cita centrul tipografic, anul apariţiei,
numărul curent al cărţii din lista cărţilor din centrul tipografic respectiv: numărul de inventar trecut în
raranteză), Lemberg, 1 879, 55 (292).
S. Beller, Viena and the Jews, 1867- 1918. A Cultural History, Cambridge, 1 989, p.207. Cf şi M.
Pollak, Viena 1900. O identitate rănită, Iaşi, Polirom, 1 998, p. 6 1 -62. Politica asimilaţionistă forţată
de după 1 870 îi împinge pe înşişi membrii familiei lui Herzl să se mute la Viena. Cf. şi W.M.
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În acelaşi context, stimularea tipăriturilor evreieşti şi diseminarea lor
vine în prelungirea „emergenţei ultraortodoxe" şi a „inventării tradiţiei"
petrecută după 1 860 pe un fundal de conflicte şi tensiuni în comunităţile
evreieşti între „iudaism şi universalism" şi între „tradiţie şi raţiune"3 . Acest
fenomen este recognoscibil şi în mişcarea Musar (etică) din estul Europei
(Lituania), din a doua jumătate a secolului al XIX-iea, unde principiul eticii
individuale în opoziţie cu secularismul şi cu lipsa autoreflecţiei etico-etnice
(identitare) se condensează în mod similar în exprimarea lui Rabi Salanter,
întemeietorul mişcării: „de la sloganul iluminist cunoaşte lumea, să se treacă
la cunoaşte-te pe tine însuţi şi la înţelegerea semnificaţiei evreităţii'.4 .
Aceste aspecte şi fenomene din interiorul comunităţilor evreieşti au
devenit în mod indirect premise în amplificarea activităţii editoriale şi
tipografice în limba ebraică în centrul şi estul Europei şi, implicit, a
impulsionat lectura, colectarea de cărţi, bibliotecile private, familiale. În
acest context religios şi cultural se poate plasa termenul post „ în
constituirea colecţiilor de cărţi particulare ce au compus, ulterior, colecţia de
cărţi a comunităţii evreieşti din Satu Mare. Fixarea şi apoi analiza
termenului de încheiere a colecţiei de cărţi a comunităţii din Satu Mare se
poate face prin apelul la însemnările deţinătorilor personali de tipărituri, în
condiţiile în care aceste însemnări de posesor sunt plasate cât mai aproape
de epoca noastră. Acest aspect evidenţiază faptul că acţiunea de depunere a
cărţilor la comunitate, acţiune premergătoare emigrării sau repatrierii
evreilor în Israel, sugerează nu doar sfărşitul constituirii colecţiei de cărţi, ci
şi încheierea unui ciclu istoric al existenţei comunităţilor evreieşti în
diaspora est-europeană.
Termenul final poate fi analizat pe baza unei triple conotaţii care
recompune complexitatea fenomenului de dispariţie a comunităţii evreieşti
din această parte a ţării. În primul rând, pe baza unei însemnări
infrapaginale, redactate de către un reprezentant semnificativ al comunităţii,
şi anume Halpert Naftuli, ultimul „rabin în comunitatea Satu Mare"5 •
Această însemnare făcută în iulie 1 982 - ultima însemnare în ordine
cronologică - semnifică dispariţia comunităţii în identitatea ei deplină,
Johnston, Spiritul Vienei. O istorie intelectuală şi socială. 1848-1938, Iaşi, Polirom, 2000, p. 376 şi

urm.

3 M. Silber, „The Emergence of Ultra-Orthodoxy. The Invention of Tradition'', în The Uses of
Tradition; Jewish Continuity Since Enlightenment - Emancipation, Ed. Jack Wertheimer, New
York, Jerusalim, 1 992, pp. 27-50.
4 A. Menes, op. cit„ p. 2 1 3.
s Col. S.M„ Varşovia, 1 935, 85/2 1 9.
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tradiţională ştiut fiind faptul că o comunitate există doar în măsura în care ea
este structurată în jurul sinagogii şi rabinatului. Al doilea tip de conotaţie
poate fi ilustrat de o altă însemnare de posesor privat, membru al
comunităţii, însemnare făcută în 1 96 1 : „toate scrierile de cerneală din
această carte Talmud, îs scrise de mine, Solomon Friedman, Satu Mare,
R.P.R., 25 oct. 96 1 "6 . Această însemnare evidenţiază dispariţia unei
identităţi individuale evreieşti de deţinător şi cititor de carte, calităţi care
configurează în mod exclusiv profilul spiritual-religios al apartenenţei la
iudaism. Se ştie că în anii 1 960- 1 962 a fost ultimul val mare de emigrări,
prin urmare însemnarea a fost făcută în apropierea acestuia. O altă
însemnare, ce aparţine celei de a treia conotaţii a termenului final, este cea
care consemnează pentru ultima dată în cadrul istoriilor familiale naşterea
copiilor evrei, însemnare ce datează din 1 95 5 : „fiul meu, dragul meu copil,
Jekutiel Menachem, s-a născut în anul 1 950, luna Av, cu bine, binecuvântat
fie el, iar Dumnezeu ne va da putere să-l creştem în Tora şi bine. Fiica mea,
Perl, s-a născut în 1 952, în luna Heşvan, cu bine" 7 • Această însemnare din
agenda familială, ce cuprinde mari momente din ciclul vieţii, naştere,
căsătorie, moarte, poate fi evaluată drept încheierea unor istorii familiale
care au populat însemnările infrapaginale pe parcursul a trei sferturi de
secol. Ea evidenţiază o semiologie cultural-religioasă sui generis, ce oferă
nenumărate sugestii de analiză şi interpretare a istoriei oamenilor prin istoria
cărţilor.
Această triplă conotaţie recompune prin intermediul cărţilor, lecturii,
nu doar istoricul unei colecţii de cărţi, ca sumă a cărţilor personale deţinute
într-o comunitate, ci, mai mult decât atât, o istorie încorporată, ascunsă, a
indivizilor, familiei şi colectivităţii. Termenul final în terminologia aferentă
istoriei colecţiei de cărţi din Satu Mare repertoriază prin tripla sa conotaţie
extincţia comunităţii în ordine: religioasă (dispariţia rabinului), culturală (a
cititorilor de carte religioasă) şi biologică (ultimele naşteri consemnate). În
concluzie, se poate afirma că istoricul constituirii colecţiei de carte a
comunităţii din Satu Mare se poate plasa între 1 887 şi 1 96 1 . Există, însă, o
ultimă însemnare care cuprinde o datare a naşterii „copilului Ariel, fiul lui
Jekutiel... născut la 2 Av 1 974, 3 iulie 1 974"8 şi care poate împinge data
încheierii constituirii colecţiei până în 1 974. Nu avem însă certitudinea că
această naştere s-a petrecut la Satu Mare.
6Ibidem,

Varşovia, 1 862, 8/370.
7 Ibidem, Varşovia, 1 875, 25/ 1 39.
8 Ibidem, Varşovia, 1 880, 43/335.
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2. Descrierea colecţiei. Orizont tipografic şi traiectorii livreşti
2.1 Consideraţii preliminare

Colecţia de cărţi a comunităţii din Satu Mare are un număr de 393 de
volume (fără dublete) tipărite în perioada dintre secolul al XVIII-lea şi
prima jumătate a secolului al XX-lea. Din punct de vedere al desfăşurării
activităţii editoriale se constată o producţie de carte ce se întinde pe
parcursul a aproape două secole, cărţi care au ajuns în proprietate
individuală şi colectivă (şcoli, societăţi, asociaţii) şi care compun colecţia de
cărţi cercetată.
Cea mai veche publicaţie datează din 1 756, editată la Fiorda (Fuerth,
Germania), şi este intitulată Sefer !am şei Şlomo („Cartea Marea lui
Şlomo") 9 şi este o carte de ha/aha, subiectul ei principal fiind tăierea rituală
şi alte reglementări privind pregătirea cărnii. Autorul ei este o personalitate
cunoscută în abordarea unor astfel de teme, şi anume Şlomo Luria din
Lublin, care a fost şi conducătorul ieşivei celebre din această localitate, din
secolul xv1 10 •
A doua carte în ordine cronologică provine tot din spaţiul german, şi
anume de la Dihrenfurt, fiind tipărită la 1 778, şi se intitulează Erchei ha
Kinuim („Valorile numerelor") 1 1 • Este o carte de numerologie şi implicit de
cabala, iar autorul ei este lhiel Halperin, rabin din Minsk, care provine
dintr-o dinastie de rabini ce s-au succedat pe parcursul a patru generaţii.
Unul dintre aceştia era R. Iacov Halperin, discipol al lui Beşt, autor al
celebrei cărţi de responsa intitulată Bet Jacov („Casa lui Iacov") 1 2 . Deşi
autorii cărţilor provin din lumea elitei religioase a comunităţilor evreieşti din
estul Europei, datorită unui avans în tehnica tipografică deţinut de centrele
din Germania cărţile acestor autori se tipăresc acolo. Pe de altă parte,
curentele reformatoare, modernizatoare, Haskala, au influenţat dezvoltarea
tipografiilor care au livrat cărţi spre estul Europei fiind în egală măsură
atractive şi pentru autorii de cărţi proveniţi din această parte a
continentului 1 •
9 Ibidem, Fiorda, 1 756, 1/3 14.
10
I. Etkes, The Besht. Magician, Mystic and Leader, Harmon and London, University Press of New
England, 2005, p. 25„
11
Col. S.M., Dihrenfurt, 1 778, I /306 a.
12
I. Etkes, op.cit„ p. 50.
13 M. Silber, „The Historical Experience of German Jewry and lts Impact on Haskalah and Reform in
Hungary", în Jacob Katz (ed.), Toward Modernity: the European Jewish Model, New Brunswick and
Oxford, 1 987, p. 1 07- 1 08.
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Fenomenul dezvoltării tiparului evreiesc în spaţiul german se poate
plasa într-un context istoric extrem de favorabil care a debutat în a doua
jumătate a secolului al XVII-lea. După Războiul de Treizeci de Ani, unii
conducători ai diverselor mici principate au lansat o politică de reconstrucţie
şi de dezvoltare. În această atmosferă, o serie de evrei au fost bine primiţi în
aceste teritorii, după ce fuseseră alungaţi cu puţin timp înainte. Un mare
număr de evrei a venit din Polonia şi Rusia, din localităţile distruse de
hatmanul Hmielniţki, alţii expulzaţi din Viena în 1 670, sau refugiaţi din
Buda după ocuparea oraşului de turci în 1 686 1 4 . În aceste condiţii, în
Germania au apărut o serie de tipografii în ebraică şi idiş 1 5 .
Un rol important în dezvoltarea tiparului evreiesc din Germania l-a
avut Şabetai Bass, tipograf, bibliograf şi învăţat rabinic. S-a născut în
Polonia de unde, după uciderea părinţilor săi în pogromul din 1 655, se
refugiază mai întâi la Praga şi apoi la Amsterdam. Aici activează în
comunitatea se/ardă, emancipată din punct de vedere al sistemului
educaţional în comparaţie cu cel din Europa de Est. La Amsterdam el
tipăreşte lucrarea Şivtei Ieşenim („Judecăţi vechi") în 1 780, unde realizează
o primă bibliografie compilată de un autor evreu şi în care prezintă nu
numai lista şi clasificarea cărţilor, ci şi un succint program educaţional
necesar formării în domeniul culturii şi religiei iudaice. În anul 1 689, el
înfiinţează o tipografie la Dihrenfurt, iar prima carte pe care Bass o tipăreşte
în calitate de autor este Bet Şmuel („Casa lui Shmuel") în acelaşi an.
Tipografia obţine autorizaţia de funcţionare din partea principelui local.
Prima carte tipărită la Dihrenfurt este Even haEzer („Piatra preţioasă"), o
carte de comentarii rabinice, al cărei autor este Shmuel Ben Uri Schraga, de
origine poloneză. Acesta, după ce urmează studii la Cracovia, devine rabin
la Szydlowiecz, iar în 1 689, devine conducătorul tipografiei de la Dihrenfurt
precum şi rabin şi conducător al ieşiv-ei din Fiorda. De multe ori rabinul
Schraga călătoreşte în Polonia, fapt ce ilustrează „schimburile şi
transferurile culturale şi religioase dintre Est şi Vest" 1 6 •
În viziunea cercetătorilor fenomenului tipografic şi al cărţii din spaţiul
german sunt formulate câteva nivele sau direcţii reconstitutive şi
interpretative, precum: practicile de lectură şi studiu în comunităţile

14 M. Schmelzer, „Hebrew Printing and Publishing in Germany, 1 650- 1 750. On Jewish Book Culture
and the Emergence of Modem Jewry", în Leo Baeck Institute Yearbook, XXXIII, London, 1 988,

Ps

�;oM.

Steinschneider and David Cassel, Judische und Judischer Buchlandel/, Jerusalem, 1 938.
1 6 M. Schmelzer, op.cit., p. 3 7 1 . .
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evreieşti, negoţul de cărţi, statutul cărţii în societatea evreiască, cartea ca
obiect etc. 1 7
O imagine din perspectivă cantitativă şi statistică a producţiei
tipografice evreieşti din spaţiul german, pe parcursul unui secol (sec. XVII
XVIII), pune în evidenţă un număr de 2500 de tipărituri distribuite în
principal în următoarele tipografii: Dihrenfurt 1 32 titluri, Sulzbach 700
titluri, Furth 533 titluri, Wilhemsdorf 1 50 titluri, Dassau 1 04 titluri, la
care se adaugă volumele tipărite la Frankfurt pe Oder, Frankfurt pe Main,
Halle, etc. Dacă se iau în considerare evaluările făcute de cercetătorii istoriei
cărţii şi tiparului din acelaşi spaţiu german, şi anume că fiecare titlu avea în
medie un tiraj de I .OOO de exemplare, înseamnă că în timp de un secol s-au
tipărit 2,5 milioane de cărţi. Acest fapt a dus la concluzia că o treime din
t
�� ilor tipărite în limba ebraică în Europa au fost realizate în spaţiul
n
Proiectată pe o asemenea panoramă tipografică configurată încă din
secolele al XVII-iea şi al XVIII-iea în Europa, producţia de carte ce se
regăseşte în colecţia comunităţii din Satu Mare concentrează tipărituri
editate în cele mai diferite centre europene, fapt ce exprimă în mod succint o
geografie a cărţii evreieşti tipărite în plan continental. Dacă cea mai veche
carte tipărită existentă în colecţia din Satu Mare este din 1 778, cea mai
recentă carte tipărită, Divrei Josef, aflată în aceeaşi colecţie datează din
1 942 şi a fost tipărită la Satu Mare, iar autorul ei este Josef Ari Fisch din
Hodod, jud. Satu Mare 1 9 • Din acelaşi an datează şi o carte tipărită la Oradea,
Sefer Mişna Brura20 •
Proximitatea centrelor tipografice care alimentează cu cele mai
recente cărţi comunitatea din Satu Mare s-ar putea explica prin faptul că, în
condiţiile războiului, traiectoriile cărţilor din regiuni mai îndepărtate devin
din ce în ce mai puţin realizabile. Oradea şi Satu Mare ca centre tipografice
din proximitatea comunităţii şi a deţinătorilor de cărţi explică sau ar putea a
fortiori susţine această afirmaţie.
Alături de o succintă prezentare a colecţiei în datele ei esenţiale, pot
fi configurate în mod succint câteva repere metodologice şi interpretative
care prefaţează o analiză mai complexă a colecţiei de cărţi sătmărene. Un
-

-

-

-

-

��:� �

17 H. C. Zafren, ,,A Probe into Hebrew Printing in Hanau in the l 7th Century or How Quantifiable Is
Hebrew Typography", în Studies Judaica, Karaitica and Islamica Presented to the Leon Nemoy,
Ramat Gan, 1 982, pp. 278-285.
18 M. Schmelzer, op. cit., p. 379-380 şi M. Steinschneider, D. Cassel, op .cit. , p. 57.
19 Col. S.M., Satu Mare, 1 942, 5/ 1 85 .
20 Ibidem, Oradea, 1 942, 3/295.
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prim reper ar putea fi cel instalat de perspectiva sociologică privind istoria
cărţii. Această perspectivă a fost impusă la sfârşitul deceniului şase al
secolului trecut de Lucien Febvre şi Henri Jean Martin2 1 . Abordarea
sociologică depăşeşte viziunea tradiţională a „librarului şi a colecţionarului
de carte" încercând să introducă istoria cărţii în istoria generală, promovând
ca o inovaţie „o istorie socială a cărţii" dezvoltată pe o serie de direcţii
reconstitutive: tehnicile şi invenţiile tipografice, comerţul cu cartea,
geografia cărţii, „lumea cărţii'', acţiuni socio-culturale determinate de carte.
Această viziune a reverberat apoi în studierea rolului şi a acţiunii sociale a
cărţii în consolidarea culturală şi politică a modernităţii. În perimetrul
aceleiaşi viziuni sociologice privind istoria cărţii, Al. Dupront şi Fr. Furet,
operând cu anchete fundamentate pe metode cantitative ce vizau în mod
esenţial raportul carte - societate au evidenţiat, pe baza acestor ponderări
sociale privind scrisul şi cititul, istoria ideilor dominante ale unei societăţi 22 •
Pornind de la acest cap de pod lansat de istoria socială a cărţii, se trece
spre o cercetare în planul stratigrafiilor sociale relevate prin carte, cu
predilecţie relevarea raportului cultură populară - cultură savantă, cu o
insistenţă evident „ideologizată" asupra culturii populare. Absorbţia socială,
mai exact populară a cărţii face obiectul unor cercetări întreprinse de R.
Mandrou, R. Muchembled, R. Chartier23 • Prin cel din urmă istoric se face
trecerea spre o perspectivă antropologică în dezbaterea raportului carte societate, în condiţiile în care centrul de greutate al analizei glisează dinspre
carte (istoria cărţii, producţia tipografică, ediţii, tiraj) spre lectură, mai exact
spre „aproprierea cărţii prin lectură" dincolo de clivaje sociale şi diferenţe
culturale, urmărindu-se cu predilecţie „uzajul" prin lectură al cărţii24 •
Această apropriere a cărţii prin lectură presupune în primul rând decelarea
practicilor de lectură ca dinamică a cotidianului, după formula lui Michel de
Certeau25 . Lectura cărţilor, dincolo de „practicile de folosire şi arta de a
face" pe care le produce învăţarea în mediile de cititori, induce un
„repertoriu de reprezentări" pe care cititorul le produce după propria
înţelegere, astfel încât prin lectură se construieşte „o distanţă creatoare" faţă
21

CC/ L. Febvre, H.J. Martin, L 'apparition du livre, Paris, Albin Michel, 1 958, pp. 537-588.
22 Fr. Furet, ed., Livre et societe dans la France du XV/II -e siecle, Paris, Mouton, 1 965, p. 1 -2.
23 C/ R. Mandrou, De la cu/ture populaire au XV/1-e et XVI/1-e siecles. La bibliotheque bleue de
Troyes, Paris, Imago, 1 964; R. Muchambled, Cu/ture populaire et cu/ture des e/ites dans la France
moderne XV-e - XV/1-e siecles, Paris, Flammarion, 1 978; R Chartier, Lectures et /ecteurs dans la
France de /'A ncien Regime, Paris, Fayard, 1 987.
24 Cf. R Chartier (dir)„ Les usages de l 'imprime, Paris, Fayard, 1 987.
25 M. de Certeau, L 'invention du quotidien, I. Art defaire, Paris, Gallimard, 1 990, p. 25 1 .
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de text26 . O demonstraţie în acest sens o realizează Carlo Ginzburg când
analizează lecturile morarului din Friuli, supus unui proces de erezie, care
şi-a construit un set de reprezentări, o viziune în neconcordanţă cu normele
Bisericii. Viziunea cosmogonică a morarului cititor este extrasă din cărţi,
care au fertilizat un imaginar produs printr-o „grilă de lectură"
neprogramată, reelaborată, a diferenţei2 7 . Acest aspect al fertilizării
imaginarului popular de către lecturile specifice a fost sesizat în istoriografia
culturii româneşti de N. Cartojan care, în cercetările sale dedicate cărţilor
populare în cultura română, evidenţiază emergenţa lecturilor din Alexandria,
Erotocritul, Varlaam şi Joasa/în imaginarul popular concretizat în viziunea
despre lume, timp, spaţiu, rai, iad28 . Această osmoză dintre literatura cultă,
scrisă, şi cea populară, între lectură şi receptarea ei produce o mentalitate
populară29 sau un „stil popular"30 .
Lectura cărţilor ca ieşire din cotidian, ca „braconaj" al unor teritorii
sau spaţii exotice, produce într-o manieră similară o trăire în „imaginar'', ca
o a doua extragere din discursivitatea descurajantă şi reală a cotidianului.
Prin această trăire în imaginar, prin „minunarea" produsă de cărţile citite,
oamenii îşi construiesc un „univers analog" la care doar visau ca o
prelungire ideală a realităţii.
Într-o a treia direcţie interpretativă a istoriei cărţii şi a lecturii se
plasează raportul dintre istoria materială a cărţii (formele de tipărire) şi
modalitatea de transmitere şi receptare a operelor. Într-o a patra direcţie
metodologică şi interpretativă, care depăşeşte o istorie a cărţii, a tiparului şi
a lecturii în viziunile ei specifice, centralitatea cercetării trebuie să fie dată
de aşa numita istorie a editării, adică ceea ce produce global la un moment
dat o societate şi care exprimă „nevoile istorice" ale unui popor sau ale unei
societăţi în ceea ce priveşte cartea şi tipăriturile. Un exemplu în acest sens
este modul în care editarea cărţilor între 1 8 1 5-1 9 14 „a construit Germania
contemporană"3 1 .
Aceste preliminarii teoretice şi metodologice pot oferi o serie de
sugestii privind analiza colecţiei de cărţi ebraice din comunitatea Satu Mare.
26 R. Chartier, Cu/ture populaire, în Dictionnaire des sciences historiques, Paris, PUF, 1 986, p. 176 . .
27 C. Ginzburg, Brânza şi viermii. Universul unui morar din secolul al XVI-iea, Bucureşti, Nemira,
1 997, p. 70 şi urm.
28 N. Cartojan, Cărţile populare în cultura românească, ed. II, Bucureşti, 1 974, p. XVIII.
29 R. Theodorescu, „Orizontul folcloric al cărţilor româneşti din secolul XVII. Imagine şi text", în
Revista de istorie şi teorie literară, XXII, Nr. 2, 1 984, p. 14.
30 M. Morariu, Postfaţă la N. Cartojan, op.cit., p. 485.
31
C/ F. Barbier, L 'empire du livre. Le livre imprime et la construction de l 'A llemagne
contemporaine, Paris, Le Cerf, 1 995.
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Se poate porni, aşadar, de la o cercetare cantitativă, tipografică a circulaţiei
şi itinerariului cărţilor până la categoriile sociale de posesori (cititori)
dominante şi specificităţile tematice care vin în întâmpinarea nevoilor de
lectură în plan religios, spiritual şi cultural. Nu în cele din urmă, cartea este
un purtător al unor mărturii de istorie a oamenilor, a comunităţii pnn
însemnările infrapaginale pe care le făceau cititorii şi posesorii.
2.2. Tipografii şi centre tipografice de provenienţă ale cărţilor
ebraice din colecţia din Satu Mare

Cartea tipărită şi destinată lecturii publice face parte dintr-un fenomen
cultural ce îşi are originea în secolul al XVIII-iea, o dată cu socializarea
tiparului şi „accesul colectiv"3 2 - şi deopotrivă neîncetat, multiplicat - la
tipărituri. Se produce în această perioadă aşa numita „revoluţie în lectură"
(Leserevolution) care determină apariţia sociabilităţii lecturii, concretizată în
cabinete de lectură (Lesegesellschaften)33 • În această amplă panoramă a
fenomenului de socializare a cărţii tipărite, colecţia de cărţi din Satu Mare,
constituită din cărţi editate începând cu secolul al XVIII-lea, preia
influenţele tiparului, cărţii şi lecturii, atât dinspre acest fenomen european,
cât şi dinspre unul circumscris lumii evreieşti.
Stimularea tiparului evreiesc îşi are o motivaţie deosebit de importantă
în dinamica internă a vieţii evreieşti, în confruntările dintre tradiţie şi
inovaţie, din emergenţa şi proliferarea Hasidismului apoi a iluminismului,
Haskala, şi fireşte din reacţiile religioase şi culturale privind prezervarea
identităţii tradiţionale în confruntarea cu procesele asimilaţioniste şi de
aculturare. De exemplu, în secolul al XVIII-iea, Hasidismul încuraja de la
un moment dat tipărirea cărţilor şi traducerea lor din idiş în ebraică. Se
pledează pentru trecerea de la discursul „verbatim" şi al oralităţii la cărţile
hasidice tipărite, aspect ce face parte atât din strategia specifică a acestei
mişcări de a-şi răspândi ideile prin „copişti, editori, tipografi", cât şi din
tendinţele comunităţilor evreieşti hasidice de a realiza prin cartea imprimată
„structurarea şi fixarea tradiţiei orale în documente literare". Acest fapt
impulsionează nu doar „construirea memoriei colective a mişcării hasidice",
ci şi „autopercepţia critică asupra istoriei sale"34
„

32 R. Chartier, Lecturi şi cititori în Franţa Vechiului Regim, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1 997, p. 227.
33 R. Darnton, Marele masacru
p. 2 1 4„
34 Z. Gries, „The Hasidic Managing Editor As an Agent of Culture", în Hasidism Reappraised, (ed.)
A. Rapoport-Albert, London, 1 996, p. 1 4 1 . .
„„
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A doua jumătate a secolului al XVIII-iea este etapa consacram
tipografiilor ebraice din estul Europei sub impulsul hasidic. La 1 7 80, la
K�retz, Lituania, este imprimată Rrima carte hasidică: Toledot Jacov Josef
(„Invăţăturile lui Jacov Josef') 5 , autor fiind rabinul Jacov Josef din
Polnoye, discipol al lui Beşt.
Din perspectiva mişcării iluministe, Haskala şi a maskilim-ilor,
încurajările sau impulsurile spre promovarea scrierilor tipărite, a
bibliotecilor, a lecturii, în ultimele decenii ale secolului al XVIII-iea şi la
începutul secolului al XIX-iea, sunt evidente şi relevante pentru contextul
istoric în care se plasează acest fenomen al modernităţii. Astfel, în percepţia
unui maskil din Lituania, prezent în lucrarea utopică a lui J.M. Dick,
descrierea cărţii şi a bibliotecii dintr-un oraş, Kattloyka, se prezintă astfel:
„Toată lumea vorbeşte bine ruseşte şi chiar poate să scrie în această limbă şi
de asemenea în jargon (idiş), care este apropiat de germana pură. În
Kattloyka era plasată biblioteca publică evreiască, ce include şi un club şi
săli de studiu. Fiecare carte ebraică, mică sau mare, este legată şi clasificată
încât se pot regăsi foarte uşor. De asemenea, sunt ziare evreieşti legate în
volume, în serii complete, alături de alte ziare ruseşti şi străine şi de
literatura clasicilor ruşi şi germani. Se află şi un Konnversations-Lexikon şi
de asemenea manuscrise scumpe. Fiecare persoană educată, creştin sau
evreu, vine aici în serile de iarnă, în special sâmbătă şi în zilele de
sărbătoare. Într-o atmosferă prietenoasă, ei poartă discuţii sau unii citesc şi
copiază din cărţi, poartă discuţii religioase, politice, medicale sau dispute
(ha/aha). Se fac contracte şi afaceri comerciale şi chiar înţelegeri de
căsătorie. Aici se află şi un bar cu bere, ţigări, şnapsuri, hering şi cârnaţi
etc."36
Această idealitate a universului cărţilor, convivialitate întreţinută într
un spaţiu livresc, mărturiseşte în mod implicit, proiecţia admiraţiei faţă de
carte şi tipar derulată într-o „sociabilitate" dată de „Lesegesellschaften".
Atractivitatea cărţii şi a tiparului în lumea maskilim-ilor din Galiţia era
evidentă, spre exemplu, în cartea lui Shalom Hochen, un maskil polonez
stabilit în Germania, intitulată Kore haDorot (Varşovia, 1 93 8). Această
carte a fost prenumerată de mulţi maskilim din Galiţia: 46 din Brody, 42 din

35 M. Wilensky, „The Hostile Phase", în Tolerance and Movements of Religious Dissent in Eastern
Europe, (Ed. Bela B. Kilaly), New York and London, 1 975, p. 90.
36 I. Bartal, „«The Heavenly City ofGennany» and Absolutism â la Mode d'Autriche: The Rise ofthe
Haskala in Galicia'', în Toward Modernity: The European Jewish Model, (Ed.) J. Katz, New
Brunswick and Oxford, 1 987, p . 40-4 1 .
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Lvov, 4 din Zolkiew37 . Acest aspect conturează o lume evreiască în care
cartea şi tiparul sunt prenumerate fie de hasidim, fie de reprezentanţii
iluminismului, într-o dinamică şi o desfăşurare concurenţială de care lumea
evreiască din nordul Transilvaniei nu poate fi străină. Defazările în ceea ce
priveşte receptarea culturii librare, a cărţii tipărite (mai târziu în
Transilvania decât în centrul şi estul Europei), se pot explica prin istoria mai
nouă a comunităţilor evreieşti transilvănene şi implicit prin întârzierea unor
programe culturale şi şcolare coerente şi bine instituţionalizate.
În partea de nord a Transilvaniei, ca de altfel şi în restul acestei
provincii, cărţile evreieşti au provenit din tipografii şi centre tipografice
distribuite în estul Europei (Ucraina, Lituania, Polonia, Rusia), din centrul
Europei (Austria, Ungaria, Cehia, Slovacia), din vestul Europei (Germania)
precum şi din centre locale (Sighet, Seini, Oradea, Satu Mare, Cluj , Şimleul
Silvaniei etc.). Există aşadar, o intersectare a trei areale cultural-tipografice
în procesul de circulaţie şi de deţinere a cărţii evreieşti din Satu Mare.
În ceea ce priveşte distribuţia pe ţări a centrelor tipografice şi a
tipografiilor care au livrat cărţi în mediile evreieşti sătmărene şi procentajul
aferent, situaţia se prezintă astfet38 :
Nr.

Localităţi

Ţară

Centre tiooe:rafice

crt.

1.
2.
3.

Austria

Viena

Cehia

Praga

Germania

Dihrenfurt, Fiorda, Berlin

4.

Israel

Ierusalim

5.
6.

Lituania

Vilnius

7.

România

Seini, Sighet, Beclean, Satu Mare, Şimleu} Silvaniei

8.

Rusia

Tilsit

9.
1 0.

Slovacia

Bartfeld, Mihalevitz, Bratislava

11.

O/o

Polonia

Varşovia, Pietrkov, K.rakovia, Przemysl, Stettin, Vranov
nad Taplou, Bilgorai , Lublin

Ucraina

Jitomir, Ujgorod, Slovita, Svaliva, Ostrohe, Munkacs,
Liov, Kolmya, Horodna, Hust, Cernăuti, Brodv, Berehove

Ungaria

Tolcsva, Vac, Budapest, Miskolcz, Debrecen,
Kunszentmik16s, Satoralyauihely, Kisvărda, Paks

2%
2%

4%

2%
2%
19 %
10 %
2%
6%
26 %
19 %

37 I. Bartal, op. cit. , p. 42 (v. nota 1 3).
38 Atât situaţia privind distribuirea centrelor tipografice pe ţări cât şi numărul de titluri pe centre
tipografice prezentate în următoarele două tabele s-au realizat pe baza catalogului de cărţi a
comunităţii Satu Mare.
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Numărul de titluri editate în centrele tipografice distribuite în ordine
alfabetică se prezintă astfel:
Nr,

Centru tipografic - Ţară

1.

Număr

Anii de apariţie

titluri

crt.
Bartfeld - Slovacia

1

1 909

2.

Beclean - România

2

1 909 - 1 93 0

3.

Berehove - Slovacia

3

1 922 - 1 93 2 - 1 93 9

4.

Berlin - Germania

3

1 86 1 , 1 880, 1 922

5.

Bilgoraj - Polonia

2

1 900, 1 928

6.

Brodi - Ucraina

1

1 875

7.

Budapesta - Ungaria

4

1 873, 1 8 80, 1 880, 1 940

8.

Cernăuţi - Ucraina

5

1 849, 1 860, 1 863, 1 885, 1 9 1 9

9.

Cracovia - Polonia

6

1 882 - 1 900

10.

Clui - România

1

f.a.

1 1.

Debrecen - Ungaria

4

1 93 8 , 1 94 1 , f.a., f.a.

12.

Dihrenfurt - Germania

2

1 778, 1 8 1 1

13.

Fiirst - Germania

1

1 756

14.

Hust - Ucraina

1

1913

1 5.

Horodna - Ucraina

1

1 828

16.

Ierusalim - Israel

1

1 93 6

1 7.

Kisvărda - Ungaria

1

1 93 6

(Beregsas)

18.

Kolomea - Ucraina

3

1 865, 1 8 85, 1 894

20.

Kuntszentmikl6s - Ungaria

1

1 93 3

21.

Lvov - Polonia

79

1 85 1 - 1 9 1 4

22.

Lublin - Polonia

15

1 864 - 1 928

23.

Munkâcs - Ucraina

13

1 880 - 1 93 8

24.

Miskolcz - Ungaria

2

1 938, f. a.

25.

Mihalevitz - Slovacia

3

1 929, 1 930, 1 93 8

26.

Ostrohe - Ucraina

1

1 804

27.

Oradea - România

3

1 93 8, 1 940, 1 942

28.

Paks - Ungaria

2

1 894, 1 898

29.

Pietrikov - Polonia

14

1 87 8 - 1 93 2

30.

Praga - Cehia

5

1 834 - 1 872

31.

Bratislava - Slovacia

2

1 865, 1 88 1

32.

Przemysl -Polonia

8

1 880 - 1 93 0

33.

Seini - România

6

1 909 - 1 93 8

34.

Sighet - România

8

1 889 - 1 9 1 2
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Svaliva - Ucraina

4
2
6
4
4
2
2
1
1
25
28
1
92
17

Satoraliauihelv - Ungaria
Satu Mare - România
Simleul Silvaniei - România
Stettin - Polonia
Slovita - Ucraina
Tilsit - Rusia
Tolcsva - Ungaria
Ungvar - Ucraina
Viena - Austria
Vilna - Lituania
Vac - Ungaria
Varsovia - Polonia
Tioografii neidentificate

1 907 - 1 9 1 2
1 928, bis
1 908, 1 932, 1 933, 1 942, f.a.,f.a.
1 909, bis, 1 9 1 5, 1 924
1 860, 1 863, 1 864, bis
1 852, 1 86 1
1 864, 1 866
1912
1 867
1 8 1 0 - 1 937
1 876 - 1 927
191 1
1 86 1 - 1 935
1 859 - 1 932

Aşa cum am arătat mai sus, plasarea comunităţii evreieşti din Satu
Mare la interferenţa dintre zona culturală de est şi cea din vest a evreităţii
poate sugera o serie de perspective şi deschideri analitice privind
dimensiunile acestui fenomen cultural, care este circulaţia cărţii tipărite, atît
în estimările cantitative cât şi în cele ce ţin de istoria culturală ca secvenţă
de istorie generală a evreilor din această parte a Europei.
2.3. Dinamica tipografică şi editorială din secolele XIX-XX ilustrată
de colecţia de cărţi evreieşti din Satu Mare

a. Repere cultural - istorice

Fenomenul circulaţiei cărţii poate fi amplasat într-un cadru
circumscris de evoluţia istorică şi culturală a evreilor din Europa. Cele două
mari blocuri cultural-istorice, detectabile la nivelul secolelor XVI-XVIII, cel
din Est, „evreitatea polono-lituaniană", şi cel din Vest, aparţinător spaţiului
„german şi moravian-boemian"39 s-au intersectat în zona Europei centrale şi
de est în care este plasată comunitatea din Satu Mare. Ariile de contact ale
celor două blocuri pot fi evidenţiate prin intermediul cărţii şi tiparului, prin
fenomenul circulaţiei cărţii. Dincolo însă de aceste două blocuri care se pun
în evidenţă în perioada mai sus menţionată, în condiţiile în care se produce
acel „punct de turnură istorică" după definiţia lui J. Katz, în condiţiile
39 I. Bartal, op. cit„ p. 42 (nota 1 3).
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promovării Hasidism-ului în estul Europei şi a mişcării Haskala în vestul
Europei40 se reproduce în plan secundar tensiunea dintre „tradiţie şi criză"
sau, mai exact, se manifestă crizele tradiţiei. Înainte de acest „historic
turning point", societatea evreiască, centrată şi agregată de bet-midrash,
sinagogă şi rabinat, a fost după expresia lui Heinrich Heine „o patrie
portabilă în care cartea îşi capătă rolul ei important, într-o continuă creştere,
într-o centralitate ce exprimă la nivel real şi simbolic identitatea evreiască".
O societate prin excelenţă nomocratică, în care regulile şi normele
standardizau nu numai identitatea ci şi solidaritatea lumii evreieşti întrucât
„standardul comun, normativ" a fost suportul relaţiilor dintre comunităţile
evreieşti din diverse regiuni europene. Poporul evreu din diaspora era
dependent de călătoriile şi comunicările la mari distanţe pentru a menţine
contactul din interiorul lui; acestea reprezentau una din modalităţile de
aplicare a strategiei de supravieţuire şi de întrajutorare: „când evreii din
Praga erau în nenorocire în 1 745, conducerile evreilor din întreaga Europă
centrală le-au întins mâna."4 1 Intensivitatea şi extensivitatea relaţiilor dintre
comunităţile evreieşti formau „indicaţiile unităţii naţionale" înainte şi după
„punctul istoric de turnură". Au fost determinante o serie de criterii care au
întreţinut relaţiile şi „indicii" de unitate dintre diverse comunităţi evreieşti:
relaţiile de natură economică, cele de natură socio-lingvistică (diseminarea
dialectelor), contactele prin căsătoriile „aranjate" între membrii diverselor
comunităţi, distanţele călătoriilor studenţilor pentru studierea Torei, centrele
de difuzare a învăţăturilor rabinice42 .
Pornind de la aceste criterii se poate contura un spaţiu unitar format
din Polonia, Moravia, Boemia, Germania şi vestul Ungariei. Însă, în
interiorul unor astfel de unităţi, există o dinamică internă imanentă în care,
pe fondul tradiţiilor normative, se instalează „emergenţa conştiinţei de sine a
diverselor comunităţi"43 care a determinat turnura istorică şi care a cultivat
marile diferenţe susţinute de Hasidism şi Haskala. Rămîne însă un start
istoric, cel influxiv şi cel inflexiv al tradiţiei şi al nomocraţiei care a
prezervat, în durata lungă, identitatea evreiască.
Cartea şi tiparul devin - proiectate pe acest fundal de istorie generală
evreiască - una dintre modalităţile care au întreţinut influxiunile identităţii
evreieşti, iar dinamica editorială şi tipografică, ilustrată prin structura şi
40 J. Katz, Tradition. . . , p. 1 95.
4 1 Ibidem, p. 1 95.
42 Ibidem, p. 7.
43 Ibidem, p. 6.
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componenţa tematică a cărţilor din colecţia din Satu Mare, este relevant
acest sens.
b. Secvenţe cronologice ale dinamicii editoriale

O succintă analiză a distribuţiei cronologice a cărţilor editate
diverse centre tipografice, cărţi ce au intrat în componenţa colecţiei d
Satu Mare44, poate pune în evidenţă câteva repere semnificative pri'
dinamica editorială şi, în mod indirect, raportul cerere-ofertă sau rapc
editor (tipograf)-cititor.
Se pot detecta cel puţin cinci secvenţe cronologice, articulate ca un
cronologice de la două până la cinci decenii, iar modificările sau variabi
secvenţelor cronologice după numărul de decenii pe care le încorpon
diferă în funcţie de contextul cultural-istoric în cadrul căruia tiparu
lectura sunt criterii esenţiale.
Prima secvenţă cronologică începe la mijlocul secolului al XVIII
perioadă din care datează cele mai vechi cărţi tipărite existente în colecţi:
la Satu Mare, şi anume cea din 1 756 (tipărită la Fiorda-Fi.irth, Germanii
cea de la renumitul centru tipografic de la Dihrenfurt (Germania) datat
anul 1 778. Din perioada cuprinsă între 1 756-1 8 1 1 - al doilea an fiind i
de datare a celei de a doua cărţi tipărite la Dihrenfurt existente în colecţi:
la Satu Mare - când se desfăşoară o secvenţă cronologică maximă, de c
decenii, provin trei cărţi în colecţia de la Satu Mare. Acest aspect denotă
de o parte, o pondere mică a comunităţilor evreieşti din comitatul �
Mare, un nivel de letrizare probabil scăzut şi o dimensiune redus
activităţii tipografice într-o societate evreiască ce se află la începutul t
progrese culturale, reflectate şi în răspândirea tiparului şi a tipografiilor.
A doua secvenţă cronologică poate fi plasată între 1 8 1 0- 1 830, 1
pe un interval de două decenii când se constată o prevalenţă în cole
sătmăreană a cărţilor tipărite la Viena, deci într-un centru tipografic
dinspre zona de vest sau central-europeană dacă o poziţionăm în rapor
Satu Mare. Acest centru tipografic se înscrie pe fluxul marilor curentf
reformă şi ale Haskalei, iar Viena a fost „un mediator economic
cultural"45 între Vest şi Est având deopotrivă un rol deosebit de activ
primele decenii ale secolului al XIX-lea, în promovarea reform
44

Analiza se poate urmări pe baza catalogului de cărţi evreieşti din comunitatea Satu Mare (prezi
anexă).
45 M. Silber, „The Historical Experience of German Jewry and lts Impact on Haskala and Refoi
Hungary... ", p. 1 1 7.
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educaţionale şi religioase care fără îndoială că au reverberat în această zonă
a Europei.
Un alt val editorial şi tipografic, concretizat în a treia secvenţă
cronologică de datare a cărţilor care au intrat în colecţia de la Satu Mare, se
plasează între 1 830- 1 850 şi aparţin centrului tipografic din Praga. Producţia
tipografică a acestui centru plasat în proximitatea Vienei se desfăşoară
într-un context tensionat de procesele aculturaţiei din spaţiul evreimii
boemiene46 în care o elită evreiască încearcă să se regăsească extrăgându-se dintr-o germanitate culturală - într-o evreitate cehă. Această
tendinţă a fost alimentată de ideile din zona herderianismului, liberalismului
şi romantismului istoricist, care promovau continuitatea tradiţiei dar şi a
cultivării unui idiomatism în religia şi cultura iudaică. Nu întâmplător o
serie de cărţi editate în această perioadă şi în acest centru tipografic ce sunt
destinate practicii devoţionale (cărţi de rugăciuni) vor să construiască prin
rabinii şi editorii din familia Landau un model al identităţii evreieşti
circumscris unei regiuni culturale distincte: „după obiceiul din Polonia,
Boemia, Moravia şi Ungaria"47 .
A patra secvenţă cronologică este plasată după 1 850: din ea fac parte
producţiile tipografice şi editoriale ale celorlalte centre dintre care se
detaşează prin numărul mare de cărţi prezente în colecţia comunităţii
sătmărene cele tipărite la Varşovia, Lublin, Lvov. Această perioadă poate fi
definită de o limită cronologică inferioară în jurul anului 1 900 şi reprezintă
cea mai intensă alimentare cu cărţi ebraice pentru beneficiarii din Satu
Mare. Pe de o parte creşterea numărului tipografiilor care livrează carte
evreiască, pe de altă parte infuzia de cărţi ce provin din spaţiul generic al
Hasidismului (estul Europei) argumentează şi tendinţele sau curentele de
prezervare a identităţii evreieşti în faţa asimilaţionismului. În egală măsură,
în această epocă se produce o creştere a mediului receptor letrizat, chiar
dacă, din perspectivă regională, există încă defazări şi discrepanţe în
interiorul statisticii letrizării. Dacă în zona Poznan, coeficientul de letrizare
în 1 870--1 87 1 era de 75%4 8 , în Oberland (Nitra, Bratislava, Burgerland), la
1 880, 2/3 din populaţia evreiască era letrizată, în Zemplen 42%, în Ung -

46 H. J. Kieval, „The Social Vision of Bohemian Jews: Intellectual and Community'', în Assimilation
and Community. The Jews in J 9'h Century Europe, (Eds. J. Frankel and S. J. Zipperstein), Cambridge,
Cambridge University Press, 1 992, pp. 246 - 258.
47 Cf Col. S.M„ Praga, 1 834, 1/2 1 2 ; 1 854, 3/2 1 1 ; 1 856, 4/2 1 0 .
48 cf. M. Silber, op.cit„ p. 152 (infranota 9 1 ).
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36%, în Ugocsa - 29,5%49 , în Maramureş - 14,9%50, în comitatul Satu Mare
existau 40,9% letrizaţi, iar în oraş 53,5%. În 1 900, în comitatul Satu Mare
erau 57 ,9% letrizaţi iar în oraş 68,8% letrizaţi5 1 .
Aceste progrese evidente în mediul receptor prin creşterea numărului
celor letrizaţi justifică în bună măsură diseminarea tot mai largă a cărţii
evreieşti în zona Satu Mare. În interiorul acestei perioade se pot detaşa
liniile ritmice de livrare a cărţilor. Există linii ritmice anuale, adică producţii
de carte tipărite din aproape fiecare an prezente în colecţia comunităţii,
precum este cazul tipografiei din Lvov, între 1 85 1 - 1 900, cu excepţia câtorva
ani, 1 853-54, 1 857-58, 1 867, 1 873, 1 8 8 1 , 1 889, 1 895 şi 1 899. Prin urmare,
coeficientul de ritmicitate anual este de 80 %, faţă de 20 % care reprezintă
anii din care nu există cărţi tipărite în colecţie. În cazul tipografiei din
Varşovia, din perioada 1 861-1900 lipsesc cărţi editate din anii 1 867-1 868,
1 872, 1 887, 1 890- 1 892, 1 899, adică 1 1 ani din seria de 30 de ani, ceea ce
reprezintă 33 %.
A cincea secvenţă cronologică este configurată de tipăriturile editate
după 1 900 cu perioade mai intense sau mai puţin intense de circulaţie a
cărţilor sau de livrare a acestora spre mediul receptor. Astfel, o perioadă de
stagnare tipografică este cea reprezentată de anii Primului Război Mondial,
1 9 1 4-1 9 1 8. În cazul tipografiei din Lvov, perioada 1 90 1 - 1 9 1 4 este una de
diminuare a livrării de cărţi, în cazul Varşoviei perioada 1 902- 1 9 1 3, după
cum în cazul tipografiei din Viena, cărţi editate între 1 897- 1 9 1 9 nu se
regăsesc în colecţia din Satu Mare, livrarea de cărţi fiind reluată în perioada
1 9 1 9-1 93 7. În cazul tipografiei din Vilnius, cărţile tipărite între 1 903- 1 9 1 2
s e regăsesc în colecţia din Satu Mare. Se constată o puternică schimbare în
panorama tipografiilor ce alimentează cu carte această zonă după 1 900 şi
anume apariţia unor noi tipografii mai ales locale, care preiau sarcini
tipografice de la marile tipografii din secolul al XIX-lea. Astfel este
tipografia din Sighet care, începând cu cartea tipărită în 1 889, este prezentă
pînă în 1 9 1 2 în colecţia din Satu Mare; tipografia din Seini este prezentă cu
cărţi tipărite între 1 908- 1 938; Beclean începând cu 1 909; Oradea din 1 938;
Satu Mare începând cu 1 908 şi până în 1 942; Şimleu! Silvaniei cu tipărituri
între 1 909- 1 92452 •
49 cf. Magyar Sztatisztika Kozlemenyek, voi. XXVII, Budapesta, 1 907, p. 1 60; statistica este
interpretată de M. Silber, The Emergence ofthe Ultraortodoxy. p. 4 1 -42.
50 E. Glilck, „Jewish Elementary Education in Transylvania, 1 848- 1 9 1 8", în Studia Judaica, II, Cluj
Napoca, 1 993, p. 1 1 1 .
5 1 Ibidem, p. 1 1 1 - 1 1 2.
52 Cf. Col. S.M., passim.
.„
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Perioada de după 1 9 1 8 este alimentată cu cărţi din tipografii precum
Lublin, Pietrikov (din care sunt prezente cărţi tipărite între 1 923-1 932),
Viena ( 1 9 1 9-1 937), Vilnius ( 1 925-1 927), Debrecen ( 1 93 8- 1 94 1 ) şi, fireşte,
Varşovia (între 1 920- 1 935). Ceea ce trebuie recunoscut ca o particularitate
este cea legată de tipografia din Viena care are cea mai lungă prezenţă în
colecţia de cărţi din Satu Mare, şi anume o perioadă cuprinsă între 1 8 101 93 7, deci peste 125 de ani în condiţiile în care vasele comunicante, istoric
instituţionalizate, au funcţionat neîncetat: se poate plasa în această zonă
cultural-istorică o lume evreiască ce a comunicat şi astfel s-a aflat într-un
permanent contact în planul culturii librare cu fosta capitală şi fosta
metropolă a acestui spaţiu.
Dinamica tipografică, reconstituită pnn intermediul prezenţei
diverselor centre tipografice cu cărţi în colecţia din Satu Mare, poate
provoca noi interpretări şi noi explicaţii în ceea ce priveşte raporturile dintre
strategiile editoriale şi practicile de lectură, între cererea şi oferta de carte, în
măsura în care opţiunile sau nevoile de lectură rămân încă aspecte puţin
elucidate în prezentul demers analitic şi interpretativ.
c. Traiectorii livreşti

Prezenţa diferitelor centre tipografice în colecţia de la Satu Mare
trasează în linii mari traiectoriile cărţii, ,,reţele culturale şi de sociabilitate"
determinate de carte53 . Traiectoriile cărţii sunt, pe de altă parte, fixate
dinspre un mod de raţionalitate implacabil, şi anume de producţia de carte
pentru piaţă. Începând cu secolul al XVIII-lea, datorită creşterii numărului
tipografiilor şi al tirajelor, reţelele de distribuire a cărţii - care recompun în
plan secundar traiectoriile cărţii - pornesc de la tipografii şi librării, ca prim
punct de plecare, spre o a doua componentă a reţelelor, şi anume cea a
„scurt circuitului" reprezentat de târguri, iarmaroace şi spre a treia
componentă „magazinele de tot felul'', „coşul purtat în spate" de colportorul
de cărţi. Acestea din urmă aveau un rol esenţial pentru că realizau contactul
direct cu mediile sociale care ignorau până atunci lectura şi cartea.
Relevantă în acest sens este dezvoltarea tiparului evreiesc, în a doua
jumătate a secolul al XVIII-iea în Polonia (zonă din care provine majoritatea
cărţilor aflate în colecţia din Satu Mare) şi care produce o nouă categorie de
„agenţi ai culturii populare" şi anume, distribuitorii de cărţi ieftine în ebraică

53 J. Queniart, Cu/ture et societe urbaines dans la France de / 'Ouest au XV/11-e siec/e, Paris,
Klincksieck, 1 978, p. 337.
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şi în idiş şi a căror activitate a avut un mare impact, din păcate necercetat
pana acum54 .
Există, aşadar, o reţea capilară foarte bine structurată a distribuirii şi a
traiectoriilor cărţii, care atinge astfel „extremităţile corpului social"55 . Într-o
lume evreiască europeană foarte legată şi comunicativă din raţiuni ale
strategiei de supravieţuire şi prezervare identitară, aceste reţele
anastomozice vizau chiar extremităţile răspândirii ei geografice, iar cartea
devine un vehicul ce produce contacte şi o comunicare pertinentă şi
continuă. Dacă se ia ca exemplu doar centrul tipografic ebraic din Varşovia,
a cărui activitate a început în 1 797, pentru ca în 1 859 să existe opt mari
tipografii, iar în prejma Holocaustului în capitala Poloniei existau 25 de
tipografii, se poate contura potenţialul productiv şi editorial fie şi numai al
unui singur centru urban evreiesc. Acest centru a diseminat în întreaga lume
evreiască o mulţime de cărţi în ebraică şi idiş56 .
Pe baza catalogului cărţilor aflată la comunitatea din Satu Mare se pot
repera limitele sau reperele extremităţilor spaţiului cultural-religios şi
identitar evreiesc în care a circulat cartea evreiască. De la Vilnius până la
Berlin, de la Tilsit şi până la Viena sau din Lemberg până la Ierusalim, se
poate configura centralitatea zonei Satu Mare, atât în mod real cât şi în cel
formal, ca punct de lectură şi de intersectare a cărţii evreieşti în secolele
XVIII-XX. Un prim element major în reconstituirea traiectoriilor cărţilor
tipărite dinspre centrele de editare şi imprimare spre comunitatea din Satu
Mare este cel legat de intersecţia celor două mari unităţi cultural-istorice ale
evreimii din Europa, cea din Vest cu cea din Est. Dacă în prima fază (din
secolul XVIII până la jumătatea secolului XIX) arealul cultural şi tipografic
reprezentat de Germania, Praga şi Viena era cel care livra cu prioritate cărţi
în zona sătmăreană, cel de-al doilea areal, cel din Est, reprezentat de
Polonia, Galiţia, Lituania, Ucraina, livrează preponderent carte începând cu
mijlocul secolului al XIX-lea. Această succesibilitate a celor două arealuri
în ceea ce priveşte prevalenţa livrării tipăriturilor poate fi adjudecată şi
dinspre alte tatonări interpretative ce ţin de curente de idei, de platforma
spirituală şi religioasă, de dinamica istorică a evreimii din Europa ultimelor
două secole.
În datele aceleiaşi succesibilităţi, se pot reliefa şi traiectoriile
editoriale ce cuplează geografii culturale dinspre Vest spre Est cu întâietăţi
A

54

�

Z. Gries, The Hasidic Managing Editor as an Agent o/Cu/ture . . . , p. 1 55.

55J. Queniart, op.cit., p. 39 1 .
56 Ch. Shmeruk, Aspect of the
urm.

History of Warshaw as Yiddish literary Center, Polin, 1 988,
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editoriale evidente ale Vestului faţă de Est. Există în acest sens câteva
exemple alese dintr-o serie mai mare care pun în evidenţă faptul că ediţii
tipărite în Est, din secolul al XIX-lea şi din prima jumătate a secolului al
XX-lea, au avut ediţii princeps în Germania, Olanda, Italia şi chiar Grecia.
Astfel, cartea intitulată Hinuh Bet Jehuda, tipărită la Beclean în 1 93 7 a avut
o ediţie princeps, realizată la Dihrenfurt în anul 1 68 1 57 . Tipăritura intitulată
Sidur. Or halaşar, imprimată la Bilgoraj, în Polonia în 1 928, s-a făcut după
prima ediţie publicată în 1 705 la Amsterdam5 8 . O altă carte tipărită în spaţiul
polonez, şi anume la Cracovia, în 1 899 şi intitulată Besorat Eliahu a avut
prima ediţie la Salonic în 1 706 59 . La Debrecen, în 1 938 s-a publicat Pa 'anea
raza care reprezintă a treia ediţie a acestei cărţi, după cea de a doua ediţie
publicată în 1 698 la Amsterdam şi care „a mai fost publicată cu o sută de ani
înainte"60 • La Lvov_este publicată în 1 859 lucrarea Roş Josef, care a avut o
primă ediţie apărută la Frankfurt în 1 7946 1 . La Lublin în 1 878 a apărut
cartea Dikdukei Raşi care a fost tipărită prima oară la Fiorda în Germania62 .
În Munkacs apare în 1 896 lucrarea Hoşev Mahşavot care a mai fost tipărită
la Amsterdam în 1 7276 3 . Tot la Munkacs s-a imprimat lucrarea Likudei
haPardes care a mai fost tipărită în 1 5 1 9 la Veneţia, în 1 7 1 5 la Amsterdam
şi în 1 782 la Zalkova, în Ucraina64 • Există, aşadar, o cvadruplă articulare a
traiectoriei editoriale ce înscrie o întreagă geografie culturală evreiască
europeană.
Această translaţie dinspre Vest (Olanda, Germania, Italia) spre Est
(Ucraina, Polonia, Ungaria, România) semnifică în cele din urmă fluxurile
general europene ale răspândirii şi extensiunii tiparului, dincolo de
similarităţile ideatice şi tematice ale cărţilor cerute de mediul receptor din
diverse comunităţi evreieşti. Aceste traiectorii editoriale recompun unitatea
unui spaţiu cultural şi identitar aflat permanent în comunicare, dialog şi
analogii în fundamentarea spirituală şi religioasă. Transferul operat şi
semnificat de traiectoriile livreşti, editoriale, deschide nu numai un orizont
cultural-ideatic, ci şi unul ce poate elabora, în mod evident, paradigme
interpretative dincolo de identităţile colective, etnice şi religioase.
57 Col.

S.M., Beclean, 1 937, 2/259.
Ibidem, Bilgoraj, 1 928, 2/33.
59 Ibidem, Cracovia, 1 899, 5/30.
60 Ibidem, Debrecen, 1 938, 1 /9.
61 Ibidem, Lemberg, 1 859, 5/308.
62 Ibidem, Lublin, 1 878, 4/2 1 .
63 Ibidem, Munkăcs, 1 896, 4/50.
64 Ibidem, Munkăcs, 1 897, 5/287.
58
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Reprezentarea acestor traiectorii livreşti şi editoriale, într-o posibilă
topografie culturală, s-ar putea configura prin circumscrierea ariilor de
provenienţă a editurilor şi tipografiilor care alimentează comunitatea din
Satu Mare în trei zone concentrice, în funcţie de distanţa pe care aceste
traiectorii se desfăşoară. O primă zonă configurată de cele mai îndepărtate
centre tipografice ar fi punctată de localităţile Vilna, Berlin, Dihrenfurt,
Tilsit; o a doua zonă din vecinătatea comunităţii Satu Mare ar fi
reprezentată de tipografiile din Munkâcs, Hust, Bratislava, Ungvar,
Budapesta; o a treia zonă, cea de proximitate, ar putea fi configurată de
centrele tipografice din Sighet, Şimleul Silvaniei, Oradea, Cluj etc.
Opţiunile livreşti şi de lectură ale mediilor evreieşti din Satu Mare
precum şi oferta librară, venită dinspre centre tipografice prestigioase
(Varşovia, Lvov), escaladează distanţele geografice astfel încât proximitatea
nu a fost un criteriu de selecţie a cărţilor. Prestigiul editorial şi auctorial
încorporat de cărţile tipărite, precum şi existenţa în proximitatea comunităţii
a unor tipografii în secolul al XIX-iea au comprimat, în cele mai multe
cazuri, distanţele geografice. Astfel, geografiile culturale induse de carte şi
tipar în cazul lumii evreieşti depăşesc alcătuirile istorice şi idiomatice sau
modelele culturale predominante care au definit şi topografii culturale.
d. Particularităţi editoriale şi tipografice

Cartea tipărită este în general rezultatul cooperării dintre autor, editor
şi tipograf. Aceste trei articulări ale cărţii pot fi analizate pe eşantionul de
tipărituri ce formează colecţia de la comunitatea din Satu Mare (peste 390
de cărţi) şi pe un interval de timp ce cuprinde aproape 1 5 0 de ani de cultură
librară.
O primă particularitate reieşită din această analiză o reprezintă
raportul editor-tipograf, în sensul că există o serie de diferenţe sau depărtări
geografice între o tipografie locală şi editorul care a pregătit cartea pentru
tipar. Astfel, cartea intitulată Toldot Israel este tipărită la Cluj , dar editarea
ei se face la Varşovia, la editura „Mereaz". Această carte este o istorie
ilustrată pentru copiii evrei65 . Lucrarea Likutei haPardes a fost tipărită la
Munkâcs în 1 897 dar „a fost adusă la tipar de editura şi librăria lui Meir
Jehuda Katina din Hust"66 .
În cadrul tipografiei din Seini se întâlnesc două cazuri de aceeaşi
factură şi anume acel al diferenţei dintre locul editurii şi cel al tipografiei.
6 5 Ibidem,
66

Cluj , f.a., 1/262.
Ibidem, Munkăcs, 1 897, 5/287.
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Astfel, Şemen Rokeah, tipărită în 1 909, a fost pregătită pentru tipar de
editura „Avraham Milntz, Borowa, Galiţia" şi tipărită de Jacov Wieder din
Seini. La aceeaşi tipografie a fost adusă spre a fi imprimată cartea Ereh Şai.
de către editori din Sighet şi din Solotyvno, Ucraina67 . O carte tipărită la
Tolcsva în 1 9 1 2, intitulată Olat Hodesh, a fost editată de Shlomo Zalman
Stern din Jâszkarajeno, Ungaria68 .
În general aceste diferenţe sau distanţe geografice apar în cazul unor
tipografii mai mici sau mai nou înfiinţate (sfârşitul secolului XIX şi
începutul secolului XX), întrucât probabil nu existau o tradiţie editorială sau
elite cu preocupări livreşti. Există, rareori însă, şi exemple de acest fel în
cazul unor tipografii mari şi de tradiţie. Astfel, la Varşovia în 1 893 este
tipărită cartea Orah laŢadik care a fost editată de lhiel Avner Zilberstein din
Kinsk, după cum o carte intitulată Şav Ş 'mata, tipărită în aceeaşi tipografie
în 1 894, a fost pregătită pentru tipar de „Editura şi librăria lui Mordechai
Munk din Lodz"69 •
Dacă diferenţele dintre editori şi tipografi sunt diferenţe geografice,
spaţiale, apar şi cazuri în care o carte este gata pentru tipar la o anumită
dată, dar ea a fost tipărită mai târziu, existând în acest caz diferenţe sau
defazări temporale. De multe ori, aceste diferenţe erau cauzate de obţinerea
întârziată a aprobării de tipărire din partea cenzurii. Astfel, în 1 8 8 1 la
Varşovia, pe colofonul cărţii Sefer haBrit, apare un text în limba rusă în care
se menţionează că această carte a fost gata pentru tipar în 1 876, dar ea a fost
imprimată doar în 1 88 1 întrucât atunci a obţinut aprobarea tipăririi 70 •
Cenzura era exercitată de evrei în serviciul autorităţii, cum este cazul în
Rusia, de membrii comisiei rabinice şi de directori ai instituţiilor de
învăţământ evreieşti. Unii dintre ei erau de multe ori necunoscuţi, convertiţi
la creştinism sau figurau în listele cenzorilor cărţilor evreieşti şi idiş din
Vilna, Kiev, Jitomir şi Sankt Petersburg în perioada 1 827- 1 9047 1 .
O altă carte care se află într-o ipostază defazată în ceea ce priveşte
editarea şi tipărirea este Noam Elimeleh, apărută în 1 880, dar care a fost
pregătită pentru tipar încă din 1 87472 • Există însă şi cazuri, foarte rare, în
care cartea este tipărită înainte de obţinerea autorizaţiei de tipărire. Astfel, la
67 Ibidem,
68 Ibidem,

Seini, 1 909, 1 /263 şi 1 932, 4/266.
Tolcsva, 1 9 1 2, 1 / 1 05.
69 Ibidem, Varşovia, 1 893 6 1 /65 şi 1 894, 64/ 1 63 .
70 Ibidem, Varşovia, 1 88 1 , 46/ 1 66.
71 Cf E. Ledenhandler, The Road of Modern Jewish Politics, New York, Oxford University Press,
1 980, p. 92-93.
72 Col. S.M., Varşovia, 1 880, 40/ 1 84.
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Lublin, lucrarea Sefer Devarim este tipărită în 1 864 şi este „autorizată
pentru tipărire în 1 872", conform ştampilei care apare pe carte73 .
O altă particularitate a activităţii tipografice şi editoriale este faptul că
de foarte multe ori acestea erau profesiuni în familie, fapt ce consolidează
nu doar un anumit tip de profesionalism şi prestigiu, ci mai ales o tradiţie
care se desfăşoară pe parcursul unui secol sau deceniu. Marca familială a
editorilor şi tipografilor se reproduce simbolic prin prestigiul reciproc
instituit între familie şi profesiune. Structurile de familie ale editorilor şi
tipografilor sunt variate, de la descendenţa şi ascendenţa genealogică până
la profesiuni determinate sau agregate prin strategii şi raporturi
matrimoniale. Astfel, la Lemberg, între 1 860-1 864 sunt menţionate o serie
de cărţi editate de editura lui Nisan Margosches şi tipărite în tipografia
„ginerilor săi Avraham Itzhac Menkes şi Shlomo Sprecher"74 . La Lublin,
după 1 864, există o tipografie ai cărei proprietari sunt doi fraţi la care se
adaugă un asociat din afara familiei : „tipografia lui Shlomo şi a fratelui său,
Baruch Zetzer şi a asociatului lor Jehezkiel Rener (Josefot)"75 •
Descendenţa familială ca descendenţă profesională este ilustrată în
cazul tipografiei din Munkăcs, unde în 1 893 se menţionează faptul că
lucrarea Sefer Tehilim s-a făcut în tipografia ,,Asociaţilor Dov Beer Blayer
şi Zvi Jacov Hacohen. Ei sunt fiii răposatului Pinhas Blayer"76 . La Vilna
funcţionează renumita „tipografie şi editură a văduvei şi fraţilor Rom" care
între 1 876-1 9 1 2 au deţinut întâietatea tipăririi cărţilor din acest centru77 •
Dincolo de agregările familiale, genealogice, privind asumarea
meseriei de editori şi tipografi, există însă şi alte criterii sau exigenţe care ţin
de managementul editorial, în care transferul generaţional sau patrimonial al
acestei profesiuni este mai consolidat. Astfel, în multe cazuri, acest transfer
este dublat pe de o parte de transmiterea meseriei în familie, a
competenţelor şi secretele acestor profesii, iar pe de altă parte este dublat de
acurateţea editorului şi a autorului de texte ce ţine de etica circumscrisă
fidelităţii faţă de un text patrimonial în cazul autorilor-editori. Astfel,
rabinul Meshulam în prefaţa lucrării Tarat Emet, apărută la Lemberg în
1 854, afirmă că tatăl său, rabinul Isaac Meir, l-a sfătuit să-şi angajeze în
activitatea sa editorială, de pregătire pentru tipar a textelor tatălui şi
bunicului său, un om învăţat şi cu frică de Dumnezeu şi cu îndemânări
73 Ibidem, Lublin, 1 864, 1 / 1 80.
74 Ibidem, Lemberg, 1 860, 24176.
75 Ibidem, Lublin, 1 864, 1/1 80.
76 Idem, Munkăcs, 1 893, 2170.
77 Ibidem, Vilna, passim.

48
https://biblioteca-digitala.ro

literare. Îl asistă în această muncă pe acest literat angajat şi, ori de câte ori
avea vreo dificultate, îşi consultă tatăl, alături de care stătea uneori zi şi
noapte pentru a învăţa şi a înţelege literatura hasidică omiletică pe care
acesta o elaborase. De asemenea, rabinul Meshulam avertizează asupra
faptului că, deşi există mai multe versiuni manuscrise ale predicilor hasidice
ale bunicului său, cele adevărate şi cele mai pline de acurateţe sunt cele ce
sunt în posesia familiei, autorizate deopotrivă de tatăl şi bunicul său7 8• Faţă
de profesiunea de tipograf există uneori menţionate percepţii pline de
veneraţie, de sacralitate. Astfel, în cazul tipografiei din Satoraljaujhely se
meţionează în cazul a două cărţi tipărite în 1 928: „tipografia Kr6o, a lui
Eliezer Deutsch, unde a fost lucrată de zeţarul care face lucrare sfântă, Meir,
fiul lui Hayim Muller" sau „aranjarea literelor de zeţarul care se ocupă cu
această muncă sfântă, Meir Ben Hayim Muller"7 9 . Această proiecţie sacrală
intră în mecanismele veneraţiei şi respectului acordate cărţilor în
comunităţile evreieşti, similar cu ceea ce se afirmă legat de scrierea cărţilor
sfinte în creştinism, „cum digita Dei". Acest transfer de sacralitate dintre
cartea-simbol spre cartea-obiect intermediat de tipograf vădeşte centralitatea
şi prestigiul unei profesii în universul socio-cultural al comunităţilor
evreieşti.
Un alt aspect legat de particularităţile editoriale şi tipografice este cel
al rarităţilor existente în colecţia de cărţi din Satu Mare. Astfel, de la
centrul tipografic din Pietrkov provine lucrarea Tsafnat Pa 'aneah, ediţia
1 883 a rabinului Jacov Josef din Polonnoye, discipolul de seamă al lui Baal
Şem Tov. Această lucrare este prima carte hasidică de predici moralizatoare
şi a fost tipărită în prima ediţie în 1 780. Este o carte despre tălmăcirea
viselor, deci cu o tematică mistică hasidică, în care se susţine că doar cei
nepăcătoşi şi cu har pot vedea şi auzi mesajul divinităţii, după cum autorul a
aflat acest lucru de la Baal Şem Tov, dascălul său 80 . Raritatea cărţilor este
provocată şi de tirajul mic sau de dispariţia lor de-a lungul vremii, ceea ce
impune cu necesitate reeditarea lor. În cazul cărţilor hasidice din prima
generaţie, tirajul lor era foarte mic8 1 . Este de remarcat că în repertoriul
rarităţilor se poate înscrie indirect şi lucrarea Pe/ah haRimon, tipărită la
Seini şi în prefaţa căreia se menţionează: „Tipărită prima oară în 1 689 la
Praga, a doua oară la Lemberg şi, deoarece în oraş nu se mai găseşte nici un
78 z.

Gries, op. cit., p. 1 43 .
S.M., Satoraljaujhely, 1 928, 1 19 ş i 2/386.
80 I. Etkes, The Besht, Magician, Mystic and Leader. .. , p. 60; cf. şi Idem, „Hasidism as Movement The First Stage", în Hasidism: Continuity or lnnovation? (Ed. B. Safran), London, 1 988, p. 22-23.
1
8 z. Gries, op.cit. , p. 1 55.

7 9 Col.
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exemplar, poate cel mult două, în familii, am hotărât să o tipărim din nou"8 2 •
Este o carte teurgică, de magie populară aferentă şi ea misticii hasidice.
Acelaşi tip de raritate, stabilit pe aceleaşi criterii de epuizare a exemplarelor
tipărite în ediţii anterioare, este evidenţiată şi în cazul cărţii Pa 'aneah Raza,
tipărită la Debrecen în 1 938. În prefaţa cărţii se menţionează că prima ediţie
a fost tipărită în secolul al XVI-iea (1 598) şi „nu mai există decât unul sau
două exemplare în ţară şi de aceea a fost editată de Hayim Deutsch din
Nanes"8 3 .
Raritatea cărţii exprimă deopotrivă şi succesul ei în mediul receptor,
cererea mare a unor cărţi, astfel încât unele titluri ajung să fie tipărite într-un
număr impresionant de ediţii, aspect ce reprezintă o altă particularitate
editorială şi tipografică. Astfel, în 1 880 se editează în Varşovia lucrarea
Noam Elimeleh, carte socotită operă clasică a Hasidism-ului, autorul fiind
Elimeleh, rabin hasid şi cabalist. Această carte aparţine tematicii de
comentarii la Hamişa Humşei Tora, carte ce a fost publicată în 50 de ediţii
până în 1 922 84 .
În general, centrele tipografice împărtăşesc diverse orientări sau
curente cultural-religioase, adică editează doar anumite cărţi ce corespund
unuia sau altuia dintre aceste curente. Există însă şi excepţii, cum este cazul
tipografiei din Slovita (Ucraina), unde apare cartea Mahzor. Cu toate că
Slovita era un vestit centru tipografic hasidic, cartea nu este hasidică, ci
dimpotrivă, aparţine mitnaggedim-ilor din Moravia, Boemia, Lituania,
Polonia, Rusia8 5. Probabil că raţiunile comerciale ale tipografiei au prevalat
în faţa orientării ei cultural-religioase.
O particularitate poate fi socotită şi prezenţa unor cărţi de gen, un fel
de „gender books'', de obicei mai rare în repertoriul cărţilor din colecţia Satu
Mare. Astfel, la Pietrkov se editează în 1 929 lucrarea Ma 'ane Laşon, care
este o colecţie de rugăciuni pentru femei care se rosteau la mormântul
ţadikim-ilor. Ea este scrisă în idiş, deci pentru femeile care nu citeau limba
ebraică, şi aparţine tematic „literaturii populare" pentru femei 86 .
Tot ca o particularitate pot fi socotite şi cărţile ale căror titlu sau an de
apariţie este redat prin valoarea numerică a literelor. La Văc apare în 1 9 1 1

82

Col. S.M., Seini, f.a., 6/257.
Ibidem, Debrecen, 1 938, 1/29.
84 Ibidem, Varşovia, 1 880, 40/ 1 84.
85 Ibidem, Slovita, 1 852, 1 /46.
86 Ibidem, Pietrkov, 1 929, 1 3/34.
83
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cartea Şem Efraim. unde anul este redat prin valoarea numerică a titlului:
Şem Efraim 1 9 1 1 87 .
Alături de particularităţile editoriale şi tipografice care pot evidenţia
prin ce fel de note distincte sau comune se poate defini sau caracteriza
colecţia de cărţi de la comunitatea din Satu Mare, este posibilă analiza şi
altor aspecte aflate în proximitatea celor editoriale şi tipografice şi anume
cele ce ţin de polul auctorial al cărţilor. Prestigiul cărţilor este dat în primul
rând de prestigiul autorilor, la care se adaugă apoi abilităţile editoriale şi
tipografice. În componenţa colecţiei din Satu Mare se regăsesc marii autori
de cărţi ebraice din spaţiul central şi estic european: Jacov Josef din
Polonnoye, Isaia Berlin, Menahem Mendel din Vijniţa, Shlomo Luria, rabi
Meir din Lublin, lhiel Halperin din Minsk, Eliahu Hacohen din Izmir,
Hatam Sofer, Jehuda Low etc. Pe lângă aceste somităţi rabinice şi teologice,
în colecţia de cărţi sătmăreană sunt prezenţi şi autori locali sau din zone
apropiate oraşului şi comitatului (judeţului) Satu Mare. Ei ilustrează un
potenţial auctorial local, o consolidare a elitei din această parte a ţării din
punct de vedere al prestigiului intelectual, consolidare ce este evidentă cu
predilecţie după Primul Război Mondial. Este un semnal deosebit de
relevant pentru procesul de înflorire şi de dezvoltare a vieţii cultural
religioase a societăţii evreieşti din perioada interbelică şi o punere în
valoare, prin editarea de lucrări, a potenţialului şi a competenţelor culturale,
teologice şi exegetice ale acestor autori locali. Se poate remarca, în primul
rînd, Jehuda Griinwald din Satu Mare, între 1 898- 1 92088 , autor al cărtii
Zihron Iehuda, tipărită în 1 928 la Satoraljaujhely89 • În 1 9 1 2 apare la Sigh�t
cartea Ereh Şai, a rabinului Shlomo Jehuda, „daian şi more ţedek al
comunităţii din Sighet, autor al mai multor cărţi"90 şi cartea Simia Hadaşa a
lui Mordechai Schwartz, ,,şohet vebodek în Maramoroş şi care acum
locuieşte la Ierusalim"9 1 •
Există o serie de autori locali ce provin din oraşe mici şi din mediul
rural. La Şimleu! Silvaniei este tipărită în 1 924 cartea Lehem Şlomo, autor
fiind Shlomo Zalman Ehrenreich, rabin la Şimleu92 ; în 1 942 „tânărul între
mii de fii ai lui Israel, Josef Ari Fisch din Hodod, Şamşud şi împrejurimi"
tipăreşte la Satu Mare lucrarea Divrei Josef; în acelaşi centru tipografic în
=

87 Ibidem,

Vâc, 1 9 1 1 , 1 /27 1 .

88 C f. Emlekezz Szatmarra. . . , p.

34.
Col. S.M, Satoraljaujhely, 1 928, 2/386.
90 Ibidem, Sighet, 1 9 1 2, 4/267.
91 Ibidem, 8/264.
92 Col. S.M., Şimleu! Silvaniei, 1 924, 4/1 88.
89
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1 932 apare lucrarea Hagahot Maharaşam, ale cărei hidushim, interpretări
novatoare, sunt „scrise de tânărul Moshe Israel Feldman, av-bet-din din
Dragomireşti şi împrejurimi, care înainte a fost more ţedek în comunitatea
Bârsana"93 .
Toate aceste articulaţii tematice şi tipologice în ceea ce priveşte cartea
şi tiparul, concentrate într-o singură colecţie de cărţi cum este cea de la Satu
Mare, pun în evidenţă un univers livresc şi geografii culturale care se
suprapun peste harta răspândirii comunităţilor evreieşti în Europa, cartea
fiind releul de comunicare şi de transmitere de informaţii dinspre un loc spre
altul. Traiectoriile uneori aleatorii ale cărţilor dau măsura unei reţele
culturale ce funcţiona cu maximă eficienţă pe baza circulaţiei cărţilor. Dacă
nu putem susţine o istorie economică, politică, comună pentru toate
congregaţiile evreieşti din Europa, cartea fundamentează o istorie culturală
ce stă sub semnul comuniunii şi al împărtăşirii aceloraşi valori spiritual
religioase.

93 Ibidem, Satu Mare, 1 932, 5/1 85 şi 2/37.
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LADISLAU GYEMĂNT

Evreii din Transilvania în perioada interbelică

Prăbuşirea Imperiului dualist Austro-Ungar la sfărşitul Primului
Război Mondial şi unirea Transilvaniei cu România creează o situaţie cu
totul nouă şi pentru evreii ardeleni. Cadrul juridic internaţional privind
statutul evreilor din România este oferit de Tratatul Minorităţilor, inclus în
tratatul de pace de la Saint Germain cu Austria, care garantează egalitatea
deplină în drepturi a cetăţenilor indiferent de religie, rasă sau limbă. Tratatul
Minorităţilor, în varianta semnată de România, stipulează prevalenţa
acestuia asupra oricărei legi sau reglementări interne, recunoaşterea ca
cetăţeni români fără nici o formalitate a evreilor locuitori pe teritoriul ei care
nu sunt de altă cetăţenie, proclamă faptul că deosebirea de religie nu poate
impieta asupra drepturilor civile, politice, economice, ocuparea funcţiilor
publice, iar limba maternă poate fi utilizată liber în relaţiile publice,
comerciale, presă, reuniuni publice, publicaţii, în domeniul religios şi în faţa
tribunalelor. Nu se acceptă, în schimb, prevederile prezente în varianta
iniţială cu privire la respectarea Sabatului şi acordarea de subvenţii de stat
şcolilor evreieşti 1 •
Transpunerea acestor prevederi în legislaţia naţională are loc în urma
unor intense dezbateri în primul rind prin adoptarea Constituţiei din 1 923,
care, în articolul 1 33, face referire doar la statutul evreilor din Vechiul
Regat, considerându-se că evreii din Transilvania (ca şi cei din Bucovina şi
Basarabia) obţin automat drepturile de cetăţeni la fel cu ceilalţi locuitori ai
provinciilor respective. În anul următor, însă, legea Mârzescu privind
obţinerea şi pierderea cetăţeniei române instituie în articolele 56 şi 64 clauza
restrictivă pentru evreii din Transilvania de a le fi recunoscută cetăţenia doar
cu condiţia dovedirii indigenatului (a locuirii la 1 decembrie 1 9 1 8 în
provincia respectivă şi a înscrierii în registrele primăriei din localitatea de
origine) în faţa unor comisii special constituite în acest scop. Dificultatea
îndeplinirii unei atari condiţionări a avut ca efect privarea de cetăţenie a
1 Carol Iancu, L 'Emancipation des Juifs de Roumanie ( 1913-1919), Montpellier, 1 992, p. 246-278;
286-298.
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circa 3 .000 de familii evreieşti din Transilvania, care au intrat astfel într-o
situaţie extrem de dificilă, pierzând dreptul la domiciliu permanent,
proprietate funciară, ocuparea funcţiilor publice, practicarea unor profesii,
gratuitatea educaţiei şcolare, cu posibilitatea expulzării în termen de un an.
În perioada următoare au existat diferite încercări de modificare a acestor
prevederi fie din partea deputaţilor parlamentari evrei, în sensul atenuării
restricţiilor, fie prin proiecte guvernamentale pentru agravarea lor, dar, în
cele din urmă, legea Mârzescu a funcţionat în forma iniţială până în anul
1 938, când legea revizuirii cetăţeniei, introdusă de guvernul Goga-Cuza,
inaugurează seria măsurilor legislative cu caracter antisemit care pregătesc
nefasta epocă a Holocaustului2 •
Cadrul juridic al vieţii evreieşti din România interbelică a fost
completat prin legea cultelor din 1 928, care reglementa statutul
comunităţilor, şi legea învăţământului particular din 1 925 cu privire la
instituţiile şcolare ale acestora. Legea cultelor, adoptată sub ministeriatul
liberal al lui Alexandru Lapedatu, introduce principiul recunoaşterii unei
singure comunităţi într-o localitate, cu excepţia sefarzilor şi a ortodocşilor,
care îşi pot constitui comunităţi proprii. Aceste comunităţi deţin autoritatea
asupra întregii activităţi de cult, de asistenţă socială şi de educaţie, sunt
singurele autorizate să deschidă şi să ţină în funcţiune temple şi
administrează toate proprietăţile mobiliare şi imobiliare ale instituţiilor
legate de cultul mozaic. Ele se pot grupa în uniuni şi vor fi reprezentate de
drept în Senat. În perioada 1 928- 1 93 7 comunităţile evreieşti au beneficiat de
o subvenţie de stat cu un cuantum care a variat între 1 şi 1 O milioane lei
anuai3 .
În ceea ce priveşte regimul şcolilor confesionale evreieşti, legea din
1 925, legată de numele ministrului Anghelescu, a adoptat în problema cea
mai controversată a limbii de predare o soluţie de compromis, stipulându-se
că aceasta va fi limba română sau „limba evreiască" (ceea ce lăsa deschisă
opţiunea pentru ebraică sau idiş). Profesorii acestor şcoli au fost obligaţi la
susţinerea unui examen de limbă română în termen de cinci ani. Examenele
finale urmau a avea loc în faţa unor comisii de stat, instituite pe baza unor
taxe plătite de elevi. S-a stabilit, de asemenea, posibilitatea obţinerii de către
aceste şcoli a dreptului de publicitate (de emitere a diplomelor echivalente
cu cele de stat) în condiţiile îndeplinirii unor criterii stipulate de lege. Pe
2 Idem, Les Juifs en Roumanie (1919-1938). De J 'emancipation a la marginalisation, Paris-Louvain,
1 996; (ediţia românească: Bucureşti, Edit. Hasefer, 2000), p. 9 1 - 1 25.
3 Ibidem, p. 1 27- 1 39.
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temeiul legii menţionate, în Transilvania funcţionau în 1 93 1 - 1 932 45 de
şcoli confesionale evreieşti, cu 224 de profesori şi 5000 de elevi. În ceea ce
priveşte învăţământul de stat, în legea învăţământului secundar din 1 928 s-a
introdus dreptul predării religiei proprii pentru elevii evrei4.
Adaptarea evreilor din Transilvania la acest nou cadru politic are loc
nu fără dificultate şi în forme organizatorice multiple care reflectă
complexitatea societăţii evreieşti ardelene. O minoritate, grupată în jurul
Şef-rabinului neolog de Oradea Leopold Kecskemeti, rămâne fidelă ideii
autodefinirii ca o comunitate exclusiv confesională, parte componentă a
naţiunii maghiare ca limbă şi cultură. Adepţii acestei orientări se raliază
politic Partidului Maghiar, oferind chiar personalităţi reprezentative ale
acestuia de talia vicepreşedintelui Nândor Hegediis 5 • Majoritatea evreilor
transilvăneni consideră însă momentul potrivit pentru renunţarea la tendinţa
asimilaţionistă, dominantă până atunci, şi întoarcerea spre valorile proprii.
Câştigă teren în acest sens orientarea sionistă, care îşi propune ca obiectiv
imediat afirmarea evreilor ca o minoritate naţională şi transpunerea în
practică a drepturilor stipulate în Tratatul Minorităţilor, iar ca ideal de
perspectivă constituirea statului propriu pe teritoriul vechiului Israel. În
vederea promovării acestor deziderate, în urma unor adunări ţinute la Cluj şi
Timişoara, se constituie în 20 noiembrie 1 9 1 8 Uniunea Naţională a Evreilor
din Transilvania şi Banat, avându-l ca preşedinte pe Theodor Fischer. Biroul
central al Uniunii se stabileşte la Cluj, iar zece birouri provinciale
organizează activitatea locală. Statutele organizaţiei sunt recunoscute oficial
în 1 92 1 . Pentru susţinerea drepturilor şi revendicărilor ce incumbă statutului
de minoritate naţională, sioniştii din Transilvania resping tactica politică a
Uniunii Evreilor Români din Bucureşti, condusă de Wilhelm Filderman, de
colaborare cu partidele de guvernământ în ideea unor concesii treptate şi
parţiale pentru îmbunătăţirea statutului evreilor, militând pentru constituirea
unui partid politic propriu, capabil să mobilizeze opinia publică evreiască în
vederea susţinerii unui program naţional. Colaborând cu principalul partid
de opoziţie reprezentat în perioada 1 926- 1 928 de Partidul Naţional
Ţărănesc, sioniştii din Transilvania reuşesc să trimită în Parlament mai mulţi
reprezentanţi, care, după o fază de tranziţie a unui aşa-zis Club parlamentar
evreiesc, constituie în 1 93 1 , împreună cu tovarăşii lor de idei din celelalte
provincii, Partidul Evreiesc din România, avându-l ca preşedinte pe Theodor
4 Ibidem, p. 140- 1 63.
5 Moshe Carmilly, Istoria evreilor din Transilvania (1623-1944), Bucureşti, Edit. Enciclopedică,
1 994, p. 1 1 6- 1 1 8; 1 3 1 .
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Fischer. Programul partidului, adoptat la primul congres general din 1 933,
îşi propunea afirmarea drepturilor colective ale evreilor ca minoritate etnică,
egalitatea deplină a cultului mozaic cu celelalte culte, eliminarea oricărei
limitări a drepturilor cetăţeneşti izvorâte din calitatea de evreu, accesul
neîngrădit la funcţii publice, în administraţia centrală şi locală, în justiţie,
armată şi învăţământ, autonomia instituţiilor de cult şi comunitare,
subvenţionarea statală a acestora, respectarea Sabatului, combaterea printr-o
legislaţie preventivă şi punitivă a mişcărilor ce contravin principiului
egalităţii în drepturi a minorităţilor. Noul partid obţine în alegerile din 1 93 1
un număr de patru locuri în Parlament (2,29% din voturi), repetându-şi
succesul în 1 932 (5 locuri şi 2,48% din voturi). Înrăutăţirea climatului
politic în condiţiile dificultăţilor economice şi ascensiunii tendinţelor
antisemite determină în ultimele două alegeri democratice interbelice, din
1 933 şi 1 937, pierderea reprezentării parlamentare a Partidului Evreiesc, tot
mai izolat pe eşichierul politic, care obţine doar 1 ,3%, respectiv 1 ,4% din
voturi6 .
Pe lângă aceste tentative mai mult sau mai puţin reuşite de promovare
a intereselor naţionale evreieşti în cadrele instituţionale ale democraţiei
parlamentare, activitatea organizaţiei sioniste din Transilvania se îndreaptă
cu precădere spre societatea proprie, cu obiectivul pregătirii acesteia în
vederea integrării în viitorul stat naţional. Un program educaţional bine
gândit şi structurat pe diferite nivele este menit a elibera evreii ardeleni de
tarele asimilaţionismului cultural, îndreptând cu deosebire tineretul spre
valorile proprii ale limbii ebraice şi culturii naţionale. Asociaţia şcolară
Tarbut, înfiinţată în septembrie 1 920, elaborează o curriculă pe cinci ani
pentru învăţarea limbii ebraice, program pus în aplicare în grădiniţe şi şcoli
din 32 de oraşe transilvănene. Un gimnaziu propriu la Cluj îşi propune
introducerea treptată a ebraicei ca limbă de predare, iar în liceele evreieşti
din Oradea şi Timişoara, ca şi în şcolile profesionale, limba şi literatura
ebraică devin obiecte obligatorii. În 1 92 1 se constituie la Cluj un institut
pentru pregătirea învăţătorilor evrei. Presa sionistă ia amploare, propagând
ideile mişcării în opinia publică prin cotidiene şi săptămânale, dintre care se
detaşează ca importanţă „Uj Kelet" din Cluj, care, între 1 9 1 8- 1 940, sub
conducerea lui Ernest Marton, devine principalul exponent al ideologiei
sioniste în Transilvania. „Neue Zeit-Uj Kor" din Lugoj şi Timişoara ( 1 9206 B. Văg6, ,,Evreii în alegerile din România între cele două războaie", în Toladot, 1 972, 2, p. 1 0-2 1 ;
Ezra Mendelsohn, The Jews ofEast-Central Europe between the World Wars, Bloomington, 1 983, p.
1 7 1 -2 1 1 ; Iancu, Les Juifs
p. 245-269; Claudia Ursuţiu, Senatori şi deputaţi evrei în Parlamentul
României (1919-1931), Cluj-Napoca, EFES, 2006
„„
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1 940), editat de Leopold Fleischer, „Nepiink" din Oradea, publicaţiile
ebraice scoase la Sighet şi Vişeul de Sus, organele de tineret de la Târgu
Mureş, Satu Mare, Braşov, Dej, editurile de carte sionistă de la Cluj ,
Oradea, Lugoj, Timişoara, creează o reţea de difuzare a programului sionist
în pături largi ale societăţii evreieşti transilvănene. Organizaţii sioniste de
diferite orientări religioase, de dreapta, centriste, de stânga, muncitoreşti, de
tineret, femei, asociaţii sportive îşi propun pregătirea pentru emigrare,
reorientarea spre profesii utile în noua patrie, dezvoltarea fizică şi psihică a
tineretului şi, nu în ultimă instanţă, adunarea de fonduri în vederea sprijinirii
operei de colonizare a Palestinei aflate în această perioadă sub mandat
britanic. Oficialitatea a privit cu toleranţă şi chiar a încurajat atari tendinţe,
având în vedere cu deosebire ruperea lumii evreieşti de minoritatea
maghiară din Transilvania7 •
Concomitent cu această proliferare a mişcam sioniste din
Transilvania, se constituie organizaţii ale diferitelor orientări confesionale
din rândul evreilor ardeleni, care îşi propun rezolvarea problemelor
comunitare specifice şi promovarea intereselor proprii în raport cu forurile
oficiale. Astfel, în august 1 920 ia fiinţă la Oradea Biroul Central Ortodox
din Transilvania, avându-l ca preşedinte pe Şef-rabinul Slomo Zalman
Ullman din Bistriţa. În 1 92 1 se constituie Asociaţia rabinilor din
Transilvania şi Banat, iar în iunie 1 922 se formează la Cluj Biroul naţional
izraelit din Transilvania şi Banat, care grupează comunităţile neologe
(congresiste sau de rit occidental) şi status-quo-ante în patru districte (Cluj ,
Oradea, Braşov, Timişoara), sub preşedinţia lui Ărmin Adorjăn, iar după
moartea acestuia, în 1 938, a lui Iosif Fischer. Aceste organizaţii înfiinţează
cursuri pentru pregătirea slujitorilor de cult şi a funcţionarilor comunitari,
elaborează şi supun spre aprobare oficială statutele comunităţilor, susţin un
sistem de pensii şi asistenţă socială propriu, iniţiază introducerea unui plan
de învăţământ unitar în şcolile evreieşti, promovează activităţi culturale,
publică anuare comunitare, organizează învăţământul religios în şcolile de
stat. O Asociaţie a învăţătorilor evrei din Transilvania şi Banat, Asociaţia
Paul Ehrlich a medicilor evrei (Cluj , 1 930), Asociaţia meseriaşilor evrei
(Dej, 1 924) susţin interesele specifice ale acestor categorii profesionale ale
societăţii evreieşti 8 .
7

Moshe Cannilly-Weinberger, Memorial Volume for the Jews of Cluj-Kolozsvar, New-York, 1 988, p.
1 34- 1 49; 1 92-20 1 ; Livia Bitton, „The Zionist Movement in Transylvania", în Cannilly, Memorial
Volume . p. 277-285.
8 A tegnap varosa. A nagyvaradi zsidosag emlekkănyve, Tel-Aviv, 1 98 1 , p. 1 28; Cannilly, Memorial
Volume . , p. 1 55-1 68.
.
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În acest cadru politico-juridic şi instituţional, evoluţiile intervenite în
structura demografică a societăţii evreieşti din Transilvania în perioada
interbelică sunt reflectate fidel de datele recensământului general din 1 9309 .
În ceea ce priveşte numărul total al celor ce se declară evrei ca
naţionalitate, acesta se ridică la 1 78.699 persoane, reprezentând 24,5% din
populaţia totală evreiască a României Mari (728. 1 1 5 persoane) şi 3,2 % din
populaţia totală a Transilvaniei (5.548.363 persoane). Acest ultim procent
este dublu (6,4%) în cazul Crişanei şi Maramureşului, situându-se în schimb
sub cifra medie în Transilvania istorică (2,4%) şi Banat (1 ,2%). La nivelul
unităţilor administrativ-teritoriale componente ale Transilvaniei, cele mai
populate cu evrei în cifre absolute sunt, în ordine, judeţele Maramureş, Satu
Mare, Bihor, Cluj, Sălaj şi Someş, care dau 68% din populaţia totală
evreiască a provinciei, păstrându-se deci concentrarea acesteia masivă în
nordul şi nord-vestul ariei cercetate. Ca proporţie în populaţia totală a
judeţului, ordinea este asemănătoare, cu mici modificări (Maramureş, Satu
Mare, Cluj , Someş, Năsăud, Bihor, Sălaj).
În raport cu cifrele ultimului recensământ antebelic, populaţia
evreiască totală înregistrează o scădere de 52. 1 25 persoane, reprezentând
22,6% din populaţia anului 1 9 1 0. Această scădere rezultă dintr-o diminuare
a numărului evreilor din Crişana-Maramureş cu 48.90 1 persoane şi din
Banat cu 7.945 persoane, în timp ce în Transilvania istorică se înregistrează
o creştere cu 4703 persoane în cele două decenii care despart recensămintele
din 1 9 1 0 şi 1 930. Scăderea din părţile apusene ale Transilvaniei este efectul
noilor graniţe stabilite după primul război mondial, prin care o parte a
teritoriului antebelic al comitatelor din această zonă a rămas în componenţa
Ungariei. În Transilvania istorică, ritmul de creştere demografică a
populaţiei evreieşti rămâne la o rată medie anuală de 3,2%, similară cu cea
din perioada 1 869- 1 9 1 O.
Pe baza criteriului limbii materne, cei ce se declară de limbă idiş
reprezintă în cifre absolute 1 1 1 .275 persoane, respectiv 62,3% din populaţia
evreiască, procentele fiind mai mari, în jurul a 66%, în Transilvania istorică,
Maramureş şi Crişana, şi de zece ori mai mici în Banat (6,7%). Circa 1/3 din
populaţia evreiască are deci ca limbă maternă maghiara, germana sau
româna, ceea ce reflectă progresele considerabile ale procesului de asimilare
cultural-lingvistică. Vorbitorii de idiş constituie 2% din populaţia totală a
Transilvaniei, rata fiind din nou dublă (4,2%) în Crişana-Maramureş şi sub
9

Recensământul general al populaţiei României 1930, II, Bucureşti, 1 938, p. XXVIII- CIII; LXVI
LXXIX.
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cifra medie în Transilvania istorică şi Banat. În privinţa unităţilor
administrativ-teritoriale, cei mai mulţi vorbitori de idiş se înregistrează în
judeţele Maramureş, Satu Mare, Cluj, Someş, Sălaj, Bihor, Mureş, Năsăud,
care concentrează 89% din această categorie reprezentată, din nou, mai cu
seamă în nordul şi nord-vestul provinciei.
Ca religie, 1 92.833 persoane se declară de religie mozaică,
reprezentând cu 8% mai mulţi decât cei ce se consideră de naţionalitate
evreiască. Această diferenţă între persoanele care îşi declară religia mozaică
şi cele care îşi asumă naţionalitatea evreiască este de trei ori mai mare în
Banat (24,8%) şi de peste două ori mai mică în Transilvania istorică (3,6%),
în Crişana-Maramureş având o valoare medie de 9,5%, şi marchează
procesul de disimilare etnică a celor ce consideră evreitatea exclusiv o
confesiune, iar ca etnie o adoptă pe cea maghiară sau germană. Procentul
celor de religie mozaică în populaţia totală a provinciei este de 3,5%, rata
fiind dublă în Crişana-Maramureş (7%) şi sub cifra medie în Transilvania
istorică (2,5%) şi Banat (1 ,5%). Pe unităţi administrativ-teritoriale, cei mai
mulţi credincioşi ai religiei mozaice locuiesc în judeţele Maramureş, Bihor,
Satu Mare, Cluj, Sălaj , Timiş-Torontal, Someş, Mureş şi Arad, repartiţia
fiind mai echilibrată decât în cazul celorlalte criterii. Ca procent în populaţia
totală, ordinea este Maramureş, Satu Mare, Bihor, Cluj, Someş, Năsăud,
Sălaj .
În privinţa raportului între populaţia evreiască urbană şi rurală,
1 00.4 1 3 evrei ( 1 0,4% din populaţia orăşenească totală a provinciei şi 56,2%
din populaţia totală evreiască) locuiesc în oraşe, ceea ce marchează un avans
considerabil al procesului de urbanizare. Procentul este sensibil mai mare în
Banat (85 ,6% ), sub cifra generală în Crişana-Maramureş ( 52, 1 %) şi în jurul
mediei în Transilvania istorică (56,6%). Evreii constituie 1 6,7% din
populaţia totală urbană a zonei în Crişana-Maramureş, 8,6% în Transilvania
istorică şi 5 ,8% în Banat. Populaţia urbană evreiască este cea mai
numeroasă în judeţele Bihor, Cluj , Satu Mare, Maramureş, Timiş-Torontal,
Arad şi Mureş, iar procentual reprezintă cea mai mare pondere în populaţia
urbană totală a judeţului în Maramureş, Someş, Satu Mare, Bihor, Năsăud,
Sălaj, Mureş şi Cluj . În 1 4 localităţi urbane evreii depăşesc 2000 de
persoane, oraşele cu cea mai numeroasă populaţie evreiască fiind Oradea
( 1 9.838 locuitori evrei - 24, 1 % din populaţia totală), Cluj ( 1 3 .504), Satu
Mare (1 1 .533), Sighet ( 1 1 .075 - 40% din populaţia totală), Timişoara (9368
- 1 0%), Arad ( 7.000 - 10 %), Târgu Mureş (5 . 1 93 - 1 4,8%).
În ceea ce priveşte structura socio-profesională a populaţiei evreieşti,
înregistrată în datele recensământului general din 1 930, populaţia activă
59
https://biblioteca-digitala.ro

constituie 36,6% din cei 1 78.699 evrei, ponderea fiind sensibil mai ridicată
în Banat ( 45 ,7%) faţă de Transilvania istorică (36,9%) şi Crişana
Maramureş (35,2%), unde se situează aproape de cifra medie.
În perioada interbelică se înregistrează o remarcabilă continuitate în
ceea ce priveşte procesul de proliferare şi diversificare a instituţiilor
comunitare. În 1 932 existau în Transilvania 35 de comunităţi neologe, apar
noi comunităţi ortodoxe (de pildă la Salonta în 1 927) şi sefarde (la Cluj în
1 92 1 , la Sibiu în 1 923). Noi asociaţii de femei se constituie la Turda, Târgu
Mureş ( 1 934
Asociaţia femeilor ortodoxe), la Făgăraş, la Baia Mare.
Orfelinate iau fiinţă la Satu Mare (1 922), Arad (1 926), Cluj, azile de bătrâni
la Dej ( 1 933), Satu Mare, Târgu Mureş, Salonta, cămine pentru ucenici
evrei (Târgu Mureş), bănci de credit (Oradea, 1 926), cluburi evreieşti la Dej
( 1 930), Turda ( 1 936), Târgu Mureş, Oradea etc. O societate de ajutorare a
studenţilor evrei funcţionează la Cluj, o asociaţie pentru protecţia copiilor la
Reghin, o societate de într-ajutorare la Baia Mare, o societate culturală la
Oradea. Asociaţii sportive evreieşti, stimulate cu deosebire de mişcarea
sionistă, iau fiinţă la Oradea, Arad, Cluj . Spitalele evreieşti existente se
extind la Arad cu un ambulatoriu ( 1 928), la Oradea cu o secţie de obstetrică
( 1 929), iar noi instituţii spitaliceşti sunt înfiinţate la Satu Mare ( 1 927) şi
Cluj ( 1 928- 1 93 1 ). Continuă construcţiile de sinagogi, remarcându-se cu
deosebire cele ortodoxe ridicate la Turda ( 1 920, 1 932), Braşov ( 1 925),
Târgu Mureş ( 1 927), Arad (1 929- 1 930) 10 •
Pentru învăţământul evreiesc din Transilvania, perioada interbelică
este cea a dezvoltării maxime în cursul existenţei sale instituţionalizate de
circa un secol. Un impuls important în acest sens este programul educaţional
elaborat de mişcarea sionistă prin organizaţia şcolară Tarbut. Ca o primă
iniţiativă majoră pentru transpunerea în viaţă a acestui program, în
noiembrie 1 9 1 9 îşi începe activitatea Liceul evreiesc din Timişoara, condus
de un Curatoriu format din reprezentanţii comunităţilor locale şi cei ai
Uniunii Naţionale. În 1 92 1 se elaborează proiectul de statut al şcolii, care
prevede organizarea acesteia ca şcoală medie confesională autonomă pentru
băieţi şi fete, cu drept de publicitate (de emitere a diplomelor), rezervându
se însă pentru viitor posibilitatea transformării într-o şcoală naţională care să
beneficieze de prevederile Tratatului Minorităţilor. Liceul cuprinde patru
clase gimnaziale, patru liceale, patru reale superioare şi trei clase comerciale
-

10 Tereza M6zes, Evreii din Oradea, Bucureşti, Edit. Hasefer, 1 997, p. 1 52- 1 68; Istoria evreimii
arădene, Tel-Aviv, 1 996, p. 66-84; Csirâk Csaba, Szatmari zsid6 em/ekek, Satu Mare, 200 1 , p. 236250.
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superioare, prevăzându-se în continuare dezvoltarea învăţământului
profesional şi agricol. Limba de predare rămâne într-o fază de tranziţie cea
maghiară, urmând ca din anul şcolar 1 926/27 limba, literatura şi istoria
evreilor, precum şi religia să se predea în limba ebraică, limba şi literatura
română, istoria şi geografia României în limba română, limba şi literatura
maghiară în această limbă, iar celelalte obiecte în limba română sau ebraică.
Limba şi literatura română, istoria şi geografia României urmau să
beneficieze de profesori numiţi şi plătiţi de Ministerul Educaţiei Naţionale.
Se vor utiliza doar manuale aprobate oficial şi la examene va participa un
delegat ministerial. Proporţia elevilor neevrei trebuia să nu depăşească 1 5%.
Multe din prevederile acestui proiect au rămas în stadiul de deziderat, dar
ele reflectă fidel obiectivele şi aspiraţiile celor ce promovau cauza
învăţământului mediu evreiesc interbelic. Până la urmă, Liceul evreiesc din
Timişoara a funcţionat până în 1 948 cu 8 clase de băieţi, 4 de fete şi 8 clase
comerciale, cu circa 600-750 de elevi, cu drept de publicitate şi un
remarcabil corp profesoral. Limba de predare a fost limba română, cu
rezervarea a două ore pe săptămână limbii ebraice şi religiei 1 1 •
O a doua realizare importantă în direcţia dezvoltării învăţământului
mediu evreiesc a fost crearea în 1 920 la Cluj a gimnaziului Tarbut, sub
conducerea eminentului pedagog şi matematician Antal Mark. În cele clase
pentru băieţi, 4 pentru fete şi 2 clase pentru pregătirea învăţătorilor, aflate
sub controlul unui Curatoriu format din reprezentanţii celor două comunităţi
(ortodoxă şi neologă), învăţau 720 de elevi, limba de predare fiind iniţial cea
maghiară, înlocuită treptat cu limba română şi cu limba ebraică pentru
cursurile de religie, literatura şi istoria evreilor. Dificultăţile tot mai acute
intervenite în relaţiile cu oficialitatea, legate de înzestrarea materială şi
clădirea şcolii, cetăţenia şi cunoştinţele de limbă română ale profesorilor,
într-o atmosferă nefavorabilă creată de ascensiunea antisemitismului, au
determinat retragerea dreptului de publicitate şi închiderea acestei şcoli în
1 927. Au continuat să funcţioneze însă la Cluj cele două şcoli elementare
ale comunităţii ortodoxe şi neologe, iar din 1 928 a luat fiinţă şi o grădiniţă
ebraico-română. Şcoala elementară ortodoxă avea în 1 93 8 un număr de 600
de elevi şi eleve, 8 învăţători, în timp ce în şcoala comunităţii neologe
predau în 1 936, sub directoratul lui Ludovic Freu, pentru 1 60 de copii, 4
învăţători. Limba ebraică şi religia aveau rezervate în prima clasă cinci, iar
1 1 A timişoarai (temesvari) "Zsid6 Lyceum " Szervezeti szabG/yzatanak tervezete es indoklasa,
Timişoara, 1 92 1 ; Shlomo Yitzaki, Jewish Schoo/s in Transy/vania between the Two World Wars, Tel
Aviv, 200 1 , p. VII.
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în celelalte câte trei ore pe săptămână. Comunitatea cheltuia 38% din
bugetul ei pentru întreţinerea şcolii şi a grădiniţei cu 84 de copii şi două
educatoare 1 2 •
La Oradea, şcoala elementară şi gimnaziul ortodox îşi continuă
existenţa sub directoratul lui Mark Bir6 ( 1 9 1 8- 1 944), având în 1 923 un
număr de 959 de elevi şi eleve în cele câte 8 clase pentru băieţi şi fete. Din
acest an limba de predare devine limba română, rezervându-se însă ore
zilnice pentru limba ebraică şi religie. Directorul Mark Bir6 avea şi un
proiect de dezvoltare a învăţământului profesional de 7 clase cu profil
industrial-agricol, dar aceste intenţii nu se materializează. Comunitatea
neologă, sub autoritatea Şef-rabinului Leopold Kecskemeti, se orientează, în
schimb, într-o altă direcţie, respingând idealurile sioniste şi căutând
menţinerea legăturilor cu limba şi cultura maghiară în condiţiile păstrării
totodată a identităţii religioase proprii. În acest scop, în 1 920 este înfiinţat
un Liceu de băieţi de 8 clase, cu limba de predare maghiară, în care limba
ebraică se studiază în cadrul învăţământului religios, predat de însuşi
învăţatul Şef-rabin, al cărui nume este acordat şcolii în 1 930. Sub
directoratul lui Ărpâd Hegediis (1 920- 1 923), urmat apoi de Izidor Szilas
( 1 923- 1 929), Ernest Salamon ( 1 929- 1 938) şi apoi din nou Izidor Szilas
( 1 93 8- 1 944), numărul elevilor a crescut de la 203 în primul an la 453 în
perioada următoare, printre care, până la interdicţia intervenită din partea
autorităţilor, s-au aflat şi catolici, reformaţi şi luterani, atraşi de nivelul
deosebit asigurat de cei 1 8 profesori, printre care se aflau şi neevrei de la
celelalte şcoli ale oraşului. În pofida rezistenţei înverşunate a Şef-rabinului
Kecskemeti şi a conducerii şcolii, limba maghiară, pe care ei o considerau
limba maternă a evreilor orădeni, a fost înlocuită treptat cu limba de predare
română 13
În perioada interbelică îşi continuă activitatea o seamă de şcoli
evreieşti elementare înfiinţate în epoca anterioară primului război mondial.
La Târgu-Mureş, şcoala are 7 clase, este susţinută de comunitatea status-quo
ante, în 1 922 se înfiinţează o grădiniţă ebraică şi se elaborează proiectul
unui gimnaziu evreiesc care se materializează însă de-abia după 1 940 1 4 . La
Satu Mare, şcoala elementară ortodoxă, cu limba de predare română, avea în
1 936, sub directoratul lui Henrik Singer, 7 clase cu 5 cadre didactice şi 238
1 2 Zsido naptar, 1 935-1 936, p . 47; Hitkiizsegi Ertesito, 1 936, nr . 2-3; 3-5; Antal Mark Emlekkonyv,
ed. Weinberger M6zes, Cluj, 1 943, p. 30-3 1 ; Carmilly, Memorial Volume „ . , p. 1 1 4- 1 20; 280;
Yitzaki, op. cit., p. VI-VIII.
13 A tegnap varosa„ . , p. 1 1 2- 1 1 4; 1 94- 1 98; M6zes, op. cit. , p. 1 53-1 58; Yitzaki, op.cit., p. VII-VIII.
14 Zsido Naptar, 1 935- 1 936; p. 88; Yitzaki, op. cit., p. IX.
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elevi 1 5 • La Arad, şcoala elementară evreiască, susţinută de ambele
comunităţi, introduce din 1 922 limba de predare română, iar limba ebraică
devine din 1 933 materie facultativă în funcţie de dorinţa părinţilor 1 6 .
Continuă totodată şi activitatea reţelei de şcoli religioase de toate
gradele. Comunităţile asigurau, de asemenea, învăţământul religios al
elevilor evrei de la şcolile de stat. În afară de învăţământul propriu-zis,
desfăşurat pe baza planului de învăţământ, au existat şi diverse forme de
atragere a unui public mai larg în sfera educaţiei şi instrucţiei în spiritul
tradiţiei şi identităţii evreieşti. La Cluj, din iniţiativa Şef-rabinului neolog
Mozes Weinberger, au loc cursuri de vară cu caracter liturgic şi literar
pentru tinerii evrei. La Târgu-Mureş, începând din 1 922, se organizează
cursuri săptămânale de limbă ebraică pentru elevi şi adulţi, precum şi cercuri
pentru studierea istoriei şi literaturii evreieşti. În cadrul Liceului Dr.
Kecskemeti Lip6t din Oradea funcţionau de asemenea cercuri de literatură şi
artă, matematică şi radiotehnică 17 •
Pentru promovarea şi protejarea intereselor cadrelor didactice iau
fiinţă asociaţii profesionale, care organizează activitatea de perfecţionare a
învăţătorilor şi profesorilor, susţin publicarea de manuale, militează pentru
îmbunătăţirea situaţiei materiale, garantarea dreptului la pensie a celor
implicaţi în învăţământul evreiesc. O asociaţie de ajutorare a studenţilor şi
elevilor evrei ardeleni, înfiinţată în 1 932, îşi propune sprijinirea materială a
acestora, dar şi organizarea de concursuri pe teme culturale şi promovarea
unor publicaţii literare 1 8 •
Numărul total al şcolilor evreieşti din Transilvania se ridică în
1 93 1/32 la 45, având 224 profesori şi 5.000 de elevi la o populaţie evreiască
de aproape 200.000 de persoane. Comparativ, în vechiul Regat erau în
aceeaşi perioadă 1 1 4 şcoli evreieşti cu 378 profesori şi 1 0.000 de elevi la o
populaţie evreiască de circa 265 .000 de persoane, în Basarabia 62 de şcoli
cu 349 profesori şi 5 .47 1 elevi la o populaţie evreiască de circa 206.000
persoane, în timp ce în Bucovina reveneau 17 şcoli cu circa 1 .000 de elevi la
o populaţie evreiască de 93 .000 de persoane 1 9 . Gradul de acoperire cu şcoli
evreieşti era deci mai redus în Transilvania şi Bucovina în raport cu celelalte
15 Csirăk, op. cit., p. 225.
16 Istoria evreimii arădene, p. 46-48; 73.
17 Hitkozsegi Ertesito, 1 936, nr. 2-3; 3-5; A tegnap varosa .. . , p. 1 6 1 ; Cannilly, Memorial Volume . . ,
p. 272-273; M6zes, op. cit., p. 1 57; Sălaj-Szilagy megye zsid6saganak emlekkonyve, ed. David Giladi,
Tel-Aviv, 1 989, p. 237; Nagybanya es kornyeke, Tel-Aviv, 1 996, p. 24; 98; Csirăk, op. cit., p. 2 1 9.
18 Cannilly, Memorial Volume ... , p. 1 43; Yitzaki, op. cit., p. X.
19 Iancu, Les Juifs . . , pp. 57; 1 62.
.
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provincii istorice ale României Mari, explicaţia constând în caracterul mai
accentuat al asimilării evreilor ardeleni şi bucovineni în mediul cultural
maghiar şi, respectiv, german.
Activitatea culturală a evreilor ardeleni se orientează, în perioada
interbelică, în raport cu cea anterioară primului război mondial, într-o
măsură mai accentuată spre cultivarea valorilor proprii în raport cu
tendinţele asimilaţioniste pronunţate din jumătatea de veac precedentă.
Astfel, continuă şi în anii dintre cele două războaie mondiale activitatea
unor erudiţi Şef-rabini ca Leopold Kecskemeti din Oradea, Mathias Eisler şi
Mozes Weinberger din Cluj, Iacob Singer din Timişoara în domeniul
ştiinţelor iudaice, al studiilor talmudice, al istoriei evreilor din Transilvania
şi Banat. Noi contribuţii documentare aduc în acest sens şi Şef-rabinii
Francisc Lovy din Tîrgu Mureş şi Ernest Deutsch din Braşov. Yekutiel
Yehuda Griinwald (1 899- 1 955) se remarcă prin lucrări scrise în limbile
ebraică şi idiş privind istoria evreilor din Ungaria şi Transilvania, iar Ernest
Marton ( 1 896- 1 960) prin studiile în domeniul demografiei evreieşti. O
amploare deosebită cunoaşte literatura în limba idiş. Volume de poezie
datorate lui Herman Gottlieb ( 1 84 1 - 1 93 1 ), Iosif Holder ( 1 893- 1 945), Beri
Schnabel sunt publicate la Sighet, Seini, Bucureşti, Vilnius, iar din 1 932
apare la Sighet o revistă literară, Oifgang în această limbă. 20
Presa evreiască se diversifică, pe lângă numeroasele publicaţii sioniste
deja menţionate apărînd organe religioase, literare, de tineret, de cele mai
variate orientări, în limbile ebraică, idiş, maghiară, germană. Numai la Cluj,
în perioada interbelică, apar peste 20 de publicaţii periodice evreieşti.
Buletine informative ale comunităţilor neologe văd lumina tiparului la Cluj
( 1 936- 1 940), Arad, Târgu Mureş, Braşov ( 1 939- 1 940). Calendare evreieşti,
volume memoriale, comunicări ale Asociaţiei rabinilor din Transilvania şi
Banat, întregesc imaginea acestui bogat şi variat peisaj editorial evreiesc
interbelic2 1 .
Între 1 874- 1 948 sunt publicate în Transilvania peste 900 de cărţi
ebraice în 20 de centre tipografice. Perioada cea mai prolifică din acest
punct de vedere este reprezentată de cele două decenii interbelice, cu 488 de
cărţi ebraice tipărite, incluzând cărţi de rugăciuni, îndreptare ale practicii
religioase, comentarii etice, biografii, lucrări moralizatoare, cărţi de istorie
şi geografie, almanahuri, calendare, literatură sionistă etc. 22
20

Moshe Cannilly-Weinberger, A zsid6sag tortenete Erdelyben (1623-1944), Budapest, 1 995, p. 2 1 522 1 ; 227-23 1 .
21
Ibidem, p. 227-229.
22
Maria Radosav, op. cit., p. 53-65.
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Evreii transilvăneni se implică activ ş1 m viaţa artistică printr-o
pleiadă de artişti plastici care contribuie la afirmarea şi prestigiul şcolii din
Baia Mare, prin compozitori ca Alexander Boskovits şi Max Eisikovits, prin
orchestra simfonică Goldmark înfiinţată la Cluj în 1 934, prin rolul important
în mişcarea teatrală23 •
Multitudinea, însemnătatea şi varietatea contribuţiilor în domeniul
economic, social, cultural, instituţional marchează perioada interbelică, în
perspectivă istorică, drept cea mai fertilă epocă a vieţii evreieşti din
Transilvania. Acest fapt este cu atât mai remarcabil cu cât climatul social în
care s-au născut realizările pe care le-am trecut în revistă mai sus a fost
viciat de ascensiunea antisemitismului modern cu semnele rău prevestitoare
ale tragediei care urma a se produce curând prin Holocaustul din timpul
celui de-al Doilea Război Mondial.
În urma schimbărilor majore intervenite în viaţa Transilvaniei după
1 9 1 8, concomitent cu dificultăţile inerente ale integrării provinciei în cadrul
României Mari legate de problemele economice, de armonizare a
instituţiilor administrative, de tensiunile sociale şi etnice, antisemitismul
cunoaşte o recrudescenţă deosebită. Contribuie la aceasta tendinţa
tradiţională de a căuta în rolul evreilor motivaţiile tuturor greutăţilor, iar
„soluţiile" oferite de organizaţiile de extremă dreaptă, care proliferează în
întreaga Europă în deceniul imediat următor războiului, constau în anularea
drepturilor cetăţeneşti acordate acestora, eliminarea lor din toate domeniile
vieţii economice, sociale, politice, exproprierea bunurilor evreieşti,
introducerea principiului numerus clausus în instituţiile de învăţământ.
Mişcarea studenţească de extremă dreaptă devine, prin promovarea
acestui ultim deziderat, vârful de lance al mişcărilor antisemite de masă,
care în Transilvania debutează în noiembrie 1 922 la Facultatea de medicină
din Cluj prin oprirea participării studenţilor evrei la activitatea de
învăţământ. Violenţele împotriva acestora se extind asupra întregii
comunităţi, fiind devastate magazine, căminul studentilor evrei, redactia
ziarului Uj Kelet. În ianuarie 1 923 aceste acţiuni se �xtind şi în centr�le
universitare Timişoara şi Oradea, astfel încât guvernul e nevoit să închidă
universităţile până în toamnă. În decembrie 1 923, Congresul general al
presei, organizat la Cluj, prilejuieşte repetarea tulburărilor antisemite, iar în
noiembrie-decembrie 1 924 acestea reapar la Oradea şi Timişoara. Congresul
studenţesc pe ţară, organizat la Oradea în decembrie 1 927 cu 5 .000 de
participanţi, degenerează într-un atac general asupra magazinelor şi
23 Carmilly, A zsid6sag . .. ,

p.

253-260; M6zes, op. cit., p. 1 64- 1 65.
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restaurantelor evreieşti, sinagogile sunt devastate şi sulurile sacre ale Torei
sunt vandalizate şi arse în public. Cu prilejul reîntoarcerii de la Oradea cu
trenurile speciale puse la dispoziţia lor, studenţii repetă actele de vandalism .
la Ciucea, Huedin şi Cluj .
Odată cu apariţia mişcării legionare, violenta acestor manifestări
atinge proporţii criminale. În Maramureş se înregistr�ază în perioada 1 9301 93 3 victime la Ieud şi Moisei, iar la Borşa sunt incendiate 1 40 de case
evreieşti. Au loc atacuri împotriva sinagogilor din Sighet, Oradea şi Alba
Iulia24 •
Intervenţiile autorităţilor, manifestate prin procese intentate autorilor
unor astfel de acte de violenţă, despăgubirea comunităţilor evreieşti, nu
reuşesc să stăvilească influenţarea opiniei publice de către propaganda
antisemită, care devine tot mai vehementă pe măsura agravării situaţiei
economice a ţării şi a ascensiunii generale a antisemitismului, mai ales după
1 933, odată cu acapararea puterii de către nazişti în Germania. Dacă pînă
atunci violenţele şi propaganda antievreiască fuseseră promovate de
organizaţii situate în afara cadrului politic oficial, în ultimii ani ai perioadei
interbelice elemente cu caracter restrictiv privind drepturile evreilor îşi fac
apariţia şi în politica guvernamentală. Legea din 1 935 a folosirii
personalului românesc în întreprinderi introduce principiul etnic drept
criteriu al accesului la slujbe în general şi la funcţiile de conducere din
cadrul întreprinderilor industriale, comerciale îndeosebi, principiu extins în
1 93 7 la consiliile de administraţie şi comitetele de direcţie ale băncilor, la
barourile de avocaţi, la inginerii din serviciile publice, la înscrierea în
facultăţile de ştiinţe, litere şi filosofie de la Cluj, la pregătirea profesională şi
exercitarea profesiei de către meseriaşi25 .
Această direcţie nefastă culminează în urma ultimelor alegeri
democratice din perioada interbelică ( 1 937) când, nici un partid neobţinând
majoritatea necesară alcătuirii guvernului, iar legionarii devenind a treia
forţă politică parlamentară, regele Carol al Ii-lea încredinţează misiunea de
a guverna Partidului naţional-creştin condus de Octavian Goga şi A.C.
Cuza. Guvernul Goga-Cuza îşi inaugurează programul de eliminare a
evreilor din toate domeniile vieţii economice şi publice prin adoptarea în
2 1 ianuarie 1 93 8 a legii revizuirii cetăţeniei, care impune în termen de 30 de
zile privarea de cetăţenie a evreilor care nu vor fi în măsură a prezenta actele
de dovedire a îndreptăţirii în acest sens conform prevederilor legii din 1 924.
24 Iancu, Les Juifs . . , p. 207-243.
25 Ibidem, p. 279-303.
.
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Măsura stârneşte o puternică reacţie internaţională, iar în ţară - rezistenţa
evreilor, care opresc acţiunile de vânzare-cumpărare, îşi retrag depozitele
din bănci, îşi vând acţiunile, paralizează practic activitatea economică şi
determină prăbuşirea bursei. Rezultatul a fost căderea guvernului după
numai 4 1 de zile de activitate, iar în februarie 1 93 8 regele Carol al Ii-lea îşi
inaugurează dictatura personală26 •
În pofida eşecului acestei prime guvernări făţiş antisemite, aplicarea
legii revizuirii cetăţeniei a continuat şi în perioada dictaturii regale. Din cele
1 76. 1 5 1 de persoane examinate în Transilvania în privinţa dreptului la
cetăţenie, circa 6 1 .000 (20.384 capi de familie), reprezentând aproape 1/3
din numărul total al evreilor din provincie, şi-au pierdut cetăţenia, ceea ce
le-a închis accesul la proprietatea imobiliară, la autorizaţia de muncă, la
profesiunile liberale, la deţinerea unui paşaport. Odată cu înrăutăţirea
situaţiei externe a României, mai ales după prăbuşirea în mai-iunie 1 940 a
Franţei, principala aliată în faţa tendinţelor vecinilor de revizuire a clauzelor
teritoriale ale tratatelor de pace următoare primului război mondial, dictatura
regală este nevoită să-şi reorienteze politica spre Germania nazistă, ceea ce
se repercutează asupra statutului evreilor prin adoptarea, în august 1 940, a
legilor rasiale ale guvernului progerman Gigurtu. Are loc definirea calităţii
de evreu în conformitate cu principiile rasiale ale „legii sângelui'', iar evreii
sunt împărţiţi în trei categorii în funcţie de care li se determină statutul civil.
Ei sunt excluşi din dreptul la proprietate funciară, la funcţii publice, la pro
fesiuni liberale, din sistemul de învăţământ profesional, se interzic căsătoriile
mixte şi românizarea numelor. Elevii evrei vor fi admişi în învăţământul de
stat de toate gradele numai în limita a 6%, dacă există locuri disponibile în
urma primirii candidaţilor creştini şi cu plata unor taxe speciale27 •
Perioada interbelică, martoră a unei înfloritoare vieţi evreieşti de o
remarcabilă bogăţie şi varietate a instituţiilor, manifestărilor şi realizărilor
sale, se încheie astfel în tonurile sumbre ale prăbuşirii regimului
parlamentar-democratic, ale pierderilor teritoriale suferite de România Mare
în beneficiul vecinilor revizionişti, ale instaurării dictaturii generalului
Antonescu şi a legionarilor, ceea ce deschide tragica epocă a Holocaustului
şi pentru evreii din Transilvania.
26 Ibidem, p. 303-3 1 3 ; Jean Ancel, Contribuţii la istoria României. Problema evreiască 1933-1944, I,
Bucureşti, Edit. Hasefer, 200 1 , p. 65- 1 29.
27 V. Pantelimonescu, Statutul evreilor din România, Bucureşti, 1 94 1 , p. 1 6-65; Lya Benjamin, Evreii
din România între anii 1940-1944. Legislaţia antievreiască. I, Bucureşti, Edit. Hasefer, 1 993; Ancel,
op. cit„ I„ p. 1 99-26 1 .
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Dr. MĂRIUCA STANCIU
Centrul de Studii Ebraice „Goldstein-Goren", Universitatea din Bucureşti

Moses Gaster pe urmele Sfântului Graal

Este de netăgăduit că cercetarea literaturii populare va constitui
principala preocupare a lui Moses Gaster pe tot parcursul vieţii, precum şi
principala sa contribuţie în planul culturii europene. El însuşi se considera,
folosind un termen preluat de la savanţii germani, drept explorator al
surselor vastului domeniu de cercetare care îl reprezenta istoria civilizaţiei.
Totuşi i s-a reproşat savantului, în special de către cercetători români,
că a fost un „folclorist de cabinet" 1 , nenumărându-se printre culegători, deşi
acest lucru a fost infirmat de însuşi Gaster în Memorii!e2 sale, atunci când
relatează cum a cules basme ţigăneşti la cererea celebrului Franz Miklosich,
pe care îl cunoscuse personal la Viena. Într-o manieră asemănătoare, l.C.
Chiţimia l-a definit pe Gaster drept „textolog" în unul dintre puţinele studii
consacrate marelui savant în folcloristica românească3 . In schimb,
binecunoscuta Folk-Lore Society din Londra, sub egida căreia Gaster a
publicat numeroase studii şi al cărei preşedinte a şi fost, între 1 907- 1 908, l-a
apreciat ca pe unul dintre cei mai reputaţi exegeţi ai literaturii populare
europene.
De remarcat este faptul că Gaster nu s-a simţit atras de toate speciile
folclorului literar, lirica fiind cu precădere ignorată de savant. Cauza o
constituie concepţia sa despre literatura populară, care, pe parcursul lungii
cariere ştiinţifice, a rămas surprinzător de constantă. Adept al migraţiei
motivelor, simţindu-se un fidel discipol al lui Theodor Benfey, Gaster
considera că basmele, legendele, colindele, chiar şi baladele sau literatura
populară sapienţială au, trecând prin numeroase avataruri, o sorginte
livrescă. Temele şi motivele lor adaptate provin din cărţile populare, legende
hagiografe şi, în general, din literatura apocrifă. Justeţea acestei filiaţii se
1 I. Muşlea, citat de I. Datcu, autorul articolului ,,Moses Gaster", în Dicţionarul folcloriştilor,
Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1 979, pp. 204-207.
2 M. Gaster, op. cit., pp. 1 53 - 1 54.
3 „Contribuţia lui M. Gaster în domeniul folclorului", în I.C. Chiţimia: Folclorişti şi folcloristica
românească: Bucureşti, Ed. Academiei, 1 968, pp. 273-326.
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poate demonstra cu greu, căci, de-a lungul timpului, feluritele motive şi
teme au circulat ciclic dinspre literatura cultă spre cea populară şi invers.
Preocupările lingvistice din anii studenţiei de la Breslau, ca şi studiile
de exegeză biblică şi talmudică, l-au făcut pe Gaster să privească dintr-o
perspectivă nouă folclorul şi mai ales literatura populară. El abordează deja
metoda comparatist-istorică, larg uzitată în ultimele decenii ale secolului al
XIX-lea, dar, spre deosebire de fondatorii şi principalii susţinători ai teoriei
migraţioniste a motivelor literare dinspre India spre Europa, şi anume
Theodor Benfey, Max Mueller şi Emmanuel Cosquin, Gaster va căuta încă
din primele sale studii să găsească puncte de contact între corpusul biblic şi
mai ales literatura populară iudeo-elenistă, pe deoparte, şi folclorul
european, pe de alta. Investigarea celor două capete de pod ale traseului pe
care motive ale literaturii populare, recognoscibile în întreg arealul
european, le-au urmat din Orient spre Occident va rămâne o constantă a
preocupărilor lui Gaster pe parcursul zecilor de ani de cercetare a
folclorului.
Perioada formativă gasteriană, care include şi primii ani petrecuţi în
România după revenirea de la studii, stă, deci, sub semnul curentului
căutării izvoarelor. Ideea urmărea definirea matricei culturale a unui popor,
ceea ce în secolul constituirii statelor naţionale era cât se poate de firesc,
dar, în acelaşi timp, avea drept ţel reconstituirea unui cadru mai larg, cel al
civilizaţiei comune, clădită de popoare care veniseră în contact unele cu
altele. Acum este momentul consolidării comparativismului ca metodă de
studiu ce se preta mai ales cercetărilor de lingvistică şi folclor. Acesta din
urmă era considerat un domeniu tânăr, cu graniţe imprecise, care ar include
azi studii etnografice şi de antropologie culturală.
Descoperiri arheologice şi de arhivă printre care vechi texte literare
sau religioase, ca şi interesul pentru eposul unor popoare din afara Europei,
mai ales pentru literatura clasică indiană, au stimulat căutarea conexiunilor
istorice sau a împrumuturilor culturale. Cunoscutei abordări mitologice a
literaturii populare, teoretizată mai ales de Jakob Grimm, i se alătură acum
abordarea migraţionistă a motivelor, susţinută în special de cei trei savanţi
deja amintiţi. Curentul comparatist, cu noile perspective pe care le ofereau
studiile de istoria civilizaţiei, a găsit adepţi şi în România. Concepţia lor se
opunea clasicei, dar deja desuetei, viziuni latinizante a limbii române sau
celei care se concentra asupra rolului preponderent jucat de elementul roman
în etnogeneza poporului român.
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Comparatiştii români vor fi savanţi de mare erudiţie, cu studii
temeinice în străinătate, buni cunoscători ai limbilor şi culturilor pe care le
vor investiga în relaţie cu cultura poporului român.
Pentru ebraistul Gaster, în schimb, viziunea comparatistă oferea
nesperata ocazie de a pune în valoare temeinice cunoştinţe referitoare la
vastul corpus al literaturii ebraice dintre milenii într-o abordare care
corespundea perfect firii sale angajate pe multiple planuri întreţesute. Mai
ales, nu trebuie uitat faptul că Gaster nu a încetat niciodată să se considere
drept un promotor al Ştiinţei Iudaismului - chiar şi activismul său sionist
trebuie interpretat astfel - iar din această perspectivă se cuvine înţeleasă
strădania sa constantă de reconsiderare a tradiţiei iudaice, care, prin imensa
sa literatură şi înţelepciune populară, deschidea orizonturi nebănuite
cercetării.
Gaster era un convins susţinător al principiilor fundamentale ale
acestei orientări, culturale şi civice în acelaşi timp, şi anume faptul că ei îi
revenea dublul rol de a informa şi de a forma, atingându-şi ţelul prin
diseminarea cunoştinţelor despre iudaism şi cultura poporului evreu.
Evident, adepţii Ştiinţei Iudaismului simţeau că, urmând această cale, vor
îndeplini dezideratul emancipării depline a coreligionarilor lor, căci,
susţineau ei, prin demonstrarea existenţei unui iudaism al cărui standard
cultural îl egala pe cel al civilizaţiei occidentale se invalida practic orice
argument discriminatoriu.
Această abordare revoluţionară a iudaismului oferea mediului
academic subiecte noi şi incitante ca iudaismul elenist sau cel medieval.
Aplecându-se asupra lor, Gaster îşi va concentra în acelaşi timp atenţia şi
asupra altor aspecte mai puţin investigate în acea perioadă, precum diferitele
curente religioase sau secte iudaizante. Definitor pentru activitatea sa
ştiinţifică este însă accentul pe care îl va pune asupra studiului literaturii
populare, îndeosebi asupra corpusului agadic al Talmudului. Pentru mulţi
exegeţi ai iudaismului Gaster rămâne până azi întemeietorul cercetării
folclorului literar ebraic cu multiplele sale aspecte. Dar, la fel ca şi în cazul
literaturii populare române, mai ales colecţionarea vechilor manuscrise
evreieşti, a documentelor relevante cu privire la istoria, tradiţia şi cultura
poporului evreu va constitui o preocupare majoră. Metoda de cercetare
adoptată de Gaster rămâne cea comparatist-istorică. Savantul va încerca de
fiecare dată să găsească izvoare orientale, de multe ori ebraice sau în orice
caz extraeuropene pentru texte marcante ale eposului popular european, fie
el occidental sau oriental, de expresie bizantină. Pentru această ultimă
categorie de texte exemplificările din literatura populară română, domeniu
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în care a excelat, i-au susţinut cel mai bine argumentaţia teoriei circulării
motivelor.
Nu e de mirare, deci, că Gaster a abordat din această perspectivă
literatura medievală europeană şi mai ales romanele cavalereşti ale ciclului
Regelui Artur4 •
Ilustrativ din acest punct de vedere se prefigurează motivul Graalului
cu multiplele sale faţete: căutare iniţiatică, călătorie într-o fantastică lume
extramundană sau obiect încărcat de valenţe apotropaice şi mistic-religioase
a incitat demult lumea academică, desigur pe alte planuri, nu mai puţin decât
acum, când un curent literar popular şi iconoclast işi propune să zguduie din
temelii consensul dimensiunii creştine.
Prima apariţie a motivului Graalului în literatură este în nefinalizatul
roman cavaleresc al lui Chretien de Troyes, „ Perceval ou Le conte du
Graal ", datat aproximativ în jurul anului 1 1 90. În romanul lui Chretien de
Troyes, şi în multele creaţii medievale care i-au urmat şi care au folosit
aceeaşi temă, legenda Graalului se prezintă ca un nucleu comun, în jurul
căruia gravitează, ca variante incomplete, episoade narative sau simbolice
fără schimbări majore de sens. Graalul - un vas sau obiect misterios capabil să prelungească sau să menţină viaţa este păstrat într-un castel greu
de găsit. Proprietarul castelului este un rege mutilat sau un bătrân suferind
şi, deseori, ţinutul în care se află castelul este neroditor. Proprietarul îşi
poate recăpăta sănătatea şi domeniul său poate deveni înfloritor dacă un
cavaler descoperă castelul şi, după ce asistă la o procesiune misterioasă în
care apare extraordinarul obiect numit Graal, reuşeşte să pună întrebarea
potrivită. Dacă eşuează în încercarea sa, toate rămân în aceeaşi stare şi o
nouă căutare trebuie să înceapă. După numeroase peregrinări şi aventuri - al
căror sens tânărul erou nu este în stare să-l înţeleagă de prima dată cavalerul se întoarce la castel şi reuşeşte să găsească întrebarea care vindecă
atât pe rege cât şi pământurile sale. În cele din urmă, eroul cavaler succede
regelui (numit de obicei Regele Pescar) ca păzitor al castelului şi mai ales al
misteriosului său conţinut - Graalul.
În studiul său „ The Legend of the Grai! "5, Gaster îşi propune să
lămurească două aspecte definitorii ale acestui mit, şi anume care este sursa
4 Vezi studiile sale: „The Legend of the Grai)" în Folk Lore, 1 89 1 ; „The Legend of Merlin" în Folk
Lore, 1 905; „The History of the Destruction of the Round Table as told in Hebrew in the year 1 279"
in Folk Lore 1 909, toate republicate în Moses Gaster: Studies and Texts in Folk/ore, Magic,
Mediaeval Romance, Hebrew Apocrypha and Samaritan Archaeology, voi. 2, London, Maggs Bros,
1 925- 1 928.
5 Op. cit., pp. 879-907.
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motivului căutării Graalului şi ce este, de fapt, Graalul. Necesitatea
devoalării misterului care ocultează sursele motivului folcloric îl lansează pe
savant într-o căutare nu mai puţin spectaculoasă decât cea întreprinsă de
Percival însuşi, într-un paralelism evidenţiat chiar de autor:
„ Nimeni dintre cei care au păşit pe tărâmul fermecat al castelului în
care se află Sfântul Graal nu a putut să nu se lase cuprins de farmecul care
învăluie acele locuri. La fel de dificilă pe cât s-a dovedit a fi căutarea de
altădată din romanul cavaleresc este şi cea modernă care are ca ţintă
originea surselor acestei remarcabile şi ciudate poveşti. "6
Pentru comparatistul Gaster acest drum către începuturile legendei
Graalului trebuie să fie precedat de o prezentare a variantelor ei majore, cea
a poemului lui Chretien de Troyes, urmată cronologic de varianta celuilalt
faimos menestrel, Wolfram von Eschenbach, cu al său poem „ Parzifal "
(aprox. 1 200- 1 2 1 0), în care Graalul este însă o piatră căzută din cer care are,
bineînţeles, proprietăţi mirifice. Gaster porneşte de la premiza că cele două
variante au o sursă comună, în ciuda diferenţelor dintre ele care par să
acrediteze teoria unui izvor „celtic-velş" pentru varianta lui Wolfram, teorie
respinsă de Gaster, dar susţinută azi de mulţi cercetători ai literaturii
medievale. Mai mult chiar, savantul vede în legenda Graalului două mituri
întreţesute şi anume mitul originii şi semnificaţiei Graalului ca obiect, temă
principală a versiunii intitulate L 'Estoire de/ Saint Graal, numită de Gaster
Early History (Istoria primară a Graalului) şi relatarea şirului de aventuri
prin care trece eroul în căutarea Graalului, cunoscută de medievişti ca La
Queste de Saint Graal, menţionată de Gaster în studiul său ca The Quest
(Căutarea sau încercarea Graalului). 7 Aceasta din urmă constituie, după
Gaster, izvorul comun atât pentru Chretien de Troyes cât şi pentru Wolfram
von Eschenbach.
Propunându-şi să găsească sursele primare ale celor două mituri,
Gaster se situează de la început pe o poziţie opusă exegeţilor vremii sale,
care, acceptând ca şi el existenţa a două mituri, considerau fie că întreaga
legendă are o origine eminamente creştină, fie că această origine este
valabilă doar pentru Early History, în timp ce The Quest şi-ar avea sorgintea
în folclorul Ţării Galilor, idee care ar fi îndreptăţit astfel teoria autohtonistă
cu privire la originea ciclului arturian. Contrar curentului de opinie al
6 Op. cit„ p. 879.
7 Amândouă legendele aparţin ciclului Vulgatei ( 1 2 1 5- 1 230), considerat de exegeţii în domeniu drept
o încercare a bisericii catolice de recuperare a motivului necreştin al Graalului, la fel ca în opera lui
Robert de Boron: Joseph d'Arimathie (cca 1 1 99), în care Graalul, devenit pentru prima dată potir,
capătă conotaţii eristice şi mai ales eucharistice.
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majorităţii acestor savanţi, dar consecvent cu principiile şcolii comparatist
istorice, Gaster simte că adevărul trebuie căutat în alte timpuri şi mai ales în
alte locuri. El avertizează că originea legendei Graalului cu cele două
motive ale sale este mult mai veche decât lumea medievală a trubadurilor şi
că direcţia investigaţiei va deveni evidentă după ce se va cerceta mediul
cultural în care s-a format Chretien de Troyes, şi anume cel al marilor
poeme epice care preluau motive istorice din trecut şi le adaptau realităţilor
perioadei carolingiene, de pildă, aşa cum este cazul faimosului Chanson de
Roland sau al celebrelor Chansons de Geste. Aşa cum Bibliile Historiate
adaptau şi localizau grafic naraţiunea textelor sfinte la timpul şi mediul
beneficiarilor lor, în mod similar menestrelii ofereau o interpretare
actualizată, construind o întreagă scenografie mdievală pentru eroii
literaturii antice sau eleniste. Căci, spune Gaster:
„ Homer. . . Virgiliu şi alţi scriitori ai antichităţii clasice au furnizat
scriitorilor medievali materiale din care aceştia s-au inspirat din plin,
adaptând doar, astfel că [literatura] elină şi latină devine [literatură]
franceză şi engleză. "8
Dar trubadurii au găsit surse de inspiraţie deopotrivă şi în relatările de
multe ori fantastice ale cruciaţilor şi pelerinilor. Alături de fapte de arme şi
mărturii de credinţă aceştia se înapoiau din Orientul perceput ca un teritoriu
dincolo de limitele normalului şi normativului, aducând cu ei legende şi
istorii ale acelor minunate pământuri. Tot ce era legat de istoria şi geografia
locurilor sfinte, cucerite pentru creştinătate şi iar pierdute, se afla în sfera
miticului. Ierusalimul exista între realitate şi vis la fel ca Ţara Preotului
Ioan, regat creştin necunoscut, dar despre care auzise toată lumea.
Obiectivul declarat al cavalerului cruciat, cu atât mai mult al respectatului
Templier - eliberarea locurilor sfinte de păgâni - este dublat de năzuinţele
sale, nu mai puţin întemeiate, legate de cunoaşterea unor noi locuri, oameni
şi obiceiuri. Călătoria spre Ierusalim a cavalerului cruciat sau a pelerinului
este o dovadă a credinţei dar şi a setei sale de cunoaştere. Europa
cruciadelor se regăseşte cu uşurinţă în aventuroasa călătorie a lui Percival.
În afara prelucrării unor teme ale literaturii antice şi a amalgamării
unor legende din Ţara Sfăntă cu povestiri extraordinare despre faptele
cruciaţilor, Gaster decelează un al treilea element definitoriu pentru
simbolistica Graalului şi anume noua dimensiune pe care o capătă, în
secolul al Xii-lea, dogma transubstanţierii. El consideră că „ semnificaţia
mai mult decât simbolică a Împărtăşaniei constituie punctul central al
8 Idem, p. 884.
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acestei dogme care a influenţat profund Catolicismul "9 şi găseşte un
paralelism evident între semnificaţia Graalului şi ritualul eucharistic.
Totuşi, investigând aceste trei categorii de surse, Gaster consideră că
legenda căutării Graalului
The Quest
este în cea mai mare măsură
tributară corpusului elenistic legat de fantastica viaţă a lui Alexandru cel
Mare şi cunoscut cititorului „Literaturii populare române" 10 drept
Alexandria:
Văzând modul în care regii şi eroii de odinioară sunt transformaţi în
cavaleri şi paji, iar vechii zei în vrăjitori şi zâne, nu cred că voi fi
considerat prea hazardat, dacă voi spune că legenda The Quest nu este
nimic altceva decât o transformare a celor mai interesante episoade din
legenda lui Alexandru; eroul romanului cavaleresc al Graalului nu este
nimeni altcineva decât Alexandru, iar căutarea acestui erou este doar o
versiune a încercării lui Alexandru de a forţa porţile Paradisului, în timp ce
minunatul castel sau templu este cel văzut de Alexandru în fantastica sa
.
))
exped 1ţ1e.
Gaster îşi demonstrează punctul de vedere citând in extenso din
amândouă operele, subliniind paralelismul naraţiunii, al pasajelor
descriptive şi al simbolurilor cheie. Pentru el căutarea Graalului nu are
nimic de-a face cu mentalul medieval, aşa cum opinaseră savanţii vremii.
Percival, un Alexandru al secolului al XII-iea, întreprinde în alt timp aceeaşi
călătorie fantastică spre Paradisul terestru. Evident, unele elemente ale
legendei iniţiale capătă noi valenţe, de exemplu peştele pe care Alexandru îl
aruncă în râul al cărui curs îl va duce spre Paradis devine misteriosul Rege
Pescar. În aceeaşi măsură, conotaţii creştine alterează semnificaţia originară
a altor simboluri, astfel porumbiţa care, în legenda antică, îşi anunţă, cu o
voce omenească profeţiile, transportată în lumea medievală, va purta în cioc
o ostie.
Căutarea surselor legendei despre semnificaţia Graalului The Early
History îl va purta pe hebraistul Gaster pe un tărâm foarte familiar, cel al
literaturii populare ebraice. Dar, înainte de a descifra originea Graalului ca
obiect, Gaster încearcă să lămurească înţelesul cuvântului însuşi, apelând la
cunoştiinţele sale de etimologie care îi aduseseră notorietate în cercurile
intelectualităţii române de la sfărşitul secolului al XIX-iea. Astfel, Gaster
împărtăşeşte părerea unor cercetători precum Paulin Paris, care consideră că
-

-

„

.

„

-

-

9 lbid, p. 884
10
Primă sinteză a literaturii populare române în viziune comparatistă, publicată la Bucureşti în 1 883,
l-a consacrat pe Gaster ca expert de talie europeană în acest domeniu.
11
p.
O cit., p. 888.
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Graal sau Grai! ar proveni de la latinescul Graduale ce denumea una din
cărţile liturgice. Gaster chiar citează în acest sens un fragment din opera
unui poet normand din prima jumătate a secolului al Xii-lea, Phillipp din
Thaun, în care, printre cărţile liturgice ale vremii, sunt menţionate într
adevăr şi Graels, care ar fi conţinut psalmi sau legende creştine. Cu
uşurinţă, prin fenomenul de etimologie populară, o astfel de carte cunoscută
drept Sanct Grael sau Grai! ar fi devenit pentru cei mai puţini avizaţi Sang
Grael, ceea ce ar fi legat Graalul de ritualul eucharistic. Gaster apreciază pe
drept cuvânt că această semnificaţie este ulterioară legendei înseşi:
. astfel nimic nu ar fi fost mai simplu ca [Graalul} să fie interpretat
la început drept sângele lui Cristos, iar apoi drept vasul care l-ar conţine.
Dar, desigur, aceasta este cea mai recentă dintre variante care trebuie
"
studiată împreună cu sursele şi originea istoriei primare. 1 2
Pornind în căutarea „surselor şi originii primare" Gaster ajunge la
concluzia că însuşi castelul Graalului nu ar fi nimic altceva decât Templul
de la Ierusalim, văzut însă prin ochii cruciaţilor cei mai avizaţi - Templierii.
Dar ceea ce venerabilii cavaleri credeau a fi celebrul templu al Regelui
Solomon nu era altceva decât ctitoria din secolul al VII-lea a sultanului Abd
al-Malik, cunoscută şi azi drept Domul Stâncii 1 3 • Impresionanta structură
octogonală, care se înalţă în vârfului Muntelui Moriah, în apropierea locului
unde fusese într-adevăr celebrul Templu, îi impresionase desigur pe cruciaţi
prin frumuseţe şi grandoare. Nefiind în stare să aprecieze succesiunea
cronologică a edificiilor ierusalimitene, Templierii au crezut că minunata
clădire este într-adevăr Templum Domini, cum îl numeau, şi i-au repetat
forma 1 4 în multe dintre capelele şi bisericile pe care le-au ridicat apoi în
Europa, din Spania până în Anglia.
Supoziţia lui Gaster că, într-adevăr, Castelul Graalului ar fi Domul
Stâncii pare cu atât mai întemeiată cu cât paralelismul dintre cele două
edificii este urmărit în continuare. Domul Stâncii nu şi-a căpătat numele de
la Muntele Moriah pe al cărui vârf se înalţă ci de la ceea ce adăposteşte, şi
anume stânca de pe care, conform Islamului, Profetul Mahomed şi-a
continuat celebra călătorie nocturnă, Isra, în vis s-au aievea, cu ascensiunea
sa la ceruri, Mi 'raj, acompaniat de arhanghelul Gabriel.
„ . .

1 2 Op. cit., p. 897.
13 Gaster numeşte edificiul „Temple of the Rock", dar în limba engleză el este cunoscut drept ,,Dome
of the Rock", traducere a ebraicului „Kipat ha-Sela"
14 Structura Domului Stâncii este cea a unui martyrium bizantin, construcţie menită să adăpostească,
de obicei, relicve sau alte obiecte venerate.
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Astfel, domul adăposteşte o stâncă cu valenţe magice, aidoma pietrei
cereşti - Graalul - din poemul lui Wolfram von Eschenbach. Semnificaţia
stâncii este însă la fel de puternică pentru Iudaism ca şi pentru Islam. Gaster
citează din Isaiah, XXVIII/1 6 spusele profetului despre „piatra
fundamentală" pe care Dumnezeu o va pune pe Muntele Sion. Conform unei
legende rabinice, citată de Gaster, această piatră fundamentală even shetya
este centrul lumii; o altă legendă afirmă că Templul însuşi a fost construit
pe ea. De fapt roca s-ar fi aflat în Sfânta Sfintelor, locul cel mai sacru al
Templului. Mai mult decât atât, spune Gaster:
Mult mai veche este credinţa conform căreia Arca cu Tablele Legii
s-ar fi aflat deasupra acestei stânci şi tablele cu cele 1 O Porunci ar fi fost
ascunse în stâcă atunci când primul Templu a fost incendiat şi distrus. " 1 5
În perioada celui de al doilea Templu, Marele Preot presăra deasupra stâncii
tămâie şi o stropea cu sângele animalelor sacrificate în timpul ritualului de
Yom Kippour, singura zi din an când intra în Sfânta Sfintelor, în timp ce
într-o apocrifă, Cartea a doua a Macabeilor, i se atribuie Profetului Ieremia
ascunderea sfintelor vase ale Templului în stânca, care a fost apoi sigilată
prin gravarea Numelui Inefabil.
Dar aceasta nu este singura credinţă populară pe care Gaster o citează
în legătură cu semnificaţiile pietrei fundamentale, dimpotrivă:
. şi aceasta este stânca pe care Iacob a dormit şi a văzut minunata
scară, Dumnezeu stând pe unul dintre capetele ei. "16
Cu mult mai simbolic pentru iudaism este faptul că ea a fost
identificată, în mentalul popular, cu „piatra de încercare'', locul unde
Avraham ar fi urmat să-l sacrifice pe Itzhak.
Revenind la legenda originii Graalului, Gaster insistă asupra faptului
că aspectele simbolice diferite pe care extraordinara stâncă le are în Iudaism
se regăsesc în mitul Graalului. Astfel, revenind la episodul cu Profetul
Ieremia, menţionat deja, Gaster aminteşte o altă legendă ţesută în jurul
aceluiaşi personaj în care cheile Templului sunt urcate la ceruri de o mână
celestă, element recurent în mozaicurile sinagogale şi în iconografia creştină
timpurie. La fel se întâmplă şi cu cheile castelului care adăposteşte Graalul.
Stânca pe care Marele Preot presăra tămâie şi o stropea cu sânge devine un
element simbolic important, spune Gaster, în credinţa populară care atribuie
acestui ritual capacitatea de a asigura abundenţa. Graalul, în ipostaza sa de
-

-

„

„ .

15

.

Op. cit., p. 900.

16 Idem.
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vas sau mai bine zis conţinutul miraculos al acestuia, însănătoşeşte, redă
puterea fizică şi transformă deşertul într-un ţinut roditor.
Stânca devenită altar este ulterior transformată în masa Cinei cea de
Taină, transformată, la rândul ei, în mitosul creştin, în altarul deasupra
căruia Apostolul Ioan celebra misa. Tocmai referitor la această înlănţuire de
motive legendare, care glisează unul într-altul, Gaster insistă asupra unui
atribut conferit lui Cristos în primele secole ale creştinismului şi anume cel
de piatră unghiulară:
. .Iisus este identificat cu o piatră unghiulară, care, la rândul ei, este
identificată cu Eben Shatya, piatra fundamentală a lumii: El este piatra,
altarul, locul de sacrificiu "1 7 şi, conchide Gaster, nucleul ritualului
eucharistic, ale cărui conotaţii sunt aşa de importante în variantele Graalului
din ciclul Vulgatei, care marchează trecerea de la versiunile în versuri la
cele în proză ale legendei.
Dacă azi experţii în literatura populară medievală ignoră Alexandria
ca unul dintre posibilii precursori al legendei căutării Graalului, lumea
academică şi, pornind de la ea, toţi cei care se întrec în a inunda piaţa cu
prezentări ale unor supoziţii fantastice sunt unanimi în a recunoaşte
importanţa motivelor islamice, creştine dar mai ales iudaice pentru
descifrarea simbolismului Graalului ca obiect. Niciunul dintre savanţi,
scriitori, clerici sau ziarişti nu pomeneşte însă numele lui Gaster în această
privinţă, deşi studiile sale despre cultura populară evreiască sunt departe de
a fi uitate. Conexiuni dintre motive şi mituri care surprind azi prin aparentul
lor inedit şi printr-o viziune iconoclastă dacă nu chiar demolatoare pentru
civilizaţia europeană au fost descoperite cu mai bine de un secol în urmă,
prezentate în cadrul celei mai avizate societăţi savante de profil - Folk Lore
Society şi publicate în paginile prestigioasei ei reviste de către un învăţat
născut la Bucureşti şi silit să ia drumul exilului: Moses Gaster.
„ .

. . .

17 lbid.
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HARY KULLER

Este evreul - din România - oriental
sau/şi occidental? !

La Sibiu, capitală Europeană 2007, evreii din România, ca şi celelalte
minorităţi, vor căuta prin programul lor de manifestări să se recomande cât
mai persuasiv ca parte componentă a florilegiului multiculturalităţii
promovate azi. Or, tocmai din perspectiva acestei multiculturalităţi şi
diversităţi, problema specificităţii şi identităţii - a felului în care ele transpar
din şi prin manifestările selectate ca reprezentative - comportă o reflecţie
teoretică semnificativă.
Propunem, în acest sens, şi o discuţie în jurul întrebării: este
spiritualitatea evreului, în speţă a celui din România, de tip oriental sau
occidental? Preocuparea teoretică în jurul respectivei probleme nu este
recentă şi de aceea o reiterăm tocmai pentru a crea „un pod" între răspunsul
dat chestiunii acum 1 50 de ani, acum 70 de ani şi astăzi.
Dar, în prealabil, câteva consideraţii introductive. Mai întâi o
dezbatere, purtată cu 70 de ani în urmă, asupra spiritului iudaic şi asupra
condiţiilor sale de creaţie în cadrul culturii româneşti, publicată de Revista
Loj ii „Noua Fraternitate" (din 5.02. 1 935), în care protagoniştii (dr. S.L.
Ariel şi dr. ing. M. Mayersohn - la vremea aceea şi inginerii, ca şi medicii
aveau preocupări teoretice şi colaborau la publicaţii evreieşti) puneau
problema dimensiunii orientale a iudaismului, cel românesc în speţă.
Evreul este un „oriental" susţinea S.L.Ariel. Deoarece: „Evreii aduc
cu sine , ca elemente, în afară de patos - care rămâne caracteristic pentru ei
- un senzualism pronunţat şi specific şi o înclinare spre balcanism acoperită
doar de febrilitatea impusă de necesităţile cotidiene, dar care nu-i mai mult
decât febrilitate sau cum aş zice eu, ca să nu zică alţii deşi nu mi se
potriveşte . . . „culereală". Dar, „ ... evreul, la a cărui fire orientală s-au adăugat
însuşiri căpătate în contactul îndelungat cu popoarele occidentale, a învăţat
să observe regulile lumii în care trăieşte, fără să uite idealul profetic milenar
. . . Aceasta va fi nota sa de creaţie originală, contribuţia la viaţa culturală şi
socială a popoarelor în mijlocul cărora trăieşte, precum şi la cultura ţării sale
de origine, renăscută la viaţă".
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Ambele ipostaze sunt de luat în considerare: una referitoare la omul
evreu, format de diasporă, cealaltă, referitoare la creatorul evreu, aflat în
descendenţa marilor inspiraţi ai neamului.
Este anevoie, în spaţiul restrâns al acestui text, să încercăm un
comentariu al celor reproduse, sau un răspuns neechivoc la întrebarea: „este
evreul, în speţă şi cel din România , occidental sau/şi oriental?". Mai întâi,
atragem atenţia asupra caracterului hazardat - şi epistemologic oarecum
ilicit - al unui răspuns categoric bazat pe extrapolări de la „unii" la „toţi"
sau de la o singură dimensiune a identităţii iudaice, respectiv religia sau
tradiţia „folclorizată'', la esenţa conceptualizată de „evreu contemporan". Cu
rezervele hermeneutice de rigoare credem că, în adevăr, pot fi regăsite
aspecte orientale: în credinţa evreului - în speţă a celui local (adepţii
hasidismului, ai ortodoxiei de tip karait ş.a.); în mentalitatea străbătută de
speranţe şi resemnări mesianice; în sensibilitatea şi febrilitatea faţă de
mediul ostil sau încurajator.
Cât despre imponderabilele „orientale" din mozaism şi patosul
profeţilor (de la Moise şi Isaia pînă la Baal Şem), din Cabala şi mitologia
iudaică - regăsite ca „gesunnkene Kultur" în folclorul evreiesc - credem că
sunt mai presus de orice dezbatere.
Tuturor acestora li s-ar putea aplica remarca istoriosofică a lui Buber:
„Der Orientale trăgt die Wahrheit in Kem seines Lebens und findet sie in
der Welt, indem er sie ihr giebt".
Cât priveşte occidentalitatea evreimii noastre - începând cu epoca
modernă, cu intensa acţiune a Haskalei şi realizarea unei ample aculturaţii,
care a condus la dezvoltarea unei crescânde intelighenţe afirmate în cultura
română (şi a nu puţine personalităţi evreieşti chiar şi în cultura europeană) credem că poate fi amplu documentată.
Putem conchide deci, la întrebarea pusă, că evreul (cu referire şi la cel
din România) este şi oriental şi occidental sau, într-o expresie consacrată în
limba franceză, „mi-Oriental mi-Occidental".
Sau, cum va caracteriza Cioran poporul evreu - denumindu-l „un
popor de singuratici": „Titular al unui destin religios, a supravieţuit Atenei
şi Romei, aşa cum va supravieţui Occidentului, şi îşi va urma drumul,
invidiat şi urât de toate popoarele care se nasc şi mor . . . "
Fireşte, respectiva caracterizare trebuie luată . cun grano salis!
Evreii, se ştie, şi-au exersat introspecţia colectivă - mai cu seamă în
epoca modernă - în jurul a două vechi şi complexe probleme: una de
identitate şi cealaltă de alteritate, ultima aflată în strânsă conexiune cu
perceperea ei de către acei gentili - „experţi" în construcţia unei aşa zise
. .
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„probleme evreieşti" soluţionate în chip antisemit. În Diaspora - şi nu
numai - toate trei - identitate, alteritate, antievreitate - sunt atât de
interdependente încât par una singură, deşi diferă radical în substanţa lor
ontologică.
Să luăm cazul identităţii: ambiguitatea abordării acesteia sporeşte
proporţional cu imensa bibliografie ce i se consacră. Pentru că identitatea
implică iudaismul, în dinamică, dar şi încorporarea sa în evreitate iar aceasta
în viaţa cotidiană şi excepţională a fiecărui evreu (condiţionată şi de reacţia
mediului neevreiesc la ele ). Or, la nivelul observării empirice a puzderiei de
categorii de evrei concreţi - surprinşi pe axa timpului şi spaţiului lor de
răspândire - identitatea pare a se tumefia atunci când ne confruntăm, la o
extremă, cu tradiţionaliştii şi a se rarefia a outrance la cealaltă extremă,
când avem de-a face cu asimilişti sau pur şi simplu cu cei care vor să se
integreze deplin, fără „reziduuri". Ca de pildă, acei evrei care, deşi îşi
recunosc apartenenţa etnică, consideră că provin din familii asimilate, nu se
socotesc mozaici „în sensul ortodoxiei tradiţionale", sunt integraţi deplin în
cultura şi limba ţării de care aparţin, creând valori corespunzătoare, nu-şi
recunosc urmele unei educaţii iudaice, nu se raportează în vreun fel specific
la Israelul „pământesc" sau „ceresc", nu au un sentiment acut al „destinului
evreiesc comun" (nici chiar al Holocaustului) . Şi totuşi se consideră evrei!
Recunoscându-se ca atare în alte „paliere" ale fenomenului etnic decât
religia, limba, teritoriul, istoria ş.a.m.d. Sau, dimpotrivă: îşi neagă
iudaitatea, sub diferite forme. De pildă: evrei de seamă din „intelighenţia
evreiască" ca şi din burghezia sau elemente din mica-burghezie a Europei
Centrale şi Vestice şi, în mai mică măsură, „evreii simpli" din Est - au avut
răstimpul de a împinge pendulul identităţii iudaice la extrema sa
netradiţională, dacă nu chiar a dezicerii.
Variatele tipuri de atitudini de acest fel, pe care le voi personaliza cu
numele unor mari creatori la scară „europeană" de origine evreiască, ar
putea fi, prin simplificare, următoarele:
Înstrăinarea (Solomon Maimon, Karl Emil Franzos, Franz Kafka);
Convertirea (J. M. Edler von Arnsteiner, Abraham Mendelssohn,
Heinrich Heine);
Atitudinea cosmopolită (Ludwig Boeme, Rosa Luxemburg, Rahel
Levin Varnhagen, Eduard Berstein, Isaac Deutscher);
Ura de sine (Jewish self-hatred) Walter Rathenau, Otto Weininger,
Theodor Lessing ş.a.
Am citat doar „situaţii" şi personalităţi proeminente.
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Desigur că, în acelaşi timp, numeroase alte personalităţi, chiar grosul
lor, conturau tipuri antinomice de felul:
•
adepţilor la noul curent al sionismului politic (Moses Hess şi, în
primul rând, Theodor Herzl);
•
teoreticienilor noii sensibilităţi iudaice (Gustav Landauer, Daniel
Bell)
•
adepţilor unei iudaităţi ostentative, ca palmă pe obrazul
antisemitismului modern (Arthur Koestler, de pildă)
•
şi, fireşte, largul eşalon al savanţilor, filosofilor iudaici, istoricilor
şi oamenilor de cultură iudaică modernă (Frantz Rosenzweig,
Martin Buber, Emmanuel Levinas şi atâţia alţii).
In tipologiile de mai sus nu am enumerat falanga rabinilor, oamenilor
de cult, hermeneuţilor de tot felul, deoarece în cazul lor modernitatea nu
numai că nu a constituit o provocare la adresa tradiţiei mozaice, dar chiar şi
celor afiliaţi câte unui „aggiornamento" - propriu curentelor conservatoare
sau chiar reformate - problema identităţii iudaice nu era pusă în
chestiune. Dimpotrivă, din perspectivă ortodox-mozaică era pusă în
chestiune iudaitatea multor creatori evrei care se abăteau, ca filosofi,
hermeneuţi, de la canoanele biblice şi talmudice.
Cele arătate mai sus din unghiul de privire al tipurilor de răspuns date
de personalităţi cu origine evreiască la chestiunea apartenenţei lor etnice sau
I şi religioase pot fi exemplificate şi local, invocând nu puţine nume de
convertiţi - de la Tiktin, Şăineanu, Pick până la Steinhardt - de cosmopoliţi
şi internaţionalişti (cei „de stânga" în primul rând), de înstrăinaţi, (avocaţi şi
medici celebri, mari oameni de afaceri, gazetari ş.a.), de evrei care îşi urau
originea (scriitori, actori ş.a.)
Dar, în plin secol XX, evreimea europeană a trecut prin experienţa
antisemitismului paroxistic - rasismul şi consecinţa acestuia Holocaustul,
care a zguduit multe conştiinţe şi a repus problema identităţii şi apartenenţei
în termeni noi. A urmat înfiinţarea Statului Israel şi Mântuirea de Galut
(diaspora) a noii sale populaţii israeliene, prin stat, limbă, teritoriu, religie,
cultură şi spiritualitate evreo-israeliene, „markeri" puternici ai unei
neoiudaităţi şi naţiuni.
Problematica infinitezimalelor identităţii evreieşti, implicate în actul
creator, este atât de complexă încât, înfăţişând sute sau chiar mii de portrete
evreieşti, nu poţi tranşa cine şi cât este de reprezentativ pentru etnia sau /şi
iudaitatea sa, excepţie făcând, desigur, cei cu iudaitatea accentuată, de tipul
rabinilor, mozaicilor ortodocşi, tradiţionaliştilor.
A
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În procesul accelerat de aculturaţie şi asimilare, care caracterizează
intrarea evreilor în modernitatea occidentală, defel de neglijat la evrei, s-au
înstrăinat mulţi de comunităţile lor primordiale de viaţă. Au slăbit legăturile
lor sociale, culturale, spirituale şi psihologice cu mediile de viaţă şi
sociabilitate de tip oriental pe care părinţii sau bunicii le întreţineau.
Modernitatea punea astfel în termeni noi însăşi problema perceperii
identităţii iudaice de către noile generaţii dornice să nu mai fie diferenţiate
ca grup etnic, ci doar ca indivizi cu statut şi roluri proprii. Extinderea
democraţiei politice, sociale, culturale în statele moderne, pentru care
valoarea individului o premerge pe cea a grupului (văzut şi el ca o însumare
de indivizi - cetăţeni, alegători, actanţi economici pe o piaţă liberă) a găsit
printre evrei mulţi aderenţi, chiar militanţi, dornici să se „emancipeze" de
povara unei „evreităţi apăsătoare" dinlăuntru (prin rigorile religiei) şi, mai
cu seamă, din afară (neîncetatele manifestări de antisemitism). Evreii
vădeau, apoi, o vocaţie deosebită pentru capitalism (după cum argumenta şi
sociologul W. Sombart), care presupunea o deschidere faţă de liberalism şi
corolarul acestuia, democraţia şi cosmopolitismul. Căci evreul în nici un
chip nu poate scăpa de alteritate. Iar alteritatea şi iudaitatea emulează între
ele pentru a se menţine în ambiguitate reciprocă, deşi ultima şi-ar căuta un
refugiu în dedublarea sa (dubla identitate), iar prima, în unitatea generică a
speciei umane şi umanităţii, a drepturilor omului, ambele, însă, deosebit de
sensibile la reacţia mediului diasporeic înconjurător. Dar aici şi acum ne
interesează, în primul rând, după digresiunea necesară, occidentalismul sau
orientalismul în manifestările lor identitare sau de alteritate .
Este cert că evreii răspândiţi în Europa - apuseană sau răsăriteană - nu
vor putea spune că sunt latini ori slavi deşi, ca plasament, s-au aşezat printre
asemenea popoare dovedindu-se ... deopotrivă occidentali şi orientali. Mai
la începuturi trăind pe pământ oriental, au fost goniţi de latini spre Europa
apuseană - interacţionând cu aceştia - după care s-au „orientat" spre un alt
tip de Orient, Central şi Est european. Termenul „orientat" le-a ridicat,
. . . însăşi cardinalitatea devenirii.
Doar că, în cele din urmă, Evreul s-a dovedit a nu fi nici occidental
nici oriental, sau ambele fiind la fel de internalizate, în manifestări
religioase, pe de o parte şi laic-moderne pe de altă parte. Dar fără să fi fost
„ales", poporul lui Israel poartă în sine un atare destin de occidental în
Orient şi oriental în Occident. Iar azi în propria sa ţară orientală - ca
amplasament şi populaţie originară (magrebieni, euro-răsăriteni ş.a.) - să fie
Occidentul Asiei.
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Hic et nune facem însă referire la evreul din România, căutând să-i
identificăm occidentalitatea (deschiderea, spiritul critic, valorile asimilate şi
compatibilitatea, emulaţia, creaţia îmbibată de valori universale ş.a.m.d.),
însă atât cu fondul spiritualtradiţional mozaic, concrescut în sintonizate
spaţii orientale, cât şi cu îndelungata viaţă în Principatele aflate la Porţile
Orientului, unde atât evreii sefarzi cât şi cei askenazi, ca şi românii afiliaţi
credinţei răsăritene şi modului de viaţă oriental imitat după Levant, coabitau
la o egală depărtare de rădăcinile lor ancestrale şi la o vădită apropiere în
manifestările lor actuale (recte sec. XVIII-XIX ).
În acest fel evreii nu au deţinut niciodată români, şi nici aceştia evrei.
Orientalitatea lor ca şi a evreilor a presupus, desigur, o parte de împrumut,
dar şi una arhetipală.
La evrei era vorba de orientalitatea intrinsecă Bibliei ebraice,
orizonturilor talmudice, dar şi modeme. Problema identităţii devine astfel o
problemă de creativitate şi, implicit, una de specific şi demnitate. Fără să
supralicităm în occidentalism, ne integrăm în Europa cu o identitate demnă:
fie că e vorba de omul evreo-român, fie de cultura şi civilizaţia sa sporită pe
aceste meleaguri, fie de dialogul între culturi presupus de o aculturaţie
biunivocă între două spiritualităţi implicate într-un efort continuu de
modernizare în formă şi fond, occidentale.
Faimoasa formulă „forma fără fond" înfiera, astfel, sincronizările
mecanice. De aceea evrei şi români au înţeles că trebuie să-şi transfere
identitatea pe o platformă de demnitate: valorificându-şi moştenirea
culturală proprie cu ajutorul învăţăturii dobândite în şcoli apusene,
decomplexându-se de sentimentul de inferioritate pentru filonul de
orientalitate ce străbătea firea şi fiinţa lor dospite la porţile Orientului,
cultura religioasă şi laică a semenilor lor pentru care-şi ofereau
reprezentativitatea, nivelul tradiţiei intelectuale locale.
*

În virtutea unor idei conturate de aceste succinte prolegomene,
căutăm susţinerea în două texte intrate, credem, în istoria culturii evreimii
locale şi pe care le reproducem tale quale pentru valoarea lor ideatică şi
parfumul de epocă.
La o primă lectură s-ar putea ca pe unii să-i decepţioneze acest tip de
filosofare „învechită" despre timp, progres, Orient, Occident ş.a.m.d. Cât
despre scriitură şi stil, să considere că sunt cu totul anacronice. Atragem
atenţia că o lectură adâncită a textului pe care îl reproducem ar putea
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schimba radical impresia, convingând că relaţia stabilită de Barasch între
timp fără şi cu conţinut; static şi dinamic, privit în „trend-ul" său de „cossi"
urcuş I şi „ricossi" I coborâş şi orizonturile „asiatic" şi „european" are mai
mult decât o valoare paradigmatică pentru epocile trecute şi una „euristică"
în privinţa dialecticii „formă şi fond" în lumea contemporană. Israelul, de
pildă, a plantat pe orizontala sa orientală I ca ţară asiatică I o verticală
occidentală, efectuând o sinteză, paradigmatică pentru Evul modem. De aici
şi tensiunile inerente acestui progres.
Iată, ce scrie Iuliu Barasch, acum un secol şi jumătate, despre
orientalism şi iudaism.
Meditaţiuni filosofice la finitul anului
Anii se succed, unul gonesce pe alt şi toţi se perd în abisul timpurilor.
Ca în opera Macbet, trecu inaintea noastră ca nisce numbre care, după ce
s-au arătat într-un moment ca un ceva real, devine prada nimicirei. Timpul
e toiu şi e nimic zice cu drept cuvînt celebrul Kant; e totu, fiindcă fără
dânsu nu se face nimic în lume; e nimic fiindcă nu încape nici o definiţiune;
nimine n-a fost în stare să zică: ce e timpu?
Timpul trece nencetat şi totu nu se sfărşesce şi nu se va sfărşi nici o
dată, timpul este ca un rege legitimist de care se zice: le roi e mort, vive le
roi, (regele a murit, să trăească rege!). Aşa dar timpul este mortal şi totu do
dată nemuritor; este dacea fiinţă trancedentale nepricepute care are în sine
duoă nafure, o natură mortală şi una eternă, nemortală.
In această privinţă timpul seamănă cu spiritul nostru uman care are şi
el în sine aceste duoă nafure eterogene; şi noi suntem muritori ca indivizi,
ca generaţiune şi suntem nemuritori ca omenirea întreagă şi chiar moartea
noastră individuale nu include moartea ideilor, ficelor spiritului nostru.
Spargeţi vioara care a produs sunetele armonioase care a încăntat urechile
voastre; vioara este spartă dar musica care aţi auzit-o, remăne întipărită in
imaginaţiunea D-voastră, pentru totdauna.
Spiritul uman are şi o altă analogie cu timpu: amînduoă merg înainte
către un infinit necunoscut; însă timpul mergând înainte, nu se schimbă pe
când omenirea se schimbă. O oră un minut din timpul lui Aristotel nu
valorează o oră şi dun minut de astăzi, dar posiţiunea omenirei de astăzi
este cu totu în altfel de cum era în timpul lui Aristotel. Asta provine din
causă că timpul mergenainte şi nu se transformă, pe cînd, geniul uman
mergând înainte, se şi transformă.
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Unii s-au întrebat cu drept cuvînt: dacă această transformare este
într-adevăr un progres? Căci s-a văzut în istoria căte o dată un secol
naintînd, la urmă venind un alt secol care a mers îndărăt (dacă nu mai
mult) cât a naintat acela care l-a precedat. Cine nu scie că omenirea era
mult mai înaintată in timpul classic al Elenilor şi Romanilor, de căt in
secolu obscurii medii? Aşa dar au zis că omenirea oscilează în mersul seu
încoace încolo, şi nu naintează; la care a respuns alţii, servindu-se cu
următoarea comparaţiune metaforică. El a zis; geniul uman seamănă cu o
diligenţe de poştă; fiecare secolu sau generaţiune seamănă cu un postillion
(surugiu) care duce aceste diligenţă. Ce este misiunea postilionului ? da
duce diligenţa înainte cale do poştă, şi a se întoarce înapoi. Aşa dar
postillionul într-adevăr nu face niciodată o adevărată înaintare, el revine
totdeauna la passsurile care le-a făcut; el oscilează în toată viaţa lui; dar
trăsura poştei sau diligenţa naintează, într-adevăr; ea se foloseşte numai de
naintarea postilionilor, şi nu-i passă de retrogradarea lor.
Cred şi eu că aşa este; ca geniul uman în întregimea lui naintează şi
se perfecţionează din ce în ce mai mult, de şi unele generaţiuni după ce au
mers nainte, retrăgându-se pentru câtva timp.
Toată lumea cunoasce legenda lui Ahasver, sau al evreului rătăcitor
(le juif errant). Legenda (zicătoare) zice că, când Christ a mers la Golgota,
Ahasver l-a despreţuit pe drume, de aceea era condamnat de soartă a merge
neîncetatu; când dup-un mers neîncetat de secol, el va să se odichnească
ceva, un ordin divin i strigă la urechie: Marş nainte! şi aşa merge Ahasver
în toţi secolii, străbătând toate spaţiurile lumei. În această legendă
populară este ascunsă o idee adăncă d-o filosofie foarte înaltă. Ahasverul
din legendă este geniul uman; Christul din legendă este spiritul divin,
idealul tuturor perfecţiunilor, mântuitorul lumei. De câte ori nu s-a
întâmplat, că Ahasver(geniul uman ) n-a înţeles, şi a dispreţuit pe Christ
(spiritul divin reformator ) trimis de Înalta Provedintă, pentru mântuirea
lumei! Oare geniu uman n-a lăsat cu sânge rece, ca să închide un Galilee,
ca să se ardă un Jon Hussu, un Geordano Bruno, un Michel Servetto şi alţi
reformatori divini, ce au avut nenorocirea d-a veni prea de timpuriu cu
ideile lor; pre mari reformatori, ne putând să fie înţeleşi prin urmare nici
stimaţi şi protegeţi de toţi contimporanii lor.
Dar ce a făcut înalte provedinţe divine . . . geniului uman, ca să nu se
întâmple aste totdauna? i-a ordonat: Marş înainte!, căci geniul uman
(Ahasver) mergând tot înainte, o să ajungă negreşit să înţeleagă pe Christ,
adică pe idealul perfecţiunei divine hotărît pentru om asupra pământului.
Aşia dar când dup-un secul de marş înainte, geniul uman devenind cam
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ostenit vrînd să stea, un ordin providenţial îi strigă in urechie: Marş
înainte! Şi aşia merge acest Ahasver uman neîncetat înainte, în toate
timpurile, şi în toate spaţiurile lumei. Dar acest marş necontenit, nu e vr-o
pedeapsă, ci o condiţiune vitală a perfectibilităţei geniului uman . Dacă
geniul uman ar sta vr-o dată ne mai voind să meargă înainte, ar merita să
fie ajuns d-unele d-aceste cataclisme teribile, care au deja nimicit atâtea
fiinţe, care au domnit pe pământ întocmai cum domnim noi oamenii astăzi
pe dânsul. Aşa dar, ori că Ahasver va merge tot mereu, ori că pământul se
va înfunda sub picioare sete şi-l va înghiţi!
Dar naintarea geniului uman nu se face pretutindenea într-un mod
ecual, în Orient şi Occident, în sudul Africei ca în nordul Americei. Din
contra, sunt câteva continente; care represintă principul mişcărei, şi altele
care represintă principul nemişcărei şi învariabilităţei; toată istoria
Europei noastră arată că mobilul vieţei acestui continent era totdauna
mişcare, pe când toată istoriea Asiei arată că principul vieţei
acestui continent era nemişcare de loc. Să ne preumblăm acum pe
cămpurile Arabiei, Siriei şi ale Palestinei, şi o găsim acolo parcă toate
figurile desemnate cu atâta măestrie în Bibliă; parcă toată terra patriarcală
din timpul lui Avram cu toată societatea lui, a remas în picioare. La puţul
întelneu o fată umblând cu urciorul pe cap, încât ni se pare că asta trebuie
să fie Rebeca din Biblie, dar pe câmpuri deşerte se preumbla bande de
Beduini, această sămânţă de oameni nomazi, care n-au casă nici patrie,
casa lor fiind bolta cerului, patria lor fiind câmpul imens, unde petrecu
toată viaţa a umbla călări, a despoia tot călătorul pe drum, şi tot d-odată a
da călătorilor o ospitalitate patriarcală, fără nici un interes sau plată. Să
citim istoria sacră cu popoarele nomade vagabonde d-atunci, şi mergând în
Orient acum vom găsi toate aceste figure stereotipice fără nici o schimbare.
Ecco caracterul orientului.
Causa acestei imobilităţi orientale, este imperfecţiunea instituţionale
sociale d-acolo. Numai unde e libertate şi numai unde e mobilitate, acolo
esistă progresul şi înaintarea. Asia a fost aleasă de provedinţă a fi leagănul
geniului uman, a fi sorginţa ideilor celor mai înalte în materie de religiune,
dar n-a fost destinate a fi patria libertăţei. Provedinţa a destinat pentru
globul nostru duoi sori unul în cer, şi se suie în Orient (soare) şi altul
strălucesce pe pământ (libertate) şi resare în occident. Cel dâ-ntei dă
tuturor fiinţelor materiale viaţă şi mişcare, cel d-al duoilea dă tuturor
fiinţelor morale energie şi suflare; în amândoi aceşti sori sunt centrul
gravităţei lumei, împregiurul cărui se învârtesce toată lumea fisică şi
morală.
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Aşa merge timpul şi se desfăşură in infinit: aşa merge omenirea liberă
înainte într-o cale de perfectabilitate, în infinit.
Aşa dar noi fiinţe individuali cu anii noştri care ni se par aşa de lungi,
suntem numai atome nesimţite în acest infinit, dar tot suntem ceva fiindcă
suntem acele atome din care se compune infinit; viaţa noastră, cât de
strâmtă să fie, tot este podul necesariu care leagă duoe oceane, oceanul
trecutului cu acel al viitorului. Eccă valoarea esistenţei individuale a
omului, ea este în sine mică, ne-nsemnătoare în raport cu infinit, dar ea este
imense, fiindcă dintr-ânsa se clădesce acea piramidă a secolilor, cu toate
acţiunile lor, cu totul care împlinesce timpul şi spaţiu cu lucrare şi naintare.
Binecuvântată dar su fie ori ce viaţă bine împlinite cu acţiuni, căci ea
influează tot mersu omenirei în toţi secolii viitori.
B.

Al doilea text asupra căruia atragem atenţia este o dezbatere, purtată
cu 70 de ani în urmă, în cadrul Asociaţiei titraţilor „Unirea", unde doi
venerabili ai Lojii evreieşti „Noua Fraternitate" (dr. S. L. Ariel şi ing. M.
Mayersohn) au susţinut, în cadrul unui dialog asupra spiritului iudaic şi
asupra condiţiilor sale de creaţie în cadrul culturii româneşti, o seamă de
opinii privind caracteristicile orientale ale acestui spirit. Reproducem cea
mai mare parte din textul publicat.
Consideraţiuni asupra spiritului judaic şi a condiţiunilor sale
de creaţie în cadrul culturii româneşti
Cercul de studii al Asociaţiei titraţilor Unirea " a ţinut, sub
preşedinţia Jr. Aureliu Weiss, trei şedinţe consacrate chestiunii cu titlul de
mai sus. Redăm în rezumat referatul d-lui S. L. Ariei şi comentariul d-lui
Jng. M Mayersohn, care prezintă puncte de vedere proprii, interesante:
Opiniile domnului S. L. Ariei (Încercările de definire a spiritului
judaic )
O definire a spiritului este extrem de grea şi, de obiceiu, arbitrară.
Se pot preciza aspecte ale spiritului în diferitele lui exteriorizări, i se poate
sonda chiar substanţa, dar nu poate fi cuprins în întregimea genezei şi a
acţiunii sale.
Buber defineşte spiritul ca o integritate a omului care include şi
forţele elementare ".
„

„
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Integritate a individului, spiritul este deci şi o integritate a
poporului, a oricărui colectiv omenesc. Pentru o definire a spiritului judaic
este nevoie, prin urmare, de o definire a spiritului individual judaic, în
măsura în care individul de exemplificare este reprezentativ.

EVREUL ESTE UN ORIENTAL

Ne-am obişnuit să considerăm pe evrei ca nişte civilizaţi, europeni. Şi
este adevărat că evreii s-au încadrat cu posibilităţi de adaptare uimitoare în
ritmul tehnic actual al Europei şi, mai mult chiar, a contribuit la propăşirea
mecano-tehnică a continentului. Evreul, ca promovator al capitalismului
are, evident, o contribuţie importantă în determinarea stării de lucruri de
astăzi şi în stabilirea raportului de valori existent. Am ajuns chiar să fim
acuzaţi de mulţi teoreticieni antisemiţi că n-am avea alte însuşiri decât cele
tehnic-mercantile şi deci interesant utilitariste şi anti-idealiste ca şi anti
spiritualiste. În Germania, această considerare a luat proporţii şi a căpătat
formulări ştiinţifice şi fundări doctrinare de tărâm filozofic şi sociologic
care constituie într-adevăr un sistem, culminând în critica literară cu Adolf
Bartels (,, Deutsche Literaturgeschichte '') şi în sociologie şi filozofie cu
Heinrich von Treitschke care, în „ Deutsche Geschichte im 19-ten
Jahrhundert ", pilduind cu Heine, dezvoltă întregul şir de acuzaţiuni
cunoscute. Treitschke acuză evreii mai cu seamă de lipsă de etică.
Şi am putut ajunge la aceasta numai în urma fundamentalei greşeli de
care s-au făcut vinovaţi mulţi gânditori şi pe care o comit şi teoreticienii
evrei: încercarea de a explica spiritul judaic actual şi de a-i desprinde
caracteristicile, considerând pe evrei ca un popor occidental, născut şi
dezvoltat în continuitatea ambianţei europene. (Această greşeală o comite
oarecum şi Arthur Ruppin în „ Soziologie der Juden ", în consideraţiunile de
la capitolul „ Die geistige Eigenart der Juden '').
Dacă facem însă cel mai mic sondaj istoric, ajungem să considerăm
pe evrei ca un popor oriental. Iar dacă adâncim puţin substanţa culturii
judaice, a culturii criteriale şi permanente, ne apropiem de aceeaşi
concluzie.
Evreii aduc cu sine, ca elemente orientale, în afară de patos - care
rămâne caracteristic pentru ei - un sensualism pronunţat şi specific şi o
înclinare spre lene acoperită doar de febrilitatea impusă de necesităţile
cotidiene, dar care nu-i mai mult decâtfebrilitate.
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Dar rămâne mai ales patosul, atât de înrudit cu misticismul evreiesc,
prezent până în cel mai pronunţat raţionalism.
Am ajuns în urma unui proces de viaţă şi prezentăm aspecte
îngrozitoare din punct de vedere etic. Dar, deasupra acestei aparenţe sunt
totuşi poporul cu simţul cel mai dezvoltat al eticei universale, fiindcă avem
noţiunea cea mai largă despre justiţie.
În „ Weltschmerz " al nostru, este mult misticism. Precum misticism
este în spiritualitatea diferitelor noastre concepţii călăuzitoare.
În acest fond al nostru este orientalismul. Creatorii de religii au fost
orientali - şi judaismul este o substanţă religioasă, mistică, înainte de a fi
un concept politico-social sau etnic.
În „ Der Literat ader Myths u. Personlichkeit ", Iakob Wassermann se
ocupă într-un mod foarte pregnant de ciocnirea celor două momente în
spiritul judaic şi trage concluzii hotărât şi entuziast favorabile
orientalismului evreiesc, concluzii întărite într-o scrisoare adresată apoi, în
1914, lui Martin Buber.
Aprofundând spiritul judaic, ne aflăm în prezenţa unei suprastructuri
evreieşti, rezultată din complexul vieţii noastre sociale mai ales în ultimele
veacuri. Frământarea şi acţiunea continuă pentru a găsi căile noastre de
încadrare în condiţiuni şi medii, ne-au orientat peste substanţa primară a
spiritului nostru. Raţionalismul, calculul posibilităţilor şi al probabilităţilor
şi perspicacitatea în descoperirea soluţiunilor în problemele vieţii, - toate
acestea s-au grefat în noi şi am asistat apoi la procesul unei
suprastructurări.
Din lupta între sensualism şi necesitatea ponderării reclamată de
viaţă şi împrejurări, s-a născut la noi o nostalgie specifică şi din conflictul
dintre substanţa noastră etică şi mistic-orientală cu imperativul abrutizant
al circumstanţelor, s-a născut acea „ Spitzfindigkeit " cu posibilităţi infinite
de a se retranşa în spiritual. Iar supapă ultimă ne-a rămas patosul.
Suntem astăzi nişte civilizaţi cu patos. Conştiinţa omului civilizat este
călăuzită de funcţia cauzalităţii şi stabileşte un raport empiric între cauze şi
efecte. Dar asta determină o slăbire a momentului de viaţă, deoarece
civilizatul stabileşte dependenţa, momentul fiind în acelaşi timp şi cauză şi
efect.
Acestea ar fi aspectele spiritului judaic, astăzi. Sinteza, cred că o
putem realiza prin încadrarea noastră într-un sistem de cazualitate
interioară care să ne lumineze asupra răspunderii infinite pe care o avem în
istorie faţă de noi înşine, pentru realizarea noastră în deplinătatea
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creatoare a spiritului cel mai permanent şi mai universal care a fost cândva
apanagiul unui grup omenesc: spiritul eticeijudaice.
Opiniile D-lui Dr. lng. M. Mayersohn

Este necesar a lămuri caracterul spiritului evreiesc pentru a vedea ce
îi putem cere sau la ce ne putem aştepta de la dânsul, ţinând seama de
evoluţia ce afăcut-o în decursul veacurilor.
Trebuie să combatem atât teoria caracterului mediteranean al
spiritului evreiesc, cât şi modul cum afost argumentată.
Chiar dacă s-ar fi aflat despre unul sau altul dintre marile sau micii
navigatori că ar fi fost evrei, fapt este că evreii au locuit în vechime în
interiorul Palestinei şi nu pe coasta mării, care a fost mai totdeauna
ocupată de Filisteni şi Fenicieni. În ţara lor, evreii nici negustori sau
meseriaşi n-au preafost, ci mai ales agricultori şi păstori.
Navigatori, mai renumiţi sau mai obscuri, au fost nu numai popoarele
mediteraneene, ci toate popoarele aşezate la mare; nu numai latinii, ci şi
anglo-saxonii: englezii, olandezii, norvegienii, danezii etc.
Dacă mai admitem existenţa unei culturi mediteraneene cu mari
caracteristici comune, atunci trebuie să admitem un caracter comun al
culturilor egiptene, feniciene şi evreieşti, pe de o parte, cu cel al culturilor
greceşti şi romane, pe de altă parte.
Istoria însă ne învaţă ce deosebiri fundamentale au existat chiar între
culturile greacă şi romană, dar încă între ele şi civilizaţia egipteană sau
feniciană.
Istoria evreilor ne arată ce prăpastie era între cultura şi civilizaţia
greacă şi cea evreiască în timpul Macabeilor, adică în timpul când
asimilaţia exterioară la cultura greacă era atât de avansată, dar încă între
concepţiile spirituale reprezentative ale acestor două mari culturi.
Este foarte îndoielnic că claritatea de concepţie şi de expresiune este
cea mai importantă caracteristică a spiritului latin şi a culturii popoarelor
latine. Au fost secole întregi în care şi acest spirit prefera formele simbolice
şi metaforice de exprimare, moştenite sau împrumutate din orientul care !e
a furnizat religia ce sta la baza civilizaţiei şi culturii lor. Tot aşa de
adevărat este că şi spiritul evreiesc a întrebuinţat în decursul secolelor când
forma simplă şi clară a Bibliei, când cea parabolică a profeţilor, când cea
mistică sau cabalistică a evului mediu şi a Hasidismului pentru exprimarea
concepţiilor sale.
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Dacă manifestările culturale ale evreilorfrancezi au ajuns a nu mai fi
deosebite de cele ale francezilor, - presupunând că acesta ar fi chiar
adevărul, deşi este discutabil - aceasta se datoreşte nu afinităţii speciale ce
ar fi existând între spiritul francez şi cel evreiesc, ci evoluţiei spirituale a
francezilor.
Nu trebuie uitat că această evoluţie a început abia de la marea
revoluţie franceză încoace. Înainte a existat şi în Franţa o inchiziţie şi
persecuţiile pe care le-au suferit în Franţa evreii sub Filip IV cel Frumos
sunt destul de elocvente. Inchiziţia spaniolă şi ghetourile italiene n-au fost
desigur nici ele rezultatul afinităţii latino-judaice.
După cum sunt unii care relevă acum această afinitate spirituală, au
mai fost şi alţii care au crezut că descoperă afinităţi similare cu alte
popoare şi culturi neevreieşti.
Aşa au fost autori evrei şi mai ales englezi care au susţinut că englezii
sunt urmaşii vechilor 1 O triburi ale lui Israel a căror urmă s-a pierdut în
istorie. Ca argument în susţinerea acestei teze s-a adus tocmai marea
asemănare între spiritul raţionalist şi negustoresc al englezilor şi cel al
evreilor.
În timpul războiului mondial s-au găsit în Germania publicişti evrei
de seamă ca spre ex. Davis Trietsch ş. a. care au afirmat marea afinitate
spirituală dintre germani şi evrei.
Se pot deci construi şi s-au construit multe teorii de acest fel, care
toate sunt adevărate în oarecare măsură, căci prin convieţuirea evreilor cu
atâtea popoare diferite, s-au putut dezvolta anumite afinităţi parţiale, iar pe
de altă parte dacă se poate construi o teorie a caracterului mediteranean al
unei civilizaţii se poate mult mai uşor dovedi că toate popoarele civilizate
au un anumit grad de cultură comună.
Dar aceasta nu înseamnă a aprofunda specificu/ spiritului evreiesc.
A caracteriza spiritul unui popor şi al culturii sale este desigur foarte
greu. E nevoie pentru aceasta de cunoaşterea profundă, de la izvoare, a
tuturor manifestărilor spirituale ale acelui popor şi mai este nevoie de o
vastă cultură generală, pentru a putea face comparaţii obiective şi ţinând
esenţa întâmplărilor şi a manifestărilor culturale.
Au fost mai multe încercări de a caracteriza spiritul evreiesc,
încercări de mai mare sau mai mică întindere a orizontului de cercetări,
care au fost mai mult sau mai puţin apreciate şi care s-au impus mai mult
sau mai puţin.
Din toate aceste caracterizări, aceea care s-a bucurat de cea mai
bună primire şi contra căreia nu s-au ridicat nici în această discuţie critici
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susţinute este aceea a lui Martin Buber, dată în lucrarea sa Vom Geist des
Judentumus " (Kurt Wolf Verlag, Leipzig, 1916).
În această carte, Martin Buber, acest om de vastă şi profundă cultură
evreiască şi generală, autor a diverse lucrări de filozofie religioasă şi de
cercetări a civilizaţiei popoarelor, expune o teorie în care împarte
popoarele, după manifestările lor culturale, în 2 mari grupe: popoare
orientale şi popoare occidentale, iar pe evrei îi plasează printre cele dintâi.
Dacă vrem să înţelegem ce aşteaptă lumea de la noi şi ce putem da
noi lumii şi nouă înşine mai bun, este într-adevăr nevoie să ne cunoaştem
mai bine şi pe noi şi vremurile în care trăim.
Vremurile în care trăim ne arată că de la războiul mondial încoace şi
chiar din timpurile războiului, naţionalismul a luat un avânt necunoscut
până atunci. Nu vorbesc de naţionalismul agresiv, şovinist şi exclusivist, ci
de naţionalismul constructiv al cunoaşterii de sine şi al renaşterii culturii
naţionale.
Astfel am văzut în Belgia, care la începutul războiului era un stat cu o
singură limbă de stat, flămânzii au cerut recunoaşterea drepturilor lor
egale cu a valonilor şi astăzi Belgia este un stat bi-linque, după cum Elveţia
este un start tri-linque.
Irlanda s-a separat aproape complect de Marea-Britanie. Norvegia,
care până la război avea aceeaşi limbă literară ca şi Danemarca, a
descoperit că limba norvegiană este totuşi oarecum diferită de cea daneză.
Însăşi Islanda, care face parte chiar din statul danez, a cerut recunoaşterea
individualităţii limbii islandeze faţă de cea oficială daneză.
Omenirea merge deci în aparenţă spre o diferenţiere, care însă nu
este altceva decât o eliberare a ceea ce a fost nedreptăţit şi oprimat. După
ce se va ajunge la o toleranţă generală şi reciprocă a tuturor varietăţilor
naţionale şi culturale ale omenirii, se va putea înfăptui abia unirea acestor
varietăţi umane, libere şi egale în drepturi, într-o organizare supra
naţională şi pacificată.
Este deci natural ca toate aceste reveniri la propria individualitate
naţională şi culturală să aibe ca rezultat un fel de proces de eliminare a
evreilor.
Manifestaţii culturale evreieşti care până atunci fuseseră considerate
ca producţii ale culturii ţării respective sunt privite deodată ca ceva străin
de adevărata fire a acestei culturi, ba chiar cu aversiune. În Germania, spre
ex., chiar şi înainte de război, erau foarte mulţi germani care nu putea
suferi arta negermană a lui Heine, ironia, sarcazmul, cinismul lui.
„
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De vreme ce toate popoarele se concentrează asupra cultivării
propriei lor firi, nu ştiu de ce numai noi, evreii, n-am face la fel şi de ce
cultivarea firii noastre ar fi mai puţin justificată şi chiar meritorie decât,
spre ex. albanezilor. Devreme ce asimilarea s-a arătat, în cazuri atât de
caracteristice ca în Germania, ca fiind imposibilă sau iluzorie, de ce am
continua să evităm singura soluţie posibilă, revenirea la propria noastră
fiinţă şi recunoaşterea conturelor acestei individualităţi faţă de a celorlalte
popoare, pentru a ajunge la raporturi mai fireşti cu ele.
Iată de ce este atât de important de a cunoaşte cât mai bine caracterul
spiritului nostru evreiesc.
După Buber suntem deci un popor oriental. Deosebirea între orientali
şi occidentali, conform teoriei lui Buber, am formulat-o în modul următor
într-un articol al meu intitulat „ Ein judischer Ingenieur ", publicat chiar în
revista „ Der Jude " a lui Martin Buber, în Noiembrie 1918 şi în care
analizăm caracterul evreiesc al operei inginerului şi scriitorului Joseph
Popper Lynkeus, în baza criteriilor oferite de Buber.
Conform acestei definiţii, a cărei exactitate mi-a confirmat-o Martin
Buber şi în scris, orientalul are o fire „ motorică " care în baza unei
concepţii empirico-deductive caută să înţeleagă lumea.
Orientalul, original din ţări bogate în stepe şi deşerturi ce predispun
şi îndeamnă la meditaţie, meditează. Rezultatul acestor meditaţii este o
concepţie de viaţă, o concepţie a universului, în care începe să creadă cu
toată firea sa, de al cărei adevăr se convinge din ce în ce mai mult, a cărei
existenţă reală o proiectează în lumea din afara lui şi atunci firea lui
„ motorică " se pune în mişcare, predică, propagă, pretinde realizarea noii
orânduiri vizionate de el. „ Der Orientale Triigt die Wahrheit im Kern seines
Lebens und findet sie in der Welt, indem er sie Jhr gibt " (Buber). Toate
marile mişcări religioase şi sociale îşi au originea în Orient. Concepţia
despre lume şi viaţă a occidentalilor vine toată din Orient. Nici una din ele,
afară de cele pur ştiinţifice, rămase accesibile numai unui foarte restrâns
număr de intelectuali, nu s-a născut în Occident.
Occidentalul, originar din ţări unde natura, ce i-a dat probleme mai
greu de rezolvat, îl predispune şi îndeamnă la mai multă observaţie, îşi
formează o concepţie a lumii mai ales pe calea observaţiei, a experienţei şi
a deducţiei. Pe el nu-l muncesc, în genere, idealuri de dreptate socială, spre
ex., ci el vrea să înţeleagă, să cuprindă cât mai bine, să-şi apropie cât mai
mult cele ce-l înconjoară. „ Ein Eindruck falit in seine Seele und wird zum
Bi/de " (Buber). De aceea el e artist, om de ştiinţă, inventator, războinic.
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Pe oriental, nu realizarea însăşi a idealului îlface fericit, ci în special
mişcarea, lupta pentru realizarea lui, câştigarea inimilor pentru acelaşi
ideal. Nu creaţia, ci gestul, fapta (,, Das Erlebnis der Tat " e mai tare decât
„ Das Erlebnis der Gestalt ", cum zice Buber).
Pe occidental reuşita creaţiei, atingerea scopului îlfac fericit.
Tragicul orientalului apare atunci când viaţa ce trebuie s-o ducă e în
dezacord cu idealul la care râvneşte.
Tragicul Orientului apare atunci când viaţa îi dezminte imaginea ce
şi-a format despre dânsa.
Nu pot intra aici în prea multe detalii şi să arăt întrucât se
diferenţiază firea şi spiritul evreului faţă de a celorlalte popoare şi culturi
orientale. Vreau doar să relev aceste linii generale expuse mai sus şi să
observ că nu exista figură mare de evreu reprezentativ din decursul istoriei
care să nu poată fi uşor recunoscută din aceste trăsături, fie că e un Moise,
un Isaia, un Sabbatai Zwi, un Spinoza, un Baal-Şem sau Theodor Herzl.
Dar mai interesant este când regăseşti sub aceste largi trăsături figuri
mari de evrei asimilaţi sau care s-au considerat ca atari, ca spre ex. Karl
Marx, Joseph Popper, Lynkeus, pentru a nu cita decât pe aceştia.
Consideraţiile de mai sus ne sunt însă suficiente pentru a ajunge la
concluziile urmărite de conferinţa domnului Ariei.
Aceste concluzii mi se par afi următoarele:
Manifestările culturale ale evreilor din ţările diferite în care trăiesc,
trebuie să fie înainte de toate cât mai sincere şi o expresie a firii lor
adevărate, libere de orice imitaţii sau servilism. Numai astfel ele vor putea
fi originale, unitare, puternice şi nu manifestări hibride.
Pentru aceasta este nevoie de o cât mai profundă cunoaştere a
izvoarelor culturale evreieşti, în forma lor originară.
Aceste manifestări, cel puţin ca ideal, ar trebui ca atunci când sunt
literare, să ia haina limbilor naţionale evreieşti, idişul şi ebraica.
Dar chiar în limba ţării în care trăiesc, evreii trebuie să-şi caute
subiectele sau obiectele din lumea pentru care au o afinitate şi o rezonanţă
mai mare. Nu există subiect omenesc de interes general pe care nu-l găseşti
şi în mediul evreiesc sau la indivizi evrei. Şi atunci porneşti de la specificul
evreiesc pentru a ajunge, dacă vrei, la eternul omenesc.
Dar căutând să te identifici cu alte medii şi alţi indivizi de altă fire,
rişti, dacă nu ai geniul lui Shakespeare, să creezi hibrizi şi să fii repudiat.
S-ar părea că este o concepţie strâmtă întâi de a voi să limitezi, spre
ex. unui artist sfera de interese, de obiecte şi de subiecte asupra cărora
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numai ar avea voie să-şi concentreze atenţia şi apoi de a impune în general
unui artist o linie de conduită ce ar părea tendenţioasă.
La prima obiecţiune trebuie să observăm că enorma majoritate a
manifestărilor culturale ale unui popor, sunt pornite din acelaşi mediu de
observaţie şi se adresează aceluiaşi mediu, poporul însuşi şi ţara lui. Foarte
puţine se ocupă de medii din afara acestor limite. Numai evreii fac invers;
este o excepţie când se ocupă de ei înşişi în manifestările lor culturale în
mijlocul ţării în care trăiesc. Este prin urmare doar vorba de o revenire la
normal şi nu de o limitare exclusivistă.
Căci evreul, la a cărui fire orientală s-au adăugat însuşiri căpătate în
contactul îndelungat cu popoarele occidentale, a învăţat să observe natura,
s-o studieze, s-o înţeleagă şi să şi-o apropie, dar n-a uitat s-o aservească
idealului profetic milenar de dreptate socială: Ţedek, Ţedek tirdof
(Dreptatea, dreptatea s-o urmăreşti).
Aceasta va fi nota sa de creaţie originală, contribuţia la viaţa
culturală şi socială a popoarelor în mijlocul cărora trăieşte, precum şi la
cultura ţării sale de origină, renăscută la viaţă.
Dr. lng. M MA YERSOHN
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LYA BENJAMIN

Dubla identitate şi spirit european la evreimea
română în a doua jumătate a secolului al XIX-iea

Argument:

„Niciodată iudaismul n-a fost răzleţit în atât de multe grupuri ca

în prezent"

-

scria I.I. Niemirower la sfârşitul secolului al XIX-lea

„Căci

astăzi când şi noi luăm parte la civilizaţia generală şi la cultura statelor
cărora aparţinem şi a popoarelor în mijlocul cărora trăim, diferim prin
1
limbile pe care le vorbim şi interesele de stat ce le avem" •

În acest context istoric, dubla identitate şi multiculturalitatea proprii
spiritului european au devenit noi dimensiuni ale identităţii culturale
evreieşti, componente ale personalităţii cultural-spirituale, în special în
cazul unor categorii de intelectuali integraţi în societatea ţărilor unde trăiau.
În convieţuirea cu atâtea popoare, evreii au dat dovadă de o deosebită
capacitate de adaptare la cultura şi obiceiurile celor în mijlocul cărora trăiau,
preluând chiar limba lor ca limbă maternă. Astfel în epoca post
emancipaţionistă evreii au parcurs un proces de aculturaţie care a conferit
anumite particularităţi coreligionarilor lor din Germania, Franţa, Ungaria,
România ş.a.
Sintagmele evrei-germani, evrei-francezi, evrei-maghiari, evrei
români nu se referă doar la localizarea spaţială a diferitelor colectivităţi
evreieşti, ci reflectă particularităţile identitare ale evreilor integraţi în
societăţile ţărilor europene.
Pentru explicarea acestui fenomen socio-cultural apărut în istoria
evreimii modeme, filosoful evreu-român I. Brucăr a adoptat conceptul de
„dublă naţionalitate". Căci evreii, devenind evrei-germani, evrei-francezi,
evrei-maghiari, evrei-români, au rămas evrei.
„Ei şi-au asimilat aspiraţiile popoarelor în mijlocul cărora au trăit

sau trăiesc"

-

scria I. Brucăr

-

„adică s-au asimilat cu colectivităţile

naţionale, fără a realiza însă acea asimilare desăvârşită pe care unii

1 Dr. Iacob Iţhac Niemirower, „O Academie iabneiană modernă", publicat în I.I. Niemirower,
Iudaismul, Editura Hasefer, Bucureşti, 2005, p. 277.
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creştini utopici ne-o pretind probabil dintr-un exces de naţionalism" 2 •

Pornind de la nenumărate exemple Brucăr conchide:

„Dar, în specie, şi în

privinţa asimilării intelectualilor evrei nu găsim în istoria noastră vreun
fapt concludent în contra existenţei dublei naţionalităţi. Din contra
Spinoza, Heine, Herman Cohen, Bergson, Antokolsky - alţi zei mai
mici, pe care mintea noastră îi consideră ca dezlipiţi definitiv de la
evrei, fiindcă au fost buni germani, francezi sau ruşi - au rămas totuşi
în acelaşi timp şi evrei, realizând astfel şi ei fenomenul de dublă
3
naţionalitate despre care vorbesc" Asimilismul total s-a petrecut doar la

scară individuală.

„Evreii au fost şi au rămas o naţiune la care religia şi

naţionalitatea sunt intim legate. Ceea ce nu însemnează -

Niemirower

spune

că nu poate fi evreu cel care este religios, fără conştiinţă
4
naţională, sau cel cu numai conştiinţă naţională fără religiozitate" •
-

I. Brucăr leagă începuturile formării dublei identităţi de Revoluţia
Franceză şi de veacul al XIX-lea când evreii au fost emancipaţi în ţările din
vestul Europei.
În realitate primul impuls spre integrarea în societăţile ţărilor europene
a venit din interiorul comunităţii evreieşti încă în mij locul secolului al
XVIII-lea, când Moses Mendelssohn din Dessau a lansat îndemnul către
coreligionarii săi „să adopte limba şi aspiraţiile poporului în mijlocul
căruia trăiesc"5 •

Ca fondator al iluminismului evreiesc, Moses Mendelssohn a militat
pentru ieşirea evreilor din ghetoul spiritual. Exegeţii lui relevă în termeni
superlativi importanţa covârşitoare pentru destinul evreimii europene a tezei
mendelssohniene privind necesitatea integrării evreilor în societatea
europeană ca şi exemplul personal dat de el în acest sens. Se ştie că
Mendelssohn a tradus Biblia în limba germană, determinându-i, astfel, pe
coreligionarii săi să citească Cartea Sfântă în această limbă. Îndemnurilor lui
li se atribuie renaşterea spirituală a evreimii modeme, faptul că din rândul ei
s-au ridicat atâtea generaţii de creatori în toate domeniile artelor, literelor şi
ştiinţelor. Desigur, în optica lui Mendelssohn integrarea nu însemna trădarea
iudaismului. El a întrevăzut posibilitatea împletirii culturilor, a preconizat
avant la lettre un multiculturalism în sens de „apropiere dintre culturi ca
2 I. Brucăr, „Dubla naţionalitate" în Lumea Evree, anul I, nr. 2, 2 februarie 1 9 19, pp. 1 -3 .
I. Brucăr, loc. cit.
4 Dr. Iacob Iţhac Niemirower, „Iudaismul, Poporul şi Rasa Evreiască" în Iudaismul, pp. 233-234.
5 Lazăr Şain, „Moisi Mendelsohn. Viaţa şi activitatea sa'', în Moses Mendelssohn, Ierusalim sau
despre puterea religioasă şi iudaismul. Traducere de Janina Ianosi, Ed. Hasefer, Bucureşti, 2003,
p. 1 66.
3
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formă de cunoaştere reciprocă şi coparticipare la un ideal existenţial
6
comun" •

Importanţa lui Mendelssohn în modernizarea evreimii europene nu
poate fi, aşadar, subapreciată, chiar dacă pentru asimilişti el a rămas un
conservator, iar pentru ortodocşi a devenit un dizolvant al iudaismului.
Privire istorică asupra devenirii dublei identităţi
a evreimii române (sec. XIX)

În spaţiul estic al diasporei europene, ieşirea din ghetoul spiritual şi
procesul de emancipare internă şi civică s-au impus treptat şi nu fără
tensiuni interne. În Ţările Române, semne ale noului curent apar la mij locul
secolului al XIX-lea. În viziunea dr. M.A. Halevy cauza reacţiei întârziate la
efectele modernizatoare ale iluminismului evreiesc rezidă în prejudecăţile
care dominau în obştile evreieşti din Iaşi şi din alte comunităţi din Ţările
Române. „Evreii de aici vedeau în mendelssohnism, în reforma socială a
iudaismului,

în

emanciparea

internă

apostazie, o anticameră a botezului"7•

şi

civică,

o

introducere

în

Primele mărturii documentare care atestă orientarea evreimii locale
spre modelul evreilor din Occidentul Europei datează, după ştirea noastră,
din deceniul 5 al secolului al XIX-iea. „Obştea Evreilor Lehi Pământeni"
din Bucureşti face cerere în 1 846 către domnie să i se aprobe construirea
unei Sinagogi Mari „cu toate ale ei înfrumuseţări, atât pentru obşte cât şi
8
pentru Capitală după cum se obişnuieşte acum în toată Europa" • Tot în
această perioadă, un grup de tineri evrei din Iaşi începe să acţioneze pentru
schimbarea portului tradiţional cu cel european. Iniţiativa este astfel descrisă
de Elias Schwarzfeld, unul dintre susţinătorii procesului de modernizare a
vieţii evreieşti:
„ [ „ . ] Deşteptarea şi renaşterea Moldovei purtase germenele sale

binefăcătoare şi în sânul multor tineri evrei; suflarea civilizaţiei adia şi
asupra lor şi, odată cu cultura, dobândiră convingerea că portul
deosebit şi marcant forma un zid de despărţire între creştini şi evrei şi
împiedica legăturile prieteneşti. Alţi tineri petrecură în străinătate fie
6

Cf Victor Neumann, Neam, popor sau naţiune, Ed. Curtea Veche, Bucureşti, 2003, p. 74.
Dr. M.A. Halevy, Lupta pentru emanciparea evreilor până în preajma anului 1848. Dactilogramă,
ACSIER, fond documentar, mapa 5, fila 35.
8 Jalba din 1 0 octombrie 1 846 înaintată domnitorului Gheorghe Bibescu de conducerea „Obştii
Evreilor Lehi Pământeni" din Bucureşti. În !MER Il/12, Ed. Hasefer, Bucureşti, 1 999, p. 443.

7
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pentru cerinţele negoţului lor, fie pentru a se iniţia în studii, mai ales
comerciale, şi avură prilejul de a-şi face o altă idee despre portul
european şi a avea silă de cel iudeo-polon considerat, în mod eronat, ca
un ce sfânt, strâns legat în religia [ . „ ] . La 8 noiembrie (1 847 n.n.) fiind
ziua onomastică a lui Vodă, prin mijlocirea lui George Asachi şi a
fratelui său Petru, obţinură pentru trei dintre ei o audienţă, în care
prezentând domnitorului o adresă de felicitare pentru ziua lui, insistară
asupra cererii de a obţine ordinul pentru schimbarea portului, ceea ce li
9
se făgăduise" • Primul pas a fost făcut în ciuda opoziţiei disperate a aripii

ortodoxe

„Nu numai mai mulţi tineri, ci încă unii bătrâni, mulţumiţi de

a avea un pretext, se grăbiră a lepăda portul evreiesc şi a adopta
1

nemţesc, care cu încetul începu a-şi face drumul şi prin mulţime"

f e cel

Dar cel care a pus cu adevărat bazele deşteptării culturale a evreimii
din România, meritând pe drept cuvânt supranumele de „Mendelssohn al
iudaismului din România'', a fost dr. Iuliu Barasch. Discipol al mişcării
iluministe evreieşti din Occidentul Europei, stabilit în Ţara Românească în
1 84 1 , Barasch, medic şi popularizator al ştiinţei, a devenit o personalitate
importantă a vieţii medicale şi ştiinţifice româneşti cât şi un militant
neobosit pentru auto-emanciparea şi emanciparea evreimii din România.
Militează pentru organizarea învăţământului israelito-român, pentru editarea
unui ziar evreiesc, pentru construirea Templului Coral, care anunţă o nouă
eră în viaţa cultural-spirituală a evreimii române, este primul autor în
context românesc al unei broşuri despre emanciparea evreilor.
Barasch a fost direct implicat în organizarea şcolii israelito-austriaco
prusacă, fiind numit de consulatele statelor respective membru în direcţia
şcolii. Ca exponent al curentului iluminist, el a salutat cu satisfacţie atât
şcoala evreilor sudiţi cât şi aceea a evreilor pământeni înfiinţată în 1 85 1 .
„Aceste două şcoli israelite din Bucureşti
scria el în 1 854
se
-

-

completează oarecum reciproc; de vreme ce una reprezintă principiul
german, principiul culturii şi a propagării multor ştiinţe din Vest mai

cu seamă, cealaltă este însă reprezentanta principiului naţional spre a
11
face din israeliţii pământeni adevăraţi cetăţeni munteni" . Spre

deosebire de curentul ortodoxist, care se împotrivea cu înverşunare laicizării
şcolilor evreieşti, Barasch a fost adeptul educării tinerilor în spiritul culturii

9 Dr. E. Schwarzfeld, „Evreii din Moldova sub Regulamentul Organic" în „Evreii din România" în
Texte Istoriografice, Antologie. Ed. Hasefer, Bucureşti, 2004, p. 1 59.
1 0 Ibidem.
1 1 I. Barasch, „Evreii din Moldova şi Valahia. Studiu istorico-social ( 1 854)" în Texte Istoriografice, p.
45.
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europene laice - dar, desigur, nu în detrimentul predării disciplinelor
privitoare la cultura şi religia iudaică.
O analiză a structurii programului primelor şcoli israelito-române îi
permite cercetătorului Liviu Rotman să sublinieze importanţa faptului că
programul şcolilor respective şi-a luat ca model învăţământul evreiesc din
Europa de Vest 1 2 . Relevant în acest sens este şi cuvântul rostit cu prilejul
deschiderii şcolii israeliţilor (raia) din Bucureşti, atribuit lui N.C. Popper,
cărturar ebraist, dar având şi o vastă cultură europeană. El a schiţat
principiile programatice ale noului sistem de învăţământ arătând că şcoala
urmează să aibă o orientare modernă în spiritul celor stabilite de
„reformatorul cel mare care a fost Mendelssohn, care a contribuit la
multe

transformări în

interiorul câmpului

lui

Israel.

Religia

s-a

purificat, gustul estetic s-a dezvoltat, cultura limbii noastre clasice s-a
răspândit şi israeliţii, cu o mare vioiciune, au luat parte în lucrările
inteligenţii publice pe calea civilizaţiei. Nu trebuie ascultat glasul
acelora care susţin că civilizaţia ştiinţei este incompatibilă cu iudaismul.
Nu este aşa! Religia israeliţilor născută în mijlocul flamurilor cereşti ce
n
au strălucit pe vârful muntelui Sinai n-are frică de razele luminii."

Subliniind importanţa predării în şcoală a unor cunoştinţe despre
religia şi istoria evreilor, N.C. Popper a insistat şi asupra necesităţii însuşirii
de către elevi a limbii române, „care va fi învăţată d-o manieră perfectă
căci urmează să devie limba vorbitoare a israeliţilor". În ceea ce priveşte
învăţarea limbii germane, Popper a adus argumentul că „dintr-acesta

j unele israelit eşind din şcoală va găsi deschis înaintea ochilor săi o

literatură imensă în care va putea a se perfecţiona în orice ramură de
14
ştiinţă sau artă" •

Orientarea spre multiculturalism şi totodată menţinerea tradiţiei
iudaice, iniţiată de I. Barasch şi continuată de urmaşii lui, a stat la baza
învăţământului israelit ca prim pas important spre auto-emancipare şi ieşirea
din ghetoul spiritual. „Evreii se siliră din toate puterile pentru a progresa
şi dorul instrucţiunii, care exista la ei din timpurile cele mai depărtate,
creşte şi mai mult când cultura şi civilizaţia umană merg înainte cu paşi
1
repezi" 5•

12 Liviu Rotman, Şcoala israelita-română (1851-1914), Editura Hasefer, Bucureşti, 1 999, p. 1 1 0.
13 A se vedea textul în anexă.
14 Publicat în Curierul Israelit, 2 1 ianuarie 1 940, p. 2.
15 Wilhelm Schwarzfeld, „Instrucţia la evreii din Iaşi de la începutul veacului actual până la anul
1 866", în Texte Istoriografice, p. 300.
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În discursul inaugural mai sus citat se reflectă concepţia intelectualilor
moderni din epocă despre direcţia în care urma să evolueze identitatea
cultural-spirituală a evreimii din România. Enunţul că „limba română
urmează să devie limba vorbitoare a israeliţilor" prefigura aspectele
integrării evreilor în societatea românească, a devenirii evreimii române. De
altfel sintagma de evreime-română sau de israeliţi-români este tot mai des
folosită în discursul public al timpului. Primul ziar evreiesc care a apărut la
Bucureşti în 1 857, în limbile română şi franceză, s-a intitulat Israelitul
Român iar în 1 859 apărea la Iaşi un periodic cu titlul Gazeta Română
evreiască.
Contextul istoric în care apar publicaţiile respective este marcat de
primele demersuri importante, iniţiate de elita evreiască din Bucureşti şi Iaşi
pentru emanciparea civică a evreimii. Aşa se şi explică faptul că în
coloanele ziarului Israelitul Român au apărut numeroase articole pe această
temă. Într-unul din editorialele ziarului se defineşte astfel rostul
emancipării: „ Emanciparea israelită nu stă întru a elibera individul, ci
comunitatea; nu întru a rupe legăturile dintre israeliţi, ci întru a face ca

membrii comunităţii să ia parte la toate beneficiile societăţii în mijlocul
16

căreia trăiesc"

sublinia că

Comentând importanţa acestei definiţii, M. Schwarzfeld

„ea reflectă o linie de conduită clară să fim evrei ceea ce nu
1
ne va împiedica de a iubi şi servi patria în care trăim" 7• Aşadar însăşi

emanciparea evreimii se baza pe principiul afirmării unei duble identităţi, în
sens de menţinerea evreităţii dar şi de integrare în viaţa cultural-spirituală a
societăţii româneşti. Pornind de la atari concepţii despre emancipare,
Barasch a consacrat câteva articole în Israelitul Român rolului aşa-zişilor
străini într-o societate sau alta; el scria: „Orice ţară trebuie să fie
recunoscătoare tuturor străinilor cari au venit la dânsa spre a dezvolta,

prin felurile de întreprindere, resursele bogăţiei sale care au rămas mai
18
înainte neactive şi adormite" • Dar dacă emanciparea însemna integrarea

străinului, în cazul nostru a evreului, în societatea românească, atunci
cunoaşterea reciprocă şi apropierea spirituală dintre evrei şi români devenea
o necesitate pentru o convieţuire normală. De aceea, alături de lupta pentru
emanciparea evreilor, scopul Israelitului Român a fost şi acela de a arăta
românilor „cine sunt evreii" dar şi evreilor „cine sunt românii". În acest sens
1 6 Israelitul Român,

nr. 6/ 1 857.
M. Schwartzfeld, Dr. Iuliu Barasch. Iunie 1815 - 30 aprilie 1863. Omul. Opera. Bucăţi alese din
of erele sale. Bucureşti, Ed. „Libertatea", 1 9 1 9, p. 3 1 7.
I fbid.

17
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sunt relevante articolele publicate în Israelitul Român despre istoria ŞI
cultura poporului român şi a poporului evreu.
Gazeta Română-Evreiască, apărută la Iaşi în 1 859, era şi ea bilingvă,
dar, spre deosebire de Israelitul Român, aici a doua limbă era idişul şi nu
franceza. Mesajul ziarului, de modernizare şi şcolarizare a tineretului evreu,
trebuia să ajungă, evident, şi la cei vorbitori doar de limbă idiş.
După aceste două publicaţii bilingve, în ultimele decenii ale secolului
al XIX-iea au continuat să apară în limba română şi alte ziare şi reviste
cultural-ştiinţifice evreieşti în care se reflectau din plin năzuinţele culturale
ale intelectualităţii evreo-române. Din punctul de vedere al conţinutului,
originalitatea acestor publicaţii constă în faptul că, deşi erau scrise în limba
română, ele purtau amprenta spiritualităţii iudaice, făceau parte din creaţia
cultural-spirituală a evreimii din diaspora, conţineau o tematică de mare
varietate. Sunt abordate problemele iudaismului clasic şi modem,
problemele specifice ale istoriei şi vieţii cotidiene evreieşti din România: tot
atâtea mărturii documentare pentru înţelegerea particularităţilor identitare
ale evreimii române. Nu întâmplător remarca N. Iorga pe marginea lor că:
„O cercetare atentă în aceste foi ar servi ca să se arate adevăratul fel de
19
a gândi al evreilor din România" • În optica lui Iorga, această presă

promova o propagandă naţionalistă evreiască în limba română.
Dar dacă formarea dublei identităţi coincidea cu procesul de
modernizare atunci trebuie spus că evenimentul cel mai important în istoria
evreimii române în a doua jumătate a secolului al XIX-iea care purta
amprenta procesului de modernizare a fost construirea Templului Coral. În
articolul „Templul cel Nou'', publicat în Israelitul Român, l.L. Vainberg
precizează că va fi un templu după modelul celor din Dresda, Berlin şi
Viena. „El va fi semnul vizibil al toleranţei definitiv consacrată. Se va
putea zice într-adevăr că este un templu modern, pentru că va avea o
20
splendoare care aparţine numai timpurilor de libertate • Dr. M.A.

Halevy sublinia importanţa faptului că în petiţia adresată prinţului caimacam
s-a cerut ca Templul să fie „sub protecţiunea exclusivă a statului român.

Î n Occident exercitează această protecţiune Ministerul Culturilor, şi
1
aici va fi tot asemenea"2 • Pentru realizarea acestui obiectiv s-a înfiinţat în

1 857, în Bucureşti, „Comunitatea Cultului Israelit Modem'', iar în 1 862 s-au
pus bazele „Societăţii de Cultură Israelită'', care îşi propunea desfăşurarea

19 N. Iorga, „Istoria Evreilor în Ţerile Noastre" în Texte Istoriografice, p. 604.
Texte Istoriografice, p. 502.
2 1 Ibidem.
20
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unei activităţi cultural-educative în spiritul concepţiilor ce stăteau la baza
construirii Templului cel Nou. Scopul Societăţii a fost: „răspândirea
culturei

şi

înaintarea

progresului

între

israeliţii

din

România;

răspândirea ştiinţelor generale şi profesionale, ridicarea moralităţii şi

patriotismului în societate" 22 •

În ciuda tuturor tensiunilor interne - a opoziţiilor venite din partea
ortodoxiei, a devastării Templului de către o mişcare antisemită furibundă în
anul 1 866, cu puţin înainte de data fixată pentru târnosire - Templul până la
urmă a fost inaugurat în vara anului 1 867. El s-a înscris în istorie ca
„punctul culminant al iudaismului bucureştean, ca sanctuarul principal
3
al evreimii române"2 În perspectivă istorică, Templul Coral este o

reflectare a ceea ce reprezenta colectivitatea evreiască din România sub
raport social, economic şi cultural în epoca respectivă.
O colectivitate recent imigrată, fără rădăcini social-culturale, formată
din aşa zişi invadatori şi vagabonzi, cum le place unora să spună, nu ar fi
fost în stare să realizeze un astfel de edificiu monumental cu o asemenea
viaţă cultural-cultuală. Templul nu s-a impus doar în viaţa religioasă, dar a
jucat un rol important şi în societatea seculară. Comunitatea Templului
Coral a înfiinţat şcoli, a sprijinit crearea de organizaţii evreieşti cu caracter
filantropic şi cultural, cu scopul răspândirii ideilor iudaismului luminist. Pe
lângă clădirea Templului propriu-zis s-a construit o aripă specială care a
găzduit un muzeu şi o bibliotecă înzestrată cu numeroase incunabule şi cu
cărţi de mare valoare din literatura umanistă europeană. Tot atâtea lucrări
studiate de intelectuali evrei implicaţi în activitatea de elaborare a unor
studii de istorie a evreilor din România, de iudaism în general, în spiritul
unei metodologii şi concepţii modeme.
Inaugurarea Templului a dat un nou imbold cercurilor intelectuale
angajate în mişcarea de modernizare a societăţii evreieşti. Exponenţii acestei
mişcări şi-au continuat activitatea chiar şi în condiţiile eşuării planului
privind acordarea emancipării pentru colectivitatea evreiască, în condiţiile
politicii antisemitismului de stat declanşate în special în ultimele decenii ale
secolului al XIX-lea. Ia fiinţă o „Societate de Publicaţiuni pentru Cultura
Israeliţilor Români", care în 1 872 editează în traducerea lui Dimitrie Ion
Ghica eseul semnat de lordul Th. B. Macaulay intitulat Despre drepturile
civile ale Israeliţilor. Este o pledoarie în favoarea evreilor arătându-se rolul
lor benefic în ţările unde au dobândit drepturi cetăţeneşti. În finalul lucrării
22 Dr. M.A. Halevy, „Monografia istorică a Templului Coral" în Texte Istoriografice, p. 507.
23 Texte Istoriografice, p. 496.
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traducătorul conchide:

„Să ne grăbim de a face acele schimbări în legile

noastre, pe care le cere civilizaţiunea şi j ustiţia. Să nu ne agăţăm de

diferenţe în costumuri şi distincţiuni exterioare, care dacă esistă, esistă
numai pentru că noi înşine am ridicat bariere progresului. Să peră
acele bariere; orice om să fie admis ca egal înaintea legei, şi România va
deveni o altă Belgia în industria şi o altă Elveţia în virtute şi lumini".

Pe lângă activitatea publicistică s-au înfiinţat societăţi de culturalizare
şi binefacere. Actele lor fundamentale, intitulate Constituţiune sau/şi Statut,
purtau amprenta spiritualităţii iudaice, dar şi a unei concepţii europeniste
despre lume. Este de menţionat că documentele respective erau elaborate în
limba română sau erau bilingve. Astfel în Constituţiunea Societăţii
semnificativ intitulată „Sinai", înfiinţată în 1 876 sub deviza „Cultura,
munca, binefacerea'', erau următoarele prevederi:
„Scopul societăţii de Sinai este de a uni pe toţi Israeliţii din

România sub un singur drapel prin legătura frăţiei, şi a-i pune astfel
mai aproape pentru ajutorirea reciprocă.
Misia ei este de a încuraj a pe acei ce se dedau industriei şi
profesiunei de or ce fel, de a plănta j unimei iubirea şi a li aj uta la
aplicarea acest ram; de a face pe membrii sei să practice binefacerea, ca
una ce este dictată de sentimentele umane şi a încuraja şi sădi instrucţia
şi cultura; avend în acelaşi timp datoria a crea cetăţeni buni şi apţi
patrioţi din junimea născendă.

Ea proclamă următoarele principii:

1. Secolul prezent fiind secolul civilizărei este o datorie a fiecărui

membru a se cultiva şi a aj uta altora să se cultive.

2. Neputend aplica nimic fără binefacere, societ. în sine şi prin

sine este binefăcetoară.

3. Patria fiind mama ce a dat naştere unui om, fiecare trebuie să o
iubească cu acelaşi amor filial.
4. Mbb. Societ. De Sinai sunt oameni liberi, cari supuşi la legi, se
4
reunesc în societ. guvernate de statute şi legi generale şi particulare.2

Cu aceleaşi scopuri generoase se înfiinţează ,,Înfrăţirea Zion" care
publică Constituţiunea revizuită şi completată sub semnătura preşedintelui
Adolf Weinberg la 20 februarie 1 877. ,,Înfrăţirea Zion" îşi propunea să

24 Constituţiunea şi Statutul Societăţii de „ Sinai '', Bucureşti, 1 876, pp. 3-4.
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încurajeze ştiinţa şi arta, să perpetueze

„doctrinele eterne ale iudaismului
ca încorporaţiunea tuturor virtuţilor umane"25•

Constituţia proclamă următoarele principii:

„Infrăţirea Zion" are de
A

misiune a uni pe fiii lui Israil în opera sacră de a propaga interesele cele
mai înalte ale omenirei, pe principiul iubirei frăţeşti; de a desvolta
caracterul moral şi mintal al poporului nostru, încuraj ând sciinţa şi
arta şi înculcând şciinţa şi ideile cele mai curate şi sfinte de filantropie,
onore şi patriotism; cu un cuvent, de a perpetua doctrinele eterne ale
Judaismului ca incorporaţiunea tuturor virtuţilor umane.
Ea proclama următoarele principii cardinale:
I.

Toţi omenii sunt fraţi, fii ai aceluiaşi D-zeu, investiţi cu

aceleaşi drepturi inalienabile.
II.

Naţiunele trebuesc guvernate de legi, însă relaţiunele sociale

între omeni, de inspiraţiunele amorului.
III. Caritatea şi instrucţiunea sunt pentru omenirea daru rile cele
mai alese ale amorului. Î nfrăţiţii de „Zion" sunt obligaţi la exercitarea
celei dintei, şi la respândirea celei din urmă.
IV. Interesele cele mari ale omenirei se propagă mai bine prin
silinţe combinate, care sunt regulate prin legi şi mesuri înţe!epte.
Spre a îndeplini scopurile de mai sus, se înfiinţează „Infrăţirea de
«Zion»"2 6•

În promovarea spiritului de modernizare s-a înscris şi publicarea de
către Lazăr Şăineanu, în anul 1 880, a studiului despre Viaţa şi activitatea
lui Moses Mendelssohn " Pe copertă este reprodusă chemarea lui M.
Mendelssohn către coreligionarii săi: „Adoptaţi limba şi aspiraţiile
poporului în mijlocul căruia trăiţi". Şăineanu a scris această biografie a
fondatorului iluminismului evreiesc cu dorinţa de a-l familiariza pe cititor
cu principiile de care a fost condus Mendelssohn, dar şi în speranţa că ea va
„

„contribui

a

mai

surpa

încă

o

piatră

din

putredul

edificiu

al

prejudeţului şi a rectifica eronata opinie despre pretinsul exclusivism al
evreilor, arătând că cel mai mare al lor reformator le recomandă cu
stăruinţă de a-şi însuşi cultura naţională şi de a adopta limba şi
aspiraţiile poporului în mijlocul căruia trăiesc27•
„Era epoca iluzionismului în dreptatea omenească în convingerea
că o operă de lămurire şi convingere pe bază de documente reale ar
25 Constituţiunea şi legile ,, Înfrăţirei de Zion revizuită de către Adunarea Generală Constituantă
„Înfrăţirii" ţinută la Bucureşti în zilele de 6, 7, 8, 9 şi 1 O ianuarie. Bucureşti, 1 877, p. 5-6.
26 Ibidem.
27 Lazăr Şain, op. cit, p. 1 69.
",
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a

schimba mentalitatea maselor, iluzie care s-a năruit abia în epoca
perioadei hitleriste, dar care la acea epocă era firul conducător al
8
atitudinii de combatere a antisemitismului"2

Ca un rezultat al acestor mişcări modernizatoare în a doua jumătate a
secolului al XIX-lea s-a ridicat o nouă generaţie de intelectuali evrei. Fie să
amintim numai de Adolf şi Leopold Ştern, Elias, Moses şi Wilhelm
Schwarzfeld, Andrei, J.B. Marco şi Mauriciu Brociner ş.a.m.d. După Iuliu
Barasch, era prima generaţie de intelectuali evrei care au pus bazele unei
culturi evreo-române. Avem în vedere contribuţiile aduse în ziaristica,
memorialistica, beletristica, eseistica ş.a. pe o tematică evreiască şi redactate
în limba română. Odată cu ei se afirmă în cadrul vieţii cultural-ştiinţifice
româneşti creatori precum Moses Gaster, Lazăr Şăineanu, H. Tiktin, David
Emanoil, Iacob Popper, schimbându-se astfel doar în câteva decenii
structura intelighenţiei evreo-române. Dacă în deceniul cinci al secolului al
XIX-lea, cu unele excepţii, intelectualitatea evreiască se constituia din
slujitorii cultului şi din dascălii şcolilor evreieşti tradiţionale, iar masa
evreilor nu avea interes decât pentru cartea religioasă, la sfârşitul secolului
exista de acum o intelectualitate evreiască formată la şcoli străine (Viena,
Berlin, Paris): medici, farmacişti, avocaţi, lingvişti, dar şi creatori în
domeniul artelor plastice, al muzicii ş.a. Era prima generaţie de intelectuali
care poate fi asimilată modelului mendelssohnian: creatori în societatea
românească dar şi militanţi ai cauzei de modernizare a societăţii evreieşti.
În punerea bazelor culturii evreo-române un rol important i-a revenit
„Societăţii Istorice Iuliu Barasch", înfiinţată în anul 1 886. Fondatorii
Societăţii - în ciuda unor erori, a unor exagerări privind autohtonismul
evreilor pe teritoriul românesc - au fost primii creatori ai şcolii
istoriografice evreo-române. Ce-i drept, interesul pentru elaborarea unei
istorii a evreimii în contextul românesc era determinat şi de considerente
politice. Autorităţile româneşti, şi societatea românească în general,
contestau evreilor dreptul la cetăţenie, ei fiind consideraţi vagabonzi şi
venetici. Trebuiau, deci, adunate mărturii documentare pentru a scoate la
iveală adevărul istoric. Şi totuşi nu acesta era unicul scop al societăţii. M.
Schwarzfeld, iniţiatorul principal al „Societăţii Istorice" definea astfel
scopul ei: „Nu în dovedirea vechimei noastre în aceste ţeri se poate
mărgini misiunea noastră; aceasta nu e decât un factor în complexul

chestiunilor şi întrebărilor ce trebuie să ne preocupe. Noi credem
imperios necesar de a ne strădui la adunarea materialului, în toată
28

Israel Bar Avi (D. Wertenstein). „Societatea Istorică Iuliu Barasch", în Texte Istoriografice, p. 566.
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variaţiunea şi abundenţa sa, spre a putea pune în evidenţă toate fazele,
9
toate momentele istorice"2 •

Desigur, cultura evreo-română exprimată în limba română, care a
început să se afirme în a doua jumătate a secolului al XIX-lea ca expresie a
dublei identităţi, nu a fost unica tendinţă cultural-spirituală în cadrul
societăţii evreieşti din România. După aprecierea lui Solomon Schechter şi a
lui I.I. Niemirower, principala contribuţie a evreilor din România la istoria
universală a evreilor din diaspora a fost înfiinţarea primului teatru de limbă
idiş precum şi tradiţia mişcării hasidice. În optica dr. M.A. Halevy
„iudaismului român îi revine într-adevăr cinstea de a fi pus cel dintâi în
30
aplicare utopiile unor Hirsch Kalischer
şi dr. Haim Lorje31 • Căci

înainte de sângeroasa lovitură de cnut a pogromiştilor ruşi din 1 88 1 - 1 882 se
înfiripă o mişcare de masă spre Eretz Israel, în Bucureşti, la Galaţi, la Iaşi,
dar mai cu seamă în unele târguri moldovene, ca bunăoară Moineşti, pe
unde crezuse proverbul, în glumă, că ducea drumul spre Eretz
Israel"3 2 .Tendinţa integraţionistă şi formarea culturii evreo-române în limba
română nu numai că nu a fost unica tendinţă în istoria evreilor din România,
dar s-a confruntat de-a lungul timpului cu diferite critici venite din interiorul
societăţii evreieşti, pentru care această orientare exprima un asimilism
etichetat ca fiind expresia unui servilism nejustificat. Pe de altă parte
tendinţa spre integraţionism a provocat noi acuze din partea protagoniştilor
antisemitismului pentru care implicarea evreilor în cultura română constituia
un pericol de poluare a fiinţei naţionale a neamului românesc.
Şi totuşi, problematica dublei identităţi prin crearea unei culturi evreo
române de limbă română face parte din realitatea istorică a evreimii de pe
aceste meleaguri. A fost rezultatul unui proces istorico-natural pe care M.
Schwarzfeld l-a caracterizat în termenii următori: „datinele, credinţele şi
obiceiurile se consideră ca linie de demarcaţie între neam şi neam. Dar
oricât de mult ar diferi între ele, împreu nă vieţuiesc, contactul zilnic
şterge încetul cu încetul deosebirile şi operează o desăvârşită apropiere.
Cine ar putea să afirme dacă evreii de azi sunt la fel ca evreii de ieri?
33
Numai unul care nu cunoaşte istoria culturii lor" • Căci dacă bătălia
29 Raportul domnului prim secretar Moses Schwarzfeld la prima adunare generală a „Societăţii
Istorice Iuliu Barasch", 3 1 ianuarie 1 887, publicat în Analele Societăţiii Istorice „Iuliu Barasch '',
anul I, 1 887, pp. 6-7.
30 Zewi Hirsch Kalischer ( 1 795- 1 874), rabin şi învăţat talmudist.
31 Chaim Lorje, n. în 1 82 1 la Frankfurt pe Oder. Militant sionist.
32 Dr. M.A. Halevy, „Conferinţa de la Focşani din 1 882" în Texte Istoriografice, p. 475.
33 M. Schwarzfeld, „Excursiuni critice asupra istoriei evreilor din România", în Texte Istoriografice,
p. 255.
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pentru emancipare are ca „vârf de lance" revendicarea politică a încetăţenirii
şi a drepturilor civice aferente, tendinţa integrării în viaţa socială şi cultural
spirituală presupunea importante interferenţe de ordinul modului de viaţă şi
al convieţuirii. De aceea sintagma de evreo-român şi dubla identitate la care
trimite acoperă o realitate lingvistică, sufletească, mentală ş.a.m.d., ale cărei
consecinţe se pot observa chiar şi la evreii care au făcut alya, care îşi mai
resimt „originile româneşti" tocmai în comparaţie cu zecile de grupuri de
israelieni proveniţi din alte locuri şi cu o altă „dublă identitate".
Cultura evreo-română de limbă română se impune sub o formă amplă
şi diversificată în secolul al XX-lea, în special în perioada interbelică, când
creaţia literar-artistică evreiască poartă nu doar amprenta specifică a
contextului spiritual românesc dar încorporează şi spiritul curentelor
modernismului european.
Nu întâmplător considera Călinescu în ,Jstoria Literaturii Române" că
evreii fac „puntea de legătură între naţional şi universal"34 .
Dar dorinţa scriitorilor evrei de limbă română ca operele lor să fie
incluse în patrimoniul creaţiei româneşti se lovea tot mai mult de punctele
de vedere ale esteticii etniciste, după care nimeni „nu poate face operă
literară, ştiinţifică, artistică sau politică de valoare dacă în vinele sale
34
nu curge sânge curat al naţionalităţii în mijlocul căreia trăieşte" •

Aşadar tezele integraţioniste erau susţinute cu sinceritate doar de
partea evreiască. Speranţele că îmbinarea spiritualităţii evreieşti cu cea
românească în numele unui umanitarism european va fi o soluţie culturală
pentru problema evreiască se spulberă treptat şi ele sunt curmate în epoca
Holocaustului. Legile rasiale au respins posibilitatea dublei identităţi şi au
exclus evreimea din corpul societăţii româneşti. Atunci s-a adeverit că
europenismul nu înseamnă doar umanitarism, raţionalism şi universalism, ci
şi naţionalism etnicist, discriminare şi genocid.

34 G. Călinescu. Istoria Literaturii Române de la Origini până în prezent. Editia a II-a revăzută şi
adăugită. Editie şi prefată de Al. Piru. Ed. Minerva, Bucureşti, 1 982, p. 976.
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DUMITRU HÎNCU
Un moment de istorie diplomatică

Consulul General Onorific al României
Louis - Louis Dreyfus

Alături de reprezentanţele diplomatice oficial acreditate, ţările pot fi
reprezentate onorific şi de personalităţi de prestigiu cu notorie influenţă în
viaţa publică sau economică, ce se dovedesc astfel de mare utilitate pentru
promovarea intereselor comune.
Dar văzând numele din fruntea acestor rânduri, cititorii lor se vor
simţi, poate, în primul rând tentaţi să facă o apropiere cu Louis Dreyfus,
căpitanul cu acelaşi nume, eroul „Afacerii" care a încins spiritele în Franţa
sfârşitului de secol XIX, implicând în condamnarea falselor învinuiri ce i s
au adus figuri ca Emile Zoia - cu faimosul „J'accuse" - sau Georges
Clemenceau, viitorul prim-ministru francez din timpul primului război
mondial. Şi de aceea mă simt obligat să arăt că - în urma cercetărilor
întreprinse - am putut stabili că e vorba doar de o potrivire de nume şi că în
Franţa patronimicul Dreyfus e destul de răspândit în sânul populaţiei
evreieşti.
Şi încă o precizare nu lipsită de interes. Reprezentarea intereselor ţării
noastre în Franţa avea o veche tradiţie în familia lui Louis - Louis Dreyfus,
întrucât şi tatăl acestuia fusese numit în aceeaşi calitate de Consul general al
României de către regele Carol I.
Activitatea lui Louis - Louis Dreyfus este elocvent ilustrată, atât prin
bogata-i corespondenţă particulară, cât şi prin cea oficială, aflate în păstrarea
Arhivei M.A.E., Fond Paris, Consulate onorifice, dar puţin cercetate până
acum.
Singura dificultate de a o prezenta acum cititorilor este aceea de a
alege exemplele cât mai semnificative, întrucât publicarea integrală a
respectivei documentaţii ar necesita, probabil, un volum.
Să încerc, dar, să înving pomenita dificultate prin a începe să evoc mai
întâi măcar câteva episoade din relaţia lui Louis - Louis Dreyfus cu Ion I. C.
Brătianu.
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În ianuarie 1 922, acesta din urmă devenise Preşedinte al Consiliului
de Miniştri şi, la aflarea ştirii, Consulul onorific i-a trimis numaidecât
următoarea telegramă (în franceză):
Bucureşti
Preşedinte Brătianu
Respectuoase şi cordiale felicitări.
Louis Dreyfus

La care a urmat imediat răspunsul:
Bucureşti. Preşedinţie 12. 31. 1 1 '30
Louis Dreyfus
53 rue St. Dominique, Paris

Foarte mişcat de atenţia dumneavoastră, convins de sentimentele
dumneavoastră păstrez amintirea numeroaselor dovezi de prietenie pe care
ni le-aţi arătat.
Ion Brătianu

Cum mai aflăm dintr-o scrisoare a lui Lievre, reprezentantul lui Louis
Dreyfus la Bucureşti, acesta din urmă nu se mulţumise doar cu laconica
telegramă din primul moment, ci mai luase şi alte măsuri, cum rezultă din
următoarea scrisoare:
_ie
Louis Dreyfus C

Dragă domnule Louis
23 ianuarie 1922

Am primit ieri depeşa dumneavoastră. Am comandat imediat buchetul,
pe care mi-aţi cerut să-l trimit. În ciuda frigului intens care deteriorează
florile de Nisa, vânzătorul mi-a putut prezenta azi dimineaţă un
impresionant mănunchi de trandafiri albi, roz şi liliachii, alcătuind un mare
şi frumos buchet. A fost trimis azi dimineaţă doamnei I. Brătianu cu o carte
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de vizită „ Din partea domnului Louis Dreyfus, cu respectuoasele sale
omagii ".
În cursul zilei de ieri am avut o întrevedere cu domnul Victor
Antonescu (ce avea să fie numit curând după aceea ministru plenipotenţiar
la Paris - n. n.). Se întorcea tocmai, în mare ţinută, de la o recepţie la Curte
unde avusese loc botezul prinţului Mihai şi casa era plină de vizitatori care
! aşteptau. Am izbutit, totuşi, să am o discuţie destul de îndelungată. Nu vă
relatez în amănunt convorbirea, întrucât n-a rezultat mare lucru. Domnul A.
mi-a confirmat doar că, în ciuda dorinţei sale de a rămâne aici, era
aproape sigur că va pleca curând la Paris. Întrucât priveşte politica
generală a guvernului şi, mai ales, politica sa financiară şi economică care
ne interesează direct, d A. mi-a declarat că e prea devreme spre a spune
ceva serios datfiind că nici chiar d Vintilă (Brătianu - n. n.) nu e încă fixat,
întrucât trebuie să analizeze mai întâi situaţia. M-a sfatuit chiar să mai
aştept puţin, înainte de a mă duce să-l văd pe acesta în legătură cu
contractul în curs şi cu poliţele ce se apropie de scadenţă. În ce priveşte
eventuala liberalizare a comerţului, d A. e mai degrabă sceptic, dat fiind
ideile d. Vintilă, pe care de multă vreme le cunoaşte.
(Fragment)

Imediat după cele de mai sus a intervenit, însă, un neaşteptat „incident
de parcurs", pricinuit de măsurile luate de I. G. Duca, care, devenit tot
atunci Ministru al Afacerilor Străine, hotărâse, din raţiuni de economie, să
închidă o serie de legaţii şi consulate. În ce-l priveşte pe Louis Dreyfus,
constatându-se eroarea făcută măsura a fost imediat retrasă şi urmată de
regretele celui care o luase, cum rezultă din scrisoarea de mai jos:

Copie
Legaţiunea României în Franţa
Paris 22 I 2 1 922
Vă rog să comunicaţi din parte-mi cele ce urmează
Către: Domnul Louis Dreyfus, fostul nostru Consul General:
„ Socotesc de datoria mea să repar foră întârziere nedreptatea
săvârşită în ceea ce vă priveşte, după toate serviciile pe care
dumneavoastră şi regretatul dumneavoastră părinte le-aţi adus timp de
mulţi ani României.
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V-aşi fi foarte îndatorat dacă m-aţi autoriza să vă numesc Consul
General Onorific al României la Paris. Sentimentele de prietenie pe care
n-aţi încetat să mi le arătaţi mă fac să nădăjduiesc că răspunsul
dumneavoastră vafi afirmativ ".
„

Şi, astfel, incidentul a fost închis, iar la foarte scurt timp după aceea în
ziarul „Viitorul" din 1 9 martie, se putea citi următoarea notă sub titlu:
Studenţii de la Paris şi gestul d-lui Dreyfus ":
„

Guvernul francez prin legea din 1 8 februarie 1922 a votat un credit
de 480. OOO de franci pentru a veni în ajutorul studenţilor români din
capitala Franţei.
Cum formalităţile pentru ordonanţarea acestei sume cereau timp, d.
Louis Dreyfus a luat frumoasa şi generoasa măsură de a avansa, din contul
acestui credit, suma de 284. OOO de franci destinată să fie repartizată între
4 74 studenţi.
La mulţumirile pe care guvernul francez le aduce d-lui L. Dreyfus,
evident că România adaugă călduroasele sentimente de gratitudine pentru
frumosul gest pe care acest bun filo-român l-a făcut în favoarea studenţilor
români de la Paris ".
„

La un moment dat, Louis Dreyfus s-a pomenit, însă, în faţa unei
solicitări care l-a uimit peste măsură. Drept care i-a cerut lămuriri lui Lievre,
la Bucureşti. Dar despre ce era vorba? Un domn, pe care nu-l cunoştea şi
care semnase Georges Greciano, îl rugase să-i facă serviciul de a transmite
Marelui Rabin al Franţei, a cărui adresă n-o cunoştea, o scrisoare „în idiş" specificase trimiţătorul - în legătură cu manuscrisul său „Pere Jean'', aflat în
lectură la Ernest Flammarion, cunoscutul editor francez.
Până la urmă, din informaţiile primite de la Lievre şi, mai ales, dintr-o
scrisoare cu antetul Ministerului Afacerilor Străine din Bucureşti ş1 cu
următorul cuprins, a găsit, totuşi, explicaţia neobişnuitei misive.
Bucureşti, 13, 9, 27

Direcţiunea Presei
Ministerul Afacerilor Străine
Domnule,

D. Ernest Flammarion s-a înapoiat. Sper că Marele Rabin al Franţei
va binevoi să-i spună o vorbă despre cartea mea Pere Jean ". În momentul
„
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de faţă scriu o lucrare despre evreii din România şi nimeni nu se va putea
îndoi de nepărtinirea mea după publicarea manuscrisului aflat acum în
lectură la librăria Flammarion. Aci alăturat vă trimit un articol despre
familia mea, care l-ar putea interesa pe d. J. Lewy. (Marele Rabin - n. n.).
Mulţumindu-vă călduros pentru marea dumneavoastră amabilitate, vă
rog, domnule, să-mi primiţi expresia celor mai distinse sentimente.
Georges Greciano

În noiembrie din acelaşi an un eveniment dureros - moartea lui Ion I.
C. Brătianu - 1-a afectat profund pe Louis Dreyfus, care în cursul unei vizite
la Bucureşti fusese găzduit cu multă amabilitate în casa defunctului, cum
rezultă din scrisoarea Elisei Brătianu ca răspuns la sincerele lui condoleanţe.
24 decembrie 1927

Bucureşti
Dragă domnule

Simt prea bine cu ce suflet de prieten îmi împărtăşiţi durerea.
Dumneavoastră, care îl cunoşteaţi pe cel pe care-l plâng, care ştiaţi ce
fericită şi mândră eram că-i complectam viaţa şi-i puteam fi de oarecare
folos în toiul atâtor griji - deseoriforă număr şi foră nume - puteţi şti poate
mai bine decât oricine ce nemăsurată mi-e durerea.
Întristata mărturie de simpatie, evocarea amintirilor de dată atât de
recentă mi-au fost de mare preţ, iar vizita pe care ne-aţi fă.cut-o în casa
noastră, în care aţi fost primit cu o inimă atât de prietenoasă, nu parcă ieri
s-ar fi întâmplat?
Gândurile dumneavoastră delicate m-au mişcat foarte mult şi n-aş
putea să vă exprim în destul, dumneavoastră şi doamnei Dreyfus,
emoţionatele mele mulţumiri şi întreaga mea recunoştinţă.
Elisa Brătianu

Louis Dreyfus era, de altfel, cunoscut şi preţuit de toată lumea bună a
Bucureştiului interbelic. Căci era îndatoritor, gata oricând să ajute, să fie de
folos. Lucrul era prea bine cunoscut şi de Irina Procopiu, doamna de onoare
a reginei Maria, care la 1 7 octombrie 1 930 i-a scris:
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Dragă domnule Dreyfus
Am un prieten care ar dori să plaseze bani în Franţa şi mi-a spus că
cel mai potrivit ar fi să cer d-tră sfatul; el ar dori ca aceşti bani să-i mai
aducă ceva, ştie că dobânzile nu sunt prea mari în Franţa, dar că, totuşi,
trebuie să existe vreun mijloc ca banii să-i poată raporta ceva.
Vă rog să mă iertaţi că vă plictisesc cu cererea mea, dar mi-aţi dat de
atâtea ori dovezi de prietenie că risc să o fac, cerându-vă de mii de ori
iertare.
Sper că tânăra pereche (fiul lui Dreyfus se căsătorise cu puţin timp
înainte - n.n.) locuieşte aproape de dumneavoastră şi că vă puteţi bucura
de fericirea ei.
Vă rog să mă reamintiţi doamnei Dreyfus şi să fiţi convins de caldele
mele sentimente de prietenie.
Irina Procopiu

După câţiva ani a fost rândul lui I. G. Duca să mulţumească pentru
buna primire de care se bucuraseră, el şi soţia sa, din partea lui Louis
Dreyfus, cu ocazia vizitei lor la Paris, scriindu-i:
Dragă domnule,
Întors la Bucureşti, primul meu gând spre dumneavoastră se
îndreaptă. Ţin să vă spun cât de mişcaţi am fost, atât eu cât şi soţia mea, de
tot ce aţi făcut pentru noi dumneavoastră şi doamna Dreyfus. N-a existat
delicată atenţie pe care să n-o fi avut faţă de noi şi graţie dumneavoastră
avem o amintire de neuitat a şederii noastre la Paris. Soţia mea e acum
foarte gripată, dar imediat ce se vaface bine îi va scrie doamnei Dreyfus. În
ce mă priveşte, eu mi-am reluat obişnuita activitate, cu plictiselile şi grijile
pe care le comportă în aceste vremuri de gravă criză.
Sper să am plăcerea să vă revăd curând, iar până atunci vă rog,
scumpe domnule Dreyfus să prezentaţi doamnei Dreyfus cele mai
respectuoase omagii şi să.fiţi convins de sincera şi cordiala mea amiciţie.
I. G. D u c a
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Cunoscându-i-se influenţa şi prestigiul de care se bucura în multe
cercuri ale societăţii franceze - în calitatea sa de om de afaceri, de
parlamentar, de proprietar al ziarului „l'Intransigeant" - era rugat să
mijlocească în cele mai diverse probleme. În iunie 1 928, Grigore Gafencu viitorul diplomat şi Ministru de Externe - îl rugase, de pildă, pe L. Dreyfus
să intercedeze pe lângă „industriaşii şi comercianţii francezi" pentru ca
aceştia să subvenţioneze publicarea unui număr special al ziarului „Argus'',
Organ zilnic al Comerţului, Industriei şi Finanţei, consacrat industriei
franceze, şi în felul acesta să stimuleze relaţiile economice dintre cele două
ţări.
La 1 0 octombrie 1 929, cunoscuta revistă „l' Ilustration" - trimiţându-i
zece exemplare dintr-un număr special cu tema „La Grande Roumanie" - i-a
solicitat să le difuzeze unde ştia el că ar fi mai bine „în scop de
propagandă".
La 1 9 martie 1 93 1 , Legaţia română din Paris „şi-a luat libertatea" cum se exprima Nota ei - de a i-o recomanda „foarte călduros" pe
domnişoara Felicia Paraschivescu care îşi asumase „dificila misiune de a
acţiona în vederea strângerii relaţiilor de prietenie franco-române în
domeniul economic". Domnişoara respectivă - asigura Nota Legaţiei obţinuse colaborarea „unor înalte personalităţi franceze" în vederea
publicării unei reviste intitulate „Documents Franco-Roumains". Iar întrucât
şi Louis Dreyfus era interesat de succesul unei cauze „dragi tuturor", era
solicitat să sprijine „din punct de vedere practic" acest demers.
La 1 1 martie 1 932, d-na Zoe Mârzescu, văduva fostului ministru
liberal George Mârzescu decedat în urmă cu 5 ani, i-a trimis lui Louis
Dreyfus o scrisoare în care - amintindu-i „situaţia actuală a României" - îi
solicita „binevoitorul sprijin moral şi material", oferindu-i ... spre cumpărare
„două mari covoare româneşti şi două mari covoare persane".
Toate acestea constituiau însă, evident, aspecte mai mult sau mai puţin
minore ale activităţilor de Consul General Onorific ale lui L. Dreyfus. Cele
care le caracterizau cu adevărat erau de altă natură. O notă telefonică primită
la biroul lui de G. Diamandi, Ministrul Plenipotenţiar român, îl putea, de
exemplu, înştiinţa:
Ministrul Agriculturii se află de 24 de ore la Paris. O convorbire intre
el şi domnul Dreyfus mi se pare absolut necesară.
Îl rog insistent pe L. D. să-mi telefoneze încă astăzi la ora 1 1 in
vederea unei întâlniri la Legaţie.
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După cum o carte de vizită a Elenei Văcărescu, de asemeni remisă la
birou, avea următorul cuprins:
Delegată a României la Societatea Naţiunilor, roagă pe d. Louis
Dreyfus, dacă acest lucru nu-l deranjează, să treacă pe la dânsa miercuri
28 octombrie ora 3 după amiază în vederea unei convorbiri.

Iar o scrisoare personală a lui L. Dreyfus adresată lui Nicolae
Titulescu la 1 2 ianuarie 1 933 îi comunica acestuia:
Domnule Ministru,
Am onoarea să vă confirm că Banque de Paris et des Pays-Bas a
vărsat în contul meu ordinul Ministerului Afacerilor Străine al României şi
în conformitate cu instrucţiunile Băncii Naţionale suma de: franci 250.000
pentru care vă exprimăm sincerele şi respectuoasele noastre mulţumiri.
Îngăduiţi modestului dumneavoastră colaborator şi sincer prieten ca,
la acest început de an, să vă facă cele mai bune urări de sănătate şi fericire
la fel ca şi doamnei Titu/eseu, căreia vă rog să-i binevoiţi a-i prezenta
expresia deferentelor mele omagii de simpatie.
Adaug o dorinţă, şi aş fi fericit, în ce mă priveşte, să pot contribui cât
mai bine şi pe toate tărâmurile la prosperitatea nobilei dumneavoastră ţări,
sub egida binevoitoare a marelui om de Stat căruia îi sunt adresate aceste
rânduri.
Vă rog să primiţi, dragă domnule Ministru, expresia respectuoasei şi
devotatei mele simpatii.

-

E. S. Domnul Titu/eseu
Ministerul Afacerilor Străine
Bucureşti
România

Anumite semne păreau, totuşi, că lui Louis Dreyfus îi era tot mai greu
să împace multiplele lui ocupaţii cu îndatoririle de Consul General Onorific.
Încât, probabil că în urma unei convorbiri între cei doi, la 14 octombrie
1 933 Cabinetul lui Nicolae Titulescu i-a putut aduce la cunoştinţă:
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Romanoleg Paris pentru domnul Louis Dreyfus
Consul General

Am plăcerea să vă anunţ, dragă prietene, că Majestatea Sa Regele a
binevoit să semneze Decretul prin care fiul dumneavoastră Jean Florac
Louisy Dreyfus a fost numit Consul onorific al României la Paris. Mă felicit
că am putut asigura continuitatea marilor servicii pe care dumneavoastră şi
familia dumneavoastră le-aţi adus României. Cu cele mai cordiale
sentimente.
Titu/eseu

Ceea ce n-a însemnat, însă, că Louis Dreyfus a întrerupt sau slăbit
legăturile cu ţara noastră ori ar fi devenit mai puţin sensibil la problemele şi
nevoile ei. O poate mărturisi, printre multe altele, şi această scrisoare
adresată Irinei Procopiu:
12 1 2 1 3 7

Scumpă Doamnă,
Soţia mea şi cu mine, ca de altfel toţi adevăraţii prieteni ai celor două
ţări, am fost nespuşi de fericiţi să aflăm că, după atât de multe şi dureroase
încercări, M S. Regina Maria se simte mai bine. Pot să vă rog, scumpă
doamnă şi prietenă, să depuneţi la picioarele ei mult respectuoasele şi
devotatele mele sentimente? Peste câteva zile voi pleca să zăbovesc scurt
timp printre alegătorii mei la Senat în Alpii-Maritimi şi cu acest prilej
nădăjduim, atât eu cât şi soţia mea, să achiziţionăm proprietatea defunctei
Lady Rothermere; e modestă, dar confortabilă, aproape de Grasse şi
Cannes, dominând de departe Mediterana cu o privelişte ce se întinde mult
în larg. Am fi foarte onoraţi şi fericiţi dacă Majestatea Sa ar binevoi,
oricând ar dori, să considere această reşedinţă mereu deschisă pentru Ea.
Vă rog, scumpă doamnă, să primiţi asigurarea sentimentelor mele de
simpatie şi respect.
L.L.D.
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În curgerea lui timpul s-a dovedit, însă, necruţător atât faţă de regină
cât şi faţă de expeditorul scrisorii. Departe de a se fi ameliorat, starea reginei
Maria s-a înrăutăţit tot mai mult: după un an ea a trecut în nefiinţă. Dar şi
pentru Louis Dreyfus păreau să se acumuleze presimţiri întunecate,
exprimate de el într-o scrisoare către Ecaterina Titulescu, aflată la Cap
d'Ail.
20 / 7 I 39
Scumpă Doamnă,
Am părăsit Alpii Maritimi, unde voi reveni peste câteva zile. Însă de la
1 august voi pleca în Elveţia, unde sunt mai puţin cunoscut şi poate mai
puţin necunoscut decât în Franţa. Cred, totuşi, din tot sufletul în justiţia
imanentă. Marele Titu (cum îi mai spuneau cei mai apropiaţi lui Titu/eseu n. n.) o va constata într-o bună zi, mai apropiată decât o crede vulgum
pecus. Prin care mă refer la curtezani (bineînţeles cei din anturajul lui
Carol al II-iea - n. n.).
Soţia mea va fi încântată să vă întâlnească; ea va rămâne toată luna
august la I 'Ousteau (lângă Grădinile Vilmorin), Boulevard du Litoral,
Antibes. Telefon Antibes 404 - 303.
Afectuoase sentimente Ministrului, iar pentru dumneavoastră, scumpă
Doamnă, expresia omagiilor mele de mare simpatie.
Doamnei Titu/eseu
La Primavera
Moyene Corniche
Cap d'A il.

În fine, ultima scrisoare din voluminosul dosar al Consulului General
Onorific atestă şi cum a fost răsplătit cel care, urmând o frumoasă tradiţie
familială, adusese atâtea servicii României.
În gravele circumstanţe ale primăverii anului 1 940, când dezastrul
armatei franceze nu mai lăsa nici o îndoială, iar ocupaţia hitleristă se anunţa
de neînlăturat, Louis Dreyfus a socotit că un paşaport românesc i-ar putea
conferi o oarecare siguranţă lui şi familiei sale. Dar răspunsul primit din
partea reprezentanţei sale din ţară i-a arătat că, în pofida inteligenţei şi
priceperii sale în multe alte domenii, de astă dată se înşelase. Căci iată
răspunsul primit, cu antetul firmei:
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Bucureşti, 4 aprilie 1940
Louis Dreyfus ce
Adrese Telegrafique
Sesostris "
Reg. Com Bucharest No 634 I 1933
Reg. Com Braila 42 I 31
„

Dragă domnule Louis,
Am primit la timp onorabila dumneavoastră scrisoare din 13 martie,
dar nu pot să vă răspund decât acum în legătură cu semnarea
paşapoartelor pentru cetăţeni români. Printr-un vechi prieten, d. Vasile
Trifu, fost ministru plenipotenţiar, care vă cunoaşte personal, am întreprins
cercetări discrete la Ministerul Afacerilor Străine şi iată răspunsul pe care
l-am primit de acolo.
Acum circa 1 112 an a intrat în vigoare un nou regulament, care
limitează dreptul ambasadelor, legaţiilor şi consulatelor conduse de consuli
de carieră de a emite şi semna paşapoarte. E vorba, aşadar, de o măsură de
ordin general, dictată probabil de împrejurări excepţionale, luată la
începutul anului 1938, pe vremea guvernului Goga.
În rest, domnul Trifu vă felicită că aţi scăpat de grijile pricinuite de
aceste paşapoarte, afirmaţie la care eu am preferat să nu-i răspund
spunându-mi că dumneavoastră priviţi prin altă prismă această problemă.
Al dumneavoastrăfoarte devotat
Gheorghiu

Într-adevăr, domnul Gheorghiu - despre care nu mai ştim astăzi nimic
- avea, desigur, dreptate când credea că Louis Dreyfus vedea cu totul altfel
lucrurile. Dar voluminosul dosar care îl priveşte nu ne spune nimic despre
ceea ce a gândit sau cum a reacţionat. Şi s-ar putea prea bine ca el să fi
împărtăşit, pur şi simplu, soarta multor altor evrei francezi. Despre care ştim
cum au sfărşit.
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RAPHAEL VAGO
Universitatea Tel Aviv

Evreimea post-comunistă şi evreimea europeană:
identităţi evreieşti convergente?

Susţinerea acordată de către comunitatea evreiască din România
pentru intrarea acestei ţări în UE, precum şi susţinerea acestei idei de către
Congresul European Evreiesc (EJC), implică o serie de probleme incitante
care se află în centrul acestei discuţii.
Prima este chestiunea apariţiei unei politici externe comune a evreilor
europeni - cu privire la o serie largă de probleme, în special monitorizarea
antisemitismului, rasismului, xenofobiei şi statutul diverselor naţiuni în
relaţia lor cu UE, precum aderarea României şi Bulgariei la UE în 2007.
A doua este apariţia treptat a unui nou tip de identitate a evreilor
europeni, supra-naţională, reprezentată de o politică evreiască mai
coordonată într-o Europă din ce în ce mai unită.
A treia chestiune se referă la în ce măsură cele mai recente direcţii de
dezvoltare arată tipare ale unei revigorări evreieşti în Europa, în special din
1 989 încoace.
Studiile academice, dar şi mai populare cu privire la soarta de după
1 989 a evreilor est-europeni şi a evreimii europene în general, sunt destul de
pesimiste. Un exemplu este lucrarea lui Bernard Wasserstein, Vanishing
Diaspora („Diaspora în curs de dispariţie"), în care afirmă că, în viitorul
apropiat, vor rămâne puţini evrei în Europa, cu excepţia unor mici
comunităţi ortodoxe, a căror identitate este periclitată mai puţin în viitorul
apropiat. Restul vor avea un simţământ vag că au strămoşi evrei, dar puţine
alte elemente semnificative de identificare. Existenţa evreiască în Europa va
fi „o amintire fără corp" 1 •
Ceva mai optimistă, lucrarea lui Charles Hoffman, Gray Dawn
(„Răsărit cenuşiu") descrie soarta evreilor est-europeni odată cu căderea
regimurilor din ţările lor. Perioada comunistă i-a lăsat pe evreii locali
aproape ca o comunitate de nerecunoscut, căci „viaţa evreiască a fost redusă
1 Bernard Wasserstein, Vanishing Diaspora - The Jews in Europe since 1945, Harvard University
Press, 1 997.
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în cele mai multe locuri la nivelul sinagogilor, al cantinelor şi al cimitirelor:
Evreilor li se permitea să se roage ca nişte evrei, să mănânce ca evrei sau să
moară ca evrei. Orice altceva, în special activităţile culturale evreieşti care
depăşeau limitele strâmte ale vieţii evreieşti, era interzis, mai ales studiul
limbii ebraice2 •
Totuşi, începând cu 1 989, suntem martorii unei revigorări evreieşti
fără precedent, manifestate printr-o viaţă comunitară bogată, o căutare
comună a rădăcinilor şi a identităţii. Această revigorare a vieţii evreieşti din
Europa are loc în special în fostele ţări socialiste, existând o apariţie treptată
a unei identităţi evreieşti europene ceva mai comune, care nu este
influenţată sau măcar formată ca urmare a procesului european de integrare.
Acest proces, în ciuda abordărilor anterioare pesimiste, poate fi văzut
ca o direcţie neaşteptată - care este încă pe drum, sau „în construcţie", ca sa
folosim limbajul internetului. Trebuie să facem distincţia dintre tiparele
revigorării evreieşti în unele ţări şi apariţia unei identităţi evreieşti europene,
termen care necesită o definire mai specifică şi care, se pare, ar putea merge
într-o direcţie opusă tiparelor de revigorare evreieşti din anumite ţări. Astfel,
avem două procese paralele şi interconectate, unul fiind revigorarea şi
reînnoirea vieţii evreieşti, în special în spaţiul est european şi central
european, iar celălalt este procesul de integrare la un nivel european
atotcuprinzător, manifestat prin numeroase agenţii şi instituţii care
promovează cooperarea şi integrarea evreiască la nivel mondial şi
continental, prin crearea unei agende evreieşti comune. Astfel, din punct de
vedere dialectic, întărirea identităţii evreieşti şi a vieţii comunitare în
anumite ţări, în special în fostele ţări socialiste, promovează integrarea şi
cooperarea supra-statală a evreilor.
Ideea unei identităţi evreieşti europene nu este nouă - s-a născut în
Europa Occidentală într-o perioadă în care Europa de Est şi evreimea sa
erau în cea mai mare parte rupte de Vest. Principalul susţinător al ideilor
„evreilor occidentali" era ziarul European Judaism („Iudaismul european"),
care a deschis o discuţie despre conceptul identităţii evreieşti europene în
anii '60-'70. Potrivit analizei lui David Weinberg, această idee a intrat într
un declin treptat, şi conceptul a fost îndepărtat din agenda publică
evreiască3 . În esenţă, identitatea evreiască europeană avea rolul de a
răspunde aşa-numitei lumi evreieşti bipolare - evreimea din SUA şi Israel.
2 Charles Hoffman, Grey Dawn: The Jews of Eastern Europe in the Post-Communist Era, Harper
Collins, 1 992.
3 David Weinberg, „Between America and Israel: The Quest for a Distinct European Jewish Identity
in the Post-War Era'', Jewish Culture and History, voi. 5, number 1 , summer 2002, pp. 9 1 - 1 20.
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După cum a interpretat-o domnul Weinberg, nu a mai rămas mult din
această idee din anii 1 970 încoace, ci doar o idee vagă de a „rămâne în
Europa" şi de a „rămâne evrei". Astfel, lumea evreiască nu dorea şi nici nu
putea să inventeze o a treia roată într-o lume bi-polară a relaţiilor dintre
SUA şi URSS, care dominau arena internaţională, alături de axa SUA-Israel,
în lumea evreiască. În ciuda mai multor încercări de a avea o mai mare
coordonare şi colaborare între comunităţile evreieşti vest-europene în
ultimele două decenii ale Războiului Rece, precum acţionarea în beneficiul
evreimii sovietice sau unele încercări, destul de slabe, de a coordona
informaţii şi de a dezvolta structuri pentru combaterea antisemitismului, nu
s-au făcut paşi practici, în acel moment, pentru apariţia unei evreimi
europene occidentale unificate şi a unei „identităţi evreieşti europene".
Care sunt principalii factori pentru apariţia unui nou proces de căutare
şi, poate, de găsire a unei noi identităţi evreieşti europene şi care sunt
modalităţile şi mijloacele prin care este promovat acest proces?
În primul rând, este vorba despre căderea sistemelor comuniste şi
revigorarea evreiască din fostul spaţiu comunist est european,
În al doilea rând, este vorba de impactul procesului integrării
europene,
În al treilea rând, avem impactul revoluţiei tehnologice în domeniul
comunicării - atât ca factor, cât şi ca vehicul de apropiere a comunităţilor
evreieşti între ele
Şi, în al patrulea rând, dar nu mai puţin important, avem „cultura
amintirii" - Holocaustului şi a luptei împotriva antisemitismului - ca factori
unificatori folosiţi în construirea unei identităţi evreieşti europene.
După cum am menţionat, căderea sistemului comunist a dus la apariţia
unor procese aparent opuse - revigorarea vieţii evreieşti în anumite state, o
căutare a identităţii evreieşti, dar şi o căutare a unei identităţi comune, şi
anume a identităţii evreieşti europene4 •
Unul dintre cei mai cunoscuţi analişti şi activişti care conduc dezbateri
cu privire la natura identităţii evreieşti europene, doamna Diana Pinto 5 ,
vorbeşte despre „îndepărtarea obstacolelor" dintre unele părţi ale evreimii
europene după 1 989: „Doar odată cu sfârşitul comunismului ca ideologie de
stat, simbolizat de căderea zidului Berlinului în 1 989, s-au putut reconcilia
cele două jumătăţi ale continentului, ca şi evreii de acolo, cu tot cu trecutul
4

Zvi Gitelman, „Reconstructing Jewish Cornmunities and Jewish ldentities in Post-Communist East
Central Europe.", www.ceu.hu/jewish studies/pdf/O l _gitelman.pdf
5 Diana Pinto, „Towards an European Jewish Identity'', în „Golem", o revistă evreiască europeană, în
www.hagalil/com/bet-debora/golem/europa.htm

1 22
https://biblioteca-digitala.ro

lor diferit şi opus, fiind astfel reuniţi ca evrei voluntari" Nu este nici o
îndoială că, odată cu începutul Războiului Rece, evreii din cele două
jumătăţi ale Europei şi-au dezvoltat tipare diferite de afirmare a identităţii
lor, având un contact minim unii cu ceilalţi. De fapt, regimurile comuniste,
văzute, de exemplu, din perspectiva avantajoasă a sfârşitului anilor '70,
aveau o politică de asimilare a populaţiei evreieşti, de dispariţie treptată a
lor. Soarta evreilor români a fost puţin diferită, căci emigrarea către Israel
sau unele forme ale unei vieţi evreieşti religioase şi comunitare erau permise
sub observaţia atentă a regimului Ceauşescu şi sub îndrumarea Şef
Rabinului Moses Rosen. Legăturile cu Israelul şi cu lumea evreiască, deşi
ţinute la un nivel minim, util din punctul de vedere al regimului, au permis
numărului mereu în descreştere al evreilor români să păstreze anumite forme
ale unei identităţi evreieşti.
Începând cu 1 989, evreii din fostele ţări comuniste, inclusiv cei din
Iugoslavia, aflată într-un proces de dezintegrare, s-au „redescoperit", iar
evreii occidentali au „descoperit" vasta moştenire evreiască a regiunii, ea
fiind recuperată şi reconstruită treptat de către regimurile post-comuniste.
Viaţa comunitară a înflorit începând cu anul 1 990, structurile şi conducerile
comunităţii fiind înlocuite treptat, în ceea ce poate fi numit un proces de
„de-comunizare'', prin care „vechea gardă" a fost de obicei înlocuită de
reprezentanţi ai generaţiei mai tinere, care a fost mai puţin pătată sau
suspectată de cooperare cu regimul anterior. Într-adevăr, au existat unele
cazuri de vânătoare de vrăjitoare, reflectând asupra scenei evreieşti
atmosfera generală de combatere şi amintire a trecutului comunist. Treptat,
viaţa evreiască din Europa de Est a preluat tiparele „normative" modelate pe
stilul occidental, nu numai „european". Există o diferenţiere mai clară între
structurile religioase şi cele comunitare, un proces de democratizare în viaţa
internă a comunităţii şi a instituţiilor religioase, o mai clară diviziune a
puterii şi a autorităţii între centrele majore ale vieţii evreieşti, de obicei în
capitală, dar şi în comunităţile mai mici, din provincie, unde viaţa evreiască
a început şi ea să se revigoreze într-un mod surprinzător. Un aspect major al
„post-comunismului evreiesc" a fost renunţarea la tradiţia comunistă potrivit
căreia „fiecare ţară avea o organizaţie religioasă de sine stătătoare, aprobată
şi probabil supravegheată de către autorităţi". Doar în ultimii ani ai
regimurilor comuniste apăruseră semne ale unor activităţi evreieşti
nereligioase, care tindeau treptat către apariţia unei societăţi civile, ceea ce
prezenta, fără îndoială, o provocare stranie la adresa puterii comuniste aflate
în declin.
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Comunitatea evreiască şi viaţa evreiasca m general a devenit
„privatizată" după 1 989, în sensul că patronajul comunist de tip etatist a
încetat să mai existe, comunităţile devenind dependente de o serie de resurse
financiare şi mijloace de susţinere, prin procesul de compensare pentru
proprietăţile evreieşti confiscate, dar în special prin susţinere din afară,
dintr-o largă serie de surse şi resurse ale lumii evreieşti, aflate adesea în
competiţie. În paralel cu revigorarea vieţii evreieşti cu multe faţete şi
dimensiuni, a apărut un proces de „auto-descoperire" şi de dezbatere acută,
care are încă legătură cu formele identităţii evreieşti în post-comunism,
precum şi în lumea globalizată, „post-modernă". Evreii din Ungaria, de
exemplu, au avut o dezbatere internă care a fost amplu preluată de către
mass-media, cu privire la întrebarea dacă ei formează o „minoritate
naţională" sau „religioasă". Această dezbatere a atins coarde sensibile, at�t
în cadrul populaţiei evreieşti, cât şi în relaţiile evreilor cu maghiarii. In
general, evreii din Ungaria au refuzat statul de „minoritate naţională" cu tot
cu atribuţiile politice ale acesteia în ceea ce priveşte reprezentarea şi
susţinerea din partea guvernului, aşa cum sunt susţinuţi rromii, slovacii,
românii sau minorităţile sud-slave.
Evreii din fostele state comuniste au început, după 1 989, o profundă
dezbatere şi căutare a propriului suflet, pe calea asimilării, precum şi
căutarea unui sens al „identităţii lor evreieşti'', luând în considerare numărul
mare de căsătorii mixte şi, desigur, marea moştenire a perioadei comuniste.
Treptat, cu toate diferenţele dintre cele două părţi ale continentului, o parte
din problemele de bază au devenit din ce în ce mai asemănătoare - în primul
rând problema asimilării, a căsătoriilor mixte şi a tiparelor identităţii pentru
generaţia tânără, adică, în ţările post-comuniste, la două generaţii după
Holocaust.
Revigorarea vieţii evreieşti în statele post-comuniste a avut, de
asemenea, un aspect evreiesc la nivelul întregii Europe - apariţia unui
discurs despre impactul antisemitismului post-comunist şi despre sensul
antisemitismului în Europa la câteva decenii după Holocaust. De la
începutul anilor 2000, în special după evenimentele din 1 1 septembrie,
legătura dintre antisemitism şi atitudinile anti-israeliene a devenit un subiect
discutat în termeni similari de ambele părţi ale continentului. Astfel
reflectarea în mass-media evreiască locală a unor tipare antisemite şi
expresii anti-israeliene nu a fost foarte diferită, de exemplu, între Franţa şi
România, deşi condiţiile locale sunt diferite, ca să nu mai vorbim de
impactul populaţiei musulmane şi al imigranţilor asupra atitudinilor cu
privire la evrei şi la statul Israel.
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Dezbaterea cu pnvire la identitatea evreiasca m Europa de Est a
inclus, după cum era şi normal, relaţia cu Israelul, un alt subiect care a
căpătat treptat o formă comună în întreaga Europă. Pentru evreii care au trăit
sub comunism, în special cei din fosta Uniune Sovietică, Israelul era un
simbol, un vis, dar şi un mijloc de exprimare a unor forme de disidenţă faţă
de regim, precum apariţia unor mici grupări evreieşti dizidente, pro
israeliene, ca mişcarea „Şalom" în Ungaria după 1 985. Israel a servit ca
mijloc de afirmare a identităţii evreieşti, iar evreii est-europeni înainte de
1 989, inclusiv din România, care a păstrat mereu relaţiile diplomatice cu
Israelul, au urmărit evenimentele din Israel, schimbând veşti sau chiar
obiecte aduse din Israel. După 1 989, „subiectul" israelian a fost şi el
„normalizat". Israelul nu mai era o noţiune aproape de neatins la care cauţi
tot timpul să ajungi. Tineretul evreu polonez, la fel ca cel britanic, a
organizat şi participat în grup la diverse programe de vizitare a Israelului; ei
trec prin această experienţă având, alături de părinţii lor, libera opţiune de a
face sau nu alia. De asemenea, după 1 989 nu a mai existat o emigrare în
masă către Israel - „emigrare în masă" din perspectiva mărimii
comunităţilor, desigur. În plus, cu excepţia evreilor care au fugit de
nenorocirile războaielor din Iugoslavia, în special din Bosnia, evreii est
europeni, asemenea celor occidentali, au putut dezvolta atitudini şi
sentimente similare faţă de Israel, deşi cu unele diferenţe. În fostele ţări
comuniste, nu există semnele apariţiei unor grupuri locale care să critice
politica Israelului, în timp ce în Occident se pot observa voci ale evreilor de
„dreapta" şi de „stânga", aflaţi adesea în competiţie. Din acest punct de
vedere, în fostul bloc estic, atitudinile faţă de Israel s-au „normalizat", dar
evreii au tendinţa de a accepta politica Israelului mai mult decât cei din
Vest.
Procesul integrării europene a avut un impact imens în ceea ce
priveşte apropierea dintre comunităţile şi organizaţiile evreieşti, de ambele
părţi ale continentului. Efectul este atât de natură instituţională cât şi
spirituală. La nivelul instituţional existent, sau la cel al noilor organizaţii şi
grupuri, au apărut instituţii care au o abordare mai curând continentală decât
locală sau chiar regională. Fără a intra în dinamica „politicii evreieşti" şi în
relaţiile dintre diverse organizaţii - care merg de obicei din rău în mai rău sau în structurile americane şi europene aflate în competiţie, plus rolul
organizaţiilor şi mişcărilor israeliene - nu încape nici o îndoială că,
începând cu 1 989 şi în paralel cu procesul de integrare europeană, lumea
evreiască europeană se îndreaptă către o mai mare cooperare şi integrare.
Desigur, acest proces nu duce automat la apariţia unui nou tip de identitate
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evreiască europeană, dar nu se poate nega că apariţia unor structuri
continentale este o parte importantă a procesului de tindere către o astfel de
identitate.
Extinderea Congresului European Evreiesc şi a mijloacelor sale mass
media, Conferinţa Rabinilor Europeni, diverse cadre pentru întâlnire şi
cooperare între comunităţile evreieşti europene, filialele europene ale B'nai
Brith şi numeroasele organizaţii sioniste, toate acestea reprezintă simboluri
semnificative ale extinderii lumii evreieşti europene. O parte interesantă a
extinderii UE către Est, începând din 2004, odată cu primul grup de state
post-comuniste, a fost rolul organizaţiilor evreieşti, care au început treptat să
vorbească cu o singură voce, susţinând ascensiunea posibililor membri.
Acţiunile diplomatice pentru lărgirea UE cuprind o semnificativă contribuţie
evreiască, aspect care rămâne a fi cercetat în profunzime, liderii locali
folosind comunităţile evreieşti în promovarea ideii de aderare a statelor lor
în UE, dar şi atitudinea pozitivă a comunităţilor evreieşti pentru îndeplinirea
acestui scop. Diplomaţia evreiască a folosit situaţia din fostele state
comuniste pentru a promova importante segmente din agenda sa prin
susţinerea acordată integrării Europei de Est în UE. Probleme precum
compensaţiile pentru proprietăţile evreieşti preluate abuziv de stat sau lupta
împotriva antisemitismului, xenofobiei şi rasismului s-au discutat între
diversele comunităţi şi organizaţii evreieşti. În acelaşi timp, au apărut
caracteristici ale unei „politici externe comune ale evreilor europeni" cu
privire la aceste subiecte vitale care au apărut ca urmare a susţinerii acordate
de către organizaţiile evreieşti pentru aderarea statelor post-comuniste la
UE.
Revoluţia mijloacelor de informare a însoţit procesul de apariţie a unei
identităţi evreieşti europene şi reprezintă un factor important în promovarea
cooperării, împărtăşirii şi transmiterii informaţiei. Această revoluţie ajută la
promovarea agendei comune, prezentând în acelaşi timp anumite subiecte
unice de o parte sau alta a continentului. Ar fi aproape imposibil de imaginat
o revitalizare evreiască în Europa de Est fără web, e-mail, legătura prin fax a
acestei zone, ca să nu mai vorbim de alte echipamente, precum telefonul
mobil. Privind din perspectiva sfârşitului anilor '80, chiar înainte de marea
explozie a internetului şi e-mailului, ultima revigorare europeană ar fi fost
aproape o acţiune locală, repetată la nivelul diverselor state din regiune,
existând la acea vreme anumite contacte ocazionale cu evreii occidentali, cel
mai adesea prin vizite personale sau în grupuri care îşi căutau rădăcinile în
fostele ştetl est-europene. Mai mult, ar fi aproape imposibil să ne imaginăm
revigorarea diverselor aspecte ale vieţii evreieşti în micile localităţi
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provinciale, deci în afara capitalelor, fără internet, care a oferit micilor
comunităţi şi oamenilor un contact virtual cu lumea evreiască din afară, din
propria ţară sau de peste hotare.
Portalurile evreieşti locale, răspândite în toate ţările est-europene,
link-uri cu alte site-uri din America de Nord şi Israel, precum şi diversele
agenţii de ştiri, JTA, European Jewish News şi altele similare, ediţiile de
internet ale zecilor de publicaţii evreieşti din Europa de Est, toate acestea se
combină pentru a împărtăşi şi transmite informaţiile, a educa, reconstrui şi
menţine viaţa evreiască în diversele ei forme. Site-urile privitoare la
moştenirea evreiască sau muzee evreieşti au devenit o sursă majoră de
cultură populară şi educaţie.
Astfel, salul evreiesc global virtual în versiunea sa europeană are un
puternic impact asupra procesului de realizare a unei mai bune cooperări şi a
unei mai clare identităţi a evreilor europeni, jucând rolul său în construirea
unei agende evreieşti europene.
Moştenirea Holocaustului are un rol foarte important în prezentul şi
viitorul identităţii evreieşti europene şi al moştenirii evreieşti pe continent.
Cultura amintirii, reprezentarea amintirii istorice colective este un subiect
foarte sensibil şi problematic din perspectiva acestui eseu. Revigorarea vieţii
evreieşti în ţările post-comuniste a reprezentat, de asemenea, revigorarea
sau, de fapt, construirea amintirii Holocaustului, atât printre evrei, cât şi
printre popoarele respective, cu noile lor regimuri. Moştenirea tristă a
perioadei comuniste a trebuit depăşită de activităţile curente şi de eforturile
de a educa despre Holocaust, avându-se grijă de nenumăratele locuri de
amintire, de adunarea şi publicarea de informaţii despre Holocaust, de
reconstruirea locurilor evreieşti cum ar fi sinagogi şi instituţii evreieşti de
dinainte de război, cimitire, etc. Din 1 989 încoace, în Europa de Est, precum
şi prin diferite procese care au loc în Germania reunită, amintirea
Holocaustului a devenit un subiect esenţial în viaţa evreiască. Imaginea
Europei, în special din centru înspre est, incluzând Statele Baltice şi părţile
europene ale fostei Uniuni Sovietice, a fost proiectată ca un imens cimitir al
evreului „fizic", alături de tot ceea ce reprezenta cultura şi stilul său de
viaţă. Intenţionat sau nu, o mare parte din reconstrucţia post-comunistă a
vieţii evreieşti se centrează pe Holocaust şi pe impactul lui devastator cu
rază lungă. În marile, dar şi în micile localităţi, în locaţiile ghetourilor, ale
lagărelor de concentrare şi exterminare, evreii locali sau din zonă, de obicei
supravieţuitori, au devenit ultimii martori şi păstrători ai amintirii. În special
în comunităţile mici şi îndepărtate de capitală, oamenii simt că este de
datoria lor să fie „ultimul evreu din . . . " Este datoria lor sacră să păzească
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aceste situri şi să conducă grupuri din ce în ce mai dese de turişti, de obicei
nord-americani sau israelieni veniţi în călătorii nostalgice, căutând, dincolo
de Holocaust, Jdişkeit-ul unei lumi care nu mai există, care a fost distrusă în
mod tragic. Acesta a fost şi este un mod corect şi adecvat de comemorare şi
păstrare a amintirii celor care au pierit. Fără îndoială, cultura amintirii a
întărit identitatea evreiască şi în cazul tinerei generaţii.
Totuşi, se pare că sarcina auto-impusă a evreilor, ca indivizi şi în
colectiv, de a fi ultimii păstrători ai flăcării, este, de asemenea, un mijloc de
justificare a faptului că au continuat să stea în Europa, la marginea unor
cimitire imense ale evreilor europeni. Acest tip de identitate bazată pe o
tragedie comună este orientată mai mult către trecut, decât spre un viitor
comun. O astfel de identitate subliniază soarta comună a evreilor, din Franţa
până în adâncul Rusiei, de la Vilnius la Salonic, dar lasă prea puţin loc
combaterii antisemitismului din prezent, asimilării sau unor discuţii despre
căsătoriile mixte. Odată cu trecerea timpului şi cu dispariţia biologică a
generaţiei supravieţuitorilor, generaţiile de după război ar putea vedea o
versiune mai complexă a identităţii evreieşti în Europa post-modernă, prin
combinarea trecutului evreiesc, a amintirii Holocaustului, dar şi a unor
subiecte arzătoare pentru generaţia actuală.
Atenţionările cu privire la rolurile pe care ar trebui sau nu să le aibă
evreii au fost rezumate cel mai bine de Diana Pinto:
,,În viitor, evreii europeni, dacă vor să se dezvolte armonios, trebuie,
mai presus de toate, să nu fie păstrătorii unei moşteniri statice, finalizate
înainte de Holocaust. Nu trebuie să devină custozii muzeului evreimii
mondiale. Trebuie să înceteze să se mai gândească la ei înşişi ca la o specie
pe cale de dispariţie, obsedaţi de descreşterea numărului lor."6
Care sunt sau vor fi în viitorul apropiat elementele de bază ale unei
identităţi evreieşti europene, deja identificabile în ziua de azi?
În primul rând, simţământul comun că „suntem evrei, vom rămâne în
Europa, într-o Europă unită, existăm şi ne percepem ca evrei europeni".
În al doilea rând, „suntem evrei ataşaţi şi loiali ţării în care trăim'', dar
acest sentiment al identităţii nu trebuie văzut în contrast cu identitatea
europeană a tuturor evreilor europeni, supra-naţională.
În al treilea rând, odată cu schimbările din fostul bloc comunist,
barierele dintre evreii din cele două părţi ale continentului au dispărut.
(Rolul şi locul comunităţilor evreieşti rămase în fosta Uniune Sovietică, şi
care nu vor intra în UE, nu face parte din aria de interes a prezentei discuţii.
6 Diana Pinto, ibid.
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Totuşi, aceste comunităţi au dezvoltat numeroase legături şi contacte cu
comunităţile evreieşti din Vest şi din fostele ţări comuniste). Astfel, se poate
vorbi de un model similar, în creştere, al existenţei evreieşti, făcând faţă
unor probleme similare precum asimilarea, educaţia evreiască, identitatea,
atitudinea faţă de Israel.
În al patrulea rând, aşa cum Europa unită devine o mare putere faţă de
SUA, şi evreimea europeană apare ca o a treia forţă în lumea evreiască,
alături de Israel şi SUA. Această „a treia forţă", având din ce în ce mai
multă putere în politica evreiască la nivel mondial, din punct de vedere al
resurselor materiale şi umane, reflectă sentimentul identităţii atât din partea
membrilor individuali ai comunităţilor, cât şi din partea comunităţilor în
sine. Întreaga coordonare evreiască la nivel european este, de asemenea,
benefică Israelului, căci Israelul are nevoie de o voce evreiască unită în
Europa, în relaţiile sale cu UE, cu privire la situaţia din Orientul Mijlociu şi
în lupta împotriva antisemitismului în toate formele sale.
Descrise pe scurt, aceste elemente care formează identitatea evreiască
europeană sunt vizibile şi active. Condiţiile pentru dezvoltarea continuă ale
unei astfel de identităţi există şi ele. Totuşi, evreimea, sau poate „evreimile"
europene la plural, au şi vor avea de dezbătut şi rezolvat o problemă foarte
serioasă: tocmai sensul unei „identităţi evreieşti" în Europa. Acest eseu pune
accentul mai ales asupra apariţiei unei identităţi comune care pune la o parte
diferenţele dintre evreii din cele două părţi ale continentului. Îndepărtarea
barierelor interne de către UE s-a manifestat aici în apariţia unui simţământ
comun evreiesc, peste barierele de stat şi peste cele două mari regiuni ale
continentului, divizate înainte de către Războiul Rece. Însă evreii din
Europa trebuie să facă faţă unei serii de aspecte care vor clarifica însuşi
sensul „identităţii evreieşti" - va fi acesta construit pe baza dezbaterilor şi
poziţiilor de dinainte de Holocaust? Identitatea evreiască, este ea bazată pe
un concept secular, ortodox, conservator sau reformat? Cum se încadrează
identitatea evreiască în diversele interpretări europene ale unei societăţi
„multiculturale"? în fond, poate chiar să pară că „identităţi evreieşti
europene" este sau nu este numele problemei, sau nu doar al soluţiei
problemei.
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ANA BĂRBULESCU

Statutul legal al evreului în Imperiul Roman
devenit creştin. O analiză asupra forţei
generative a normei sociale

Analizând relaţia dintre evrei şi creştini şi limitând această analiză la
spaţiul socio-cultural european, istoria demonstrează existenţa unei relaţii
care, cel puţin până la mijlocul secolului al XX-lea, se dovedeşte a fi una
caracterizată de inegalitate, conflict şi violenţă.
Pornind de la această evidenţă, prezentul studiu încearcă să răspundă
la întrebarea: Cum s-a născut această tradiţie anti-iudaică "?Unde sunt
începuturile sale şi cum ajunge să fie împărtăşită de mase? Iar pentru a
răspunde, propune o întoarcere în timp la momentul îmbrăţişării
creştinismului de către autorităţile romane, întoarcere în timp ce se
focalizează pe analiza sistemului de legi referitoare la populaţia evreiască a
Imperiului şi pe schimbările induse la nivelul mentalului colectiv de
introducerea acestei noi colecţii legislative.
Ţinând cont de faptul că acest sistem legislativ nu apare din neant, ci
este profund influenţat de imaginea atribuită evreului în literatura patristică 1 ,
„

1 Deşi spaţiul destinat prezentului articol nu permite o analiză a textelor patristice, câteva precizări
sunt necesare. Astfel, pornind de la textele neo-testamentare şi răspunzând propriei nevoi de auto
definire, Părinţii Bisericii vor construi portretul evreului în funcţie de două dimensiuni fundamentale:
1) Israel ca popor apostat ce a primit darul alegerii divine dar s-a dovedit incapabil de misiunea
primită (dovezile acestei incapacităţi: perpetua neascultare şi părăsire a lui Dumnezeu, uciderea
profeţilor şi a trimişilor divinităţii totul culminând cu uciderea lui Iisus). Efectele acestei crime:
respingerea de către Dumnezeu, înlocuirea lui Israel de către Biserică (devenită noul popor al lui
Dumnezeu), transformarea lui Israel dintr-un popor ales într-unul blestemat şi definirea aceluiaşi
Israel ca subiect al unei pedepse divine perpetue pentru o crimă ce nu poate şi nu va fi iertată. 2)
Decăderea Legii din statutul de cuvânt al lui Dumnezeu şi tranformarea acesteia, în cea mai pozitivă
dintre variante, într-o etapă intermediară, iar în cea mai negativă într-o reacţie a divinităţii în faţa
păcatelor fără număr ale lui Israel. Elementele comune tuturor acestor abordări: abrogarea Legii,
afirmarea lipsei de legitimitate a drumului impus de aceasta şi afirmarea Noului Legământ ca fiind
calea unică şi finală impusă de divinitate în vederea salvării omului. Consecinţa finală: afirmarea
superiorităţii Noului Legământ faţă de cel Vechi şi, nu mai puţin important, transformarea
iudaismului într-o religie fără conţinut, „rămasă în viaţă" nu numai independent de voinţa divină, dar
chiar contrar acesteia. Rezultatul acestei abordări: includerea valorizării negative şi a ostilităţii
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apare întrebarea legitimă: Dacă sistemul de legi introdus începând cu
secolul al !V-lea se dovedeşte a fi dependent de o construcţie teoretică
anterioară, de ce nu identificăm naşterea tradiţiei de care aminteam mai
sus la nivelul acestei construcţii teoretice?
Pentru a răspunde la această întrebare sunt necesare câteva precizări
teoretice.
În primul rând, aşa cum demonstrează Berger, orice realitate socială
este o realitate construită, o realitate construită sub forma unui model
teoretic, a unui univers simbolic ce funcţionează ca o hartă a lumii şi care
permite astfel integrarea tuturor domeniilor vieţii şi a ordinii
instituJionalizate într-un tot unitar încărcat cu sens2 .
Insă, pentru ca o construcţie teoretică (universul simbolic de care
vorbeşte Berger) să se transforme într-o tradiţie este necesar ca acesta să fie
asumată şi interiorizată de un grup de indivizi, interiorizare şi asumare care
pe de o parte transformă construcţia teoretică respectivă în cunoaştere de la
sine înţeleasă, iar pe de alta o translatează în rândul cunoaşterilor transmise
din generaţie în generaţie. Atâta timp cât această barieră nu este trecută, un
model teoretic rămâne doar o cale posibilă, însă o cale printre multe altele,
numai „promovarea" în categoria tradiţiei conferind unui model teoretic
statutul de singură cale posibilă.
În al doilea rând, norma socială este punctul de legătură între un
univers simbolic şi individ, aceasta fiind cea care defineşte termenii oricărei
relaţii şi stabileşte coordonatele în care ea are loc. Prin interiorizarea
normei, individul interiorizează şi definiţia realităţii care a condus la
formularea acesteia.
Strâns legat de item-ul de mai sus, atunci când urmărim explicarea
genezei mentalităţilor colective şi a relaţiilor intregrupale trebuie să ţinem
cont de faptul că indivizii nu acţionează iraţional, ci au nevoie de explicaţii
(nu neapărat raţionale), aceste explicaţii începând a fi căutate în momentul
în care un fenomen devine vizibil, vizibilitatea făcându-l pe individ
conştient de existenţa acestuia.
Cu alte cuvinte, deşi Părinţii Bisericii sunt constructorii universului
simbolic tipic creştin şi cei ce stabilesc locul specific pe care evreul îl ocupă
în cadrul acestuia, analiza tradiţiei Adversus Judaeos este insuficientă pentru
înţelegerea mecanismului prin care această construcţie teoretică a fost
îndreptate împotriva lui Israel în propria definiţie asociată realităţii şi transformarea acesteia în item
ul prin care universul simbolic tipic creştin este încărcat de sens.
2 Peter L. Berger, Thomas Luckmann, The Social Construction of Reality
A Treatise in the
Sociology ofKnowledge, Penguin Books, 1 975, p. 1 1 3.
-
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preluată şi interiorizată de mase. Iar pentru a înţelege acest mecanism este
necesar să luăm în discuţie elementul ce relaţionează construcţia teoretică
patristică şi grupul uman ce va interioriza această construcţie teoretică - este
vorba de colecţia de legi referitoare la populaţia evreiască a Imperiului şi de
transformarea de statut suferită de acest grup social în societatea devenită
creştină.
Pentru că schimbarea şi efectele acesteia nu pot fi înţelese în lipsa
unei analize comparative, în prima parte a studiului voi avea în vedere
statutul legal al evreului în perioada pre-creştină, pentru ca în partea a doua
atenţia să se îndrepte asupra societăţii devenite creştine, prin luarea în
discuţie a conţinutului colecţiilor de legi3 şi a modalităţii în care acestea
transformă statutul şi relaţiile evreului cu membrii societăţii creştine în
mijlocul căreia trăieşte.
Imperiul Roman pre-creştin

Ca notă generală, politica romană referitoare la evrei este formulată la
mijlocul secolului al Ii-lea î.e.n. fiind continuată (cu unele întreruperi de
scurtă durată) în aceeaşi formă până în secolul al IV-iea al erei comune.
Această politică s-a aplicat pe toată suprafaţa Imperiului, premisa de la care ·
s-a plecat fiind acordarea dreptului de a trăi conform propriilor tradiţii.
Astfel, evreii au dreptul de a-şi practica propriile ritualuri, bucurându
se în acelaşi timp de un privilegiu esenţial: sunt scutiţi de obligativitatea
adorării zeilor Imperiului sau ai cetăţii. Această scutire nu se aplică cultului
imperial, căruia trebuiau să i se supună însă le era permis să o facă într-o
formă care nu încălca credinţele iudaice4. Cele mai importante dintre
privilegiile de care s-au bucurat erau: dreptul de a nu include în titlul oficial
al Împăratului termeni care îi confereau acestuia un statut divin, dreptul de a
nu construi temple în onoarea Împăratului, dreptul de a nu adora şi a nu se
prosterna în faţa imaginilor Împăratului (încălcat de Caligula), dreptul de a
nu oferi sacrificii împăratului în templele imperiale5 .

3 Având în vedere influenta pe care Codurile lui Theodosie şi Iustinian le-au avut până în perioada
târzie a Evului Mediu pentru perioada creştină cercetarea va fi centrată pe analiza acestor două
colecţii de legi.
4 Cf Jean Juster, Les Juifs dans L 'Empire Romain - Leur condition juridique, economique et sociale,
voi. I, Librairie Paul Geuthner, 1 9 1 4, p. 338.
5 Ibidem, pp. 342-350.
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Prozelitismul este interzis pentru prima dată de Antoninus Pius, însă
acţiuni împotriva acestei activităţi există şi în secolele anterioare, mă refer la
expulzarea din Roma din 1 49 î.e.n. şi 1 9 e.n. Primul şi singurul dintre
împăraţi care interzice circumcizia este Hadrian, însă acţiunea acestuia nu
poate fi interpretată ca o acţiune împotriva iudaismului, întrucât legea sa are
în vedere actul în sine, fiind aplicată tuturor celor ce practicau acest obicei şi
nu evreilor în mod special6 . Antoninus Pius revocă ordinul lui Hadrian şi le
permite acestora practicarea circumciziei, menţinând însă, sub pedeapsa cu
moartea, interdicţia privind circumcizia ne-evreilor.
În plus, nici o lege nu restricţionează dreptul evreilor la proprietate sau
la succesiune, fiindu-le, în acelaşi timp, recunoscut dreptul la autonomie
judiciară. În ceea ce priveşte jurisdicţia penală, evreii din Diaspora se
supuneau dreptului comun, tribunalele comunităţii neavând dreptul de a
decide pedeapsa cu moartea7 •
În concluzie, politica romană este una caracterizată prin toleranţă,
atitudinea faţă de populaţia evreiască fiind marcată de existenţa a două
elemente importante:
1) acordarea permisiunii de a trăi după propriile obiceiuri, ceea ce a
presupus acordarea unei întregi serii de privilegii;
2) includerea acestora, pentru toate cazurile care nu intră sub incidenţa
item-ului de mai sus, sub jurisdicţia dreptului comun.

De

la Constantin la Iustinian

În mod evident îmbrăţişarea creştinismului de către Constantin
constituie începutul unei noi etape a relaţiilor iudeo-creştine, evenimentul în
sine punând capăt persecutării creştinilor de către autorităţile romane şi fiind
primul pas spre declararea creştinismului ca religie a Imperiului. Însă acest
moment aparţine viitorului, Constantin mulţumindu-se doar cu declararea
creştinismului drept credinţă legală (religia licita), permiţând în acelaşi timp
continuarea cultelor păgâne. În consecinţă, din punct de vedere al statutului
legal în epoca lui Constantin nu există nici un fel de diferenţă între
creştinism, iudaism şi cultele politeiste, perioada în cauză putând fi
caracterizată printr-o deplină libertate a credinţelor religioase.
6 Ibidem, pp. 258-259.
7 C/ Jean Juster, op. cit. , voi. I, p. 1 53 .
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În interiorul legislaţiei8 referitoare la evrei proclamată de către
Constantin pot fi deosebite patru teme: interzicerea prozelitismul, protejarea
convertiţilor la creştinism, datoriile municipale ale evreilor şi pelerinajul la
Ierusalim.
Interzicerea prozelitismului nu reprezintă o noutate în peisajul legal
roman, acesta fiind deja interzis evreilor de Antoninus Pius şi Septimiu
Severus, interdicţie rămasă în vigoare până în zilele lui Constantin. În aceste
condiţii, în 3299 Constantin repetă sub ameninţarea pedepsei cu moartea
această interdicţie, pentru ca în 335 10 să devină mai explicit prin interzicerea
circumciderii sclavilor de către proprietarii evrei, în cazul încălcării acestei
legi sclavul urmând a fi eliberat.
A doua temă avută în vedere de Constantin, protejarea convertiţilor la
creştinism, reprezintă în mod natural o noutate legislativă prin care s-a
urmărit sprijinirea acţiunilor Bisericii în încercarea de a câştifia cât mai
mulţi aderenţi. În conformitate cu acest scop, o lege din 335 1 interzice
evreilor orice acţiune împotriva acelora dintre ei care se convertesc la
creştinism, pedeapsa fiind decisă în funcţie de statutul social al celui care
încalcă legea.
În legătură cu cea de-a treia temă, evreii din Palestina au trebuit deja
să participe în consiliile municipale în perioada anterioară lui Constantin,
singura excepţie constituind-o personalul religios. În Diaspora, însă, situaţia
a fost una complet diferită, evreii fiind scutiţi în totalitate de îndeplinirea
sarcinilor municipale 1 2 • În 32 1 1 3 Constantin anulează acest privilegiu, prin
impunerea obligaţiei îndeplinirii sarcinilor municipale (curiae) de către
fiecare membru al comunităţii, cu excepţia a doi sau trei dintre aceştia,
excepţii menite a le aminti imunitatea de care s-au bucurat în trecut.
Aproape zece ai mai târziu, Constantin revine asupra acestei legi prin
scutirea de datoriile municipale a celor incluşi în categoria personalului
. .
re1 1g1os 1 4 .

8 Întregul corp legislativ aparţinând Imperiului Roman referitor la evrei este preluat din The Jews in
Roman Imperial Legislation, Amnon Linder [editor], Wayne State University Press, 1 987.
9 CTh 1 6:8: 1 (CJ 1 :9:3).
1° CTh 1 6:9: 1 .
1 1 CTh 1 6:8:5.
1 2 M. Avi-Yonah, The Jews under Roman and Byzantine Rufe - A Politica/ History ofPalestine /rom
the Bar Kokhba War to the Arab Conquest, The Magnes Press, 1 984, p. 1 63.
13 CTh 1 6:8:3.
14 CTh 1 6:8:2.
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Eutychius, patriarh al Alexandriei în secolul al X-lea, menţionează
într-unul din textele sale două edicte ale lui Constantin privind interdicţia
dreptului de rezidenţă sau a tranzitării Ierusalimului de către evrei 1 5 • Legea
în sine nu reprezintă o noutate, fiind o reeditare a edictului lui Hadrian, edict
care a continuat să rămână în vigoare, deşi începând cu secolul al II-lea, cel
puţin în ceea ce priveşte pelerinajul, a început să fie încălcat în practică.
Însă, cu toate că ideea nu este una originală, Constantin aduce două
modificări legii promulgate de Hadrian:
1 ) O dată pe an, pe 9 Av, ziua distrugerii Templului, le este permis
evreilor pelerinajul la Ierusalim şi jelirea pe ruinele acestuia, actul în sine,
spune textul legii, servind ca demonstrare a adevărului mesajului creştin aşa
cum a fost formulat acesta în literatura patristică 1 6 •
2) Noua interdicţie formulată de Constantin are în vedere doar oraşul
Ierusalim şi nu întreaga regiune a Aelia-ei aşa cum se întâmpla în cazul
edictului lui Hadrian 17•
Pornind de la cele de mai sus, se poate trage concluzia că legislaţia
promulgată de Constantin nu duce la transformarea radicală a statutului
evreilor rezidenţi în teritoriile imperiale. Cu toate acestea, aşa cum afirmă
A vi-Y onah, între atitudinea lui Constantin faţă de evrei dezvăluită de textele
legilor sale şi cea dezvăluită de textele scrisorilor sale către liderii Bisericii
sau către guvernatorii provinciilor, diferenţa este fundamentală. Şi aceasta
pentru că în timp ce în cazul celor dintâi stilul adoptat este unul neutru, cele
din urmă prin terminologia adoptată (se utilizează, de exemplu, etichete ca:
nelegiuiţii evrei, impuri prin crimele înfăptuite; impuri loviţi pe drept cu
pedeapsa orbirii) se aseamănă cu predicile îndreptate împotriva evreilor în
textele patristice 18 . Ceea ce face ca atitudinea lui Constantin, devenită
evidentă în aceste texte, să influenţează în mod implicit comportamentul
funcţionarilor administraţiei imperiale faţă de populaţia evreiască.
Deşi legea din 335 creează deja dificultăţi proprietarilor evrei de
sclavi, adevărata schimbare apare odată cu legea decretată de Constantius în
339 prin care le este interzisă atât circumcizia cât şi cumpărarea şi posedarea
de sclavi ne-evrei. În cazul încălcării legii, dacă sclavul este păgân, acesta

1 5 Apud M. Avi-Yonah, op. cit. , p. 1 63.
1 6 Ibidem, p. 1 64.
17 Ibidem.
18 Ibidem, p. 1 65.
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trece în proprietatea Fiscului, iar dacă este creştin, este eliberat, în ambele
cazuri circumcizia pedepsindu-se cu moartea 1 9 .
De ce reprezintă această lege o schimbare?
În primul rând, pentru că în perioada pre-creştină nu a existat nici un
fel de interdicţie privind posesia de sclavi, populaţia evreiască aflându-se
sub incidenţa dreptului comun20 . Apoi, pentru că societatea în care această
lege este promulgată este una sclavagistă, ceea ce face ca discriminarea
privind posesia de sclavi prin limitarea acesteia la cei de etnie evreiască să
cauzeze pagube economice importante populaţiei evreieşti a Imperiului. Şi
în final, pentru că individualizarea în interiorul unei societăţi sclavagiste a
unui grup prin interzicerea posesiei de sclavi implică deja includerea
acestuia într-o categorie socială căreia îi este asociat un statut de
inferioritate.
În 353, Constantius face un nou pas în apărarea intereselor Bisericii
prin promulgarea unei legi ce pedepseşte convertitul la iudaism cu pierderea
întregii proprietăţi în favoarea Fiscului2 1 •
Din punct de vedere al limbajului folosit, Constantius părăseşte
modelul urmat de tatăl său iniţiind o nouă etapă în care sentimentele anti
iudaice devin evidente în chiar textele legilor. Evreii fiind etichetaţi ca
membri ai unei secte abominabile şi sălbatice, adunările acestora sunt
definite ca întâlniri ale blasfemiei, iar iudaismul este o ruşine şi o infamie.
Această schimbare de atitudine constituie o despărţire radicală de modelul
tradiţional roman, care în toată perioada pre-creştină a continuat să
definească iudaismul ca legea, obiceiurile, tradiţiile sacre sau credinţele
poporului evreu22 .
Nici una dintre legile lui Iulian, împăratul care a încercat
reintroducerea cultului păgân, nu a supravieţuit, însă o lege a lui Graţian din
383, prin care le sunt din nou impuse evreilor obligaţiile municipale,
sugerează că fuseseră scutiţi de acestea în perioada domniei lui Iulian. Legea
impusă de Graţian este mai severă decât cea anterioară, sarcinile municipale
fiind impuse şi personalului religios, care fie trebuia să îşi amâne obligaţiile
religioase până la îndeplinirea celor publice, fie trebuia să ofere un
înlocuitor plătit prin mijloace proprii23 . În 397 personalul religios este din
19 CTh 1 6:9:2. În Codul lui Iustinian textul acestei legi este completat prin includerea unor metode de
achiziţie suplimentare (CJ I :9:2).
2° C/ Jean Juster, op. cit., , voi. II, p. 7 1 .
2 1 CTh 1 6:8:7 (CJ I :7: I ).
22 Cf Jean Juster, op. cit. , , voi. I, p. 252.
23 CTh 12: 1 :99.
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nou scutit de obligaţiile municipale24 pentru ca numai un an mai târziu
această le�e să fie din nou abolită, obligativitatea participării fiind
reintrodusă 5.
Urmând aceeaşi linie cu cea iniţiată de Constantin, Graţian reintroduce
interdicţia convertirii creştinilor la iudaism, de data aceasta fiind pedepsit
atât convertitul cât şi cel implicat în acţiunea misionară, primul rin
p
pierderea proprietăţii, iar cel din urmă prin punerea la dispoziţia Curţii2 . În
423 legea privind prozelitismul devine mai aspră, circumcizia unui creştin
fiind pedepsită cu exilul definitiv şi confiscarea proprietăţii27 , pentru ca
Theodosius al Ii-lea să pedepsească cu moartea atât circumcizia unui creştin
cât şi acţiunea de prozelitism manifestată prin practicarea unui discurs pro
iudaic28 . În acelaşi timp, o lege din 426 protejează convertitul la creştinism
prin interzicerea dezmoştenirii acestuia, drepturile lui fiind garantate chiar şi
în situaţia în care faptele lui (independent de actul convertirii) pot fi definite
conform legii romane ca ofensă împotriva părinţilor29 .
O altă temă care revine este cea a posesiei de sclavi. Ideea
fundamentală este aceeaşi - nici un evreu nu poate cumpăra un sclav creştin,
iar dacă acesta se află deja în posesia lui, îi este interzisă convertirea la
iudaism. Încălcarea legii se pedepseşte cu pierderea sclavului, printr-o
ultimă clauză fiind adăugată obligativitatea vânzării la un preţ fix a sclavului
creştin către un proprietar ce împărtăşeşte aceeaşi credinţă religioasă30 .
Interdicţia posesiei de sclavi creştini este repromulgată în 4 1 5 3 1 şi 4 1 7, în
ultima dintre reformulări avându-se în vedere nu numai cumpărarea, ci orice
modalitate prin care s-ar intra în posesia acestora (moştenire, dar). În cazul
în care sclavul se află deja în proprietatea unui evreu, acesta îl poate păstra
cu condiţia să nu îl convertească la iudaism. Pedeapsa pentru încălcarea legii
este pierderea dreptului de proprietate asupra sclavului, iar în cazul
convertirii acestuia, moartea şi confiscarea întregii proprietăţi 32 . În Codul lui
Iustinian textul acestei legi este reformulat revenindu-se la interdicţia
totală33 decretată de Constantin.
24 CTh 1 6:8: 1 3.
25 CTh 1 2: 1 : 1 58.
26 CTh 1 6:7:3.
27 CTh 1 6:8:26 (CJ 1 :9: 1 6).
28 Theodosius, Novella 3 (CJ I :7:5).
29 CTh 1 6:8:28 (CJ 1 :5 : 1 3).

3° CTh 3: I :5.
31 CTh 1 6:9:3.
32 CTh 1 6:9:4.
33 CJ 1 : 1 0: 1 .
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În consonanţă cu hotărârile Conciliului de la Elvira34 , începând cu a
doua jumătate a secolului IV o nouă tematică este prevăzută de legislaţia
imperială, şi anume interzicerea căsătoriilor mixte. Astfel, conform legii
promulgate de Theodosius în 388, căsătoriile între evrei şi creştini intră în
categoria adulterului şi sunt pedepsite ca atare 35 , pentru ca cinci ani mai
târziu acelaşi Theodosius să completeze această lege prin interzicerea
practicării regulilor de căsătorie iudaice şi impunerea modelului creştin în
cazul căsătoriilor între membrii comunităţii evreieşti 36 , această impunere
reprezentând o primă separare de politica romană din perioada pre-creştină,
politică în care dreptul de autoguvernare al comunităţilor evreieşti devenise
parte a tradiţiei.
Trebuie însă subliniat faptul că despărţirea de tradiţia romană (pre
creştină) nu este una bruscă, ci una treptată, ceea ce face ca fenomenul în
sine să nu poată fi înţeles decât prin identificarea etapelor. Etapele, însă, pot
fi contradictorii pentru că împăratul roman creştin se află între două tradiţii,
care au dezvoltat două modele atitudinale diferite referitoare la evrei. În cele
din urmă, tradiţia creştină a înlocuit-o pe cea romană însă înlocuirea cere
timp, fiind parte a procesului prin care întregul domeniu al realului este
redefinit şi încărcat cu sens.
În aceste condiţii, nu trebuie să ne mire faptul că împăraţii creştini pe
de o parte îngrădesc libertăţile comunităţii iudaice, iar pe de alta apără încă
drepturile acesteia. Astfel, în 392 se recunoaşte autorităţilor comunitare
dreptul de excomunicare şi de revocare a acesteia3 7 , în 396 se interzice
amestecul în stabilirea preţurilor mărfurilor comercianţilor evrei 38 , iar în 398
se recunoaşte conducătorilor comunitari dreptul de a judeca asupra cazurilor
legate de încălcări ale legilor religioase, toate celelalte intrând în sfera
dreptului comun3 9 .
Autoritatea Patriarhului este recunoscută în 396 prin interzicerea
insultării publice a acestuia40 toate privilegiile acordate funcţiei fiind
confirmate pentru ultima dată printr-o lege promulgată de Arcadius în 4044 1 .
După 404 însă, aşa cum demonstrează A vi-Y onah, atacurile asupra acestei
34 Conciliul de la Elvira, canonul 16.
35 CTh 3 :7:2 şi 9:7:5.
36 CJ 1 :9:7.
37 CTh 1 6:8:8.
38 CTh 1 6:8: 1 0 (CJ 1 :9:9).
39 CTh 2: 1 : 1 0 (CJ 1 :9:8).
4° CTh 1 6:8: 1 1 .
41 CTh 1 6:8: 1 5.
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instituţii venite din partea oficialilor imperiali şi ai reprezentanţilor Bisericii
sunt din ce în ce mai dese, aceasta fiind în final tabăra ce va ieşi
învingătoare42 . Ca o consecinţă a acestor atacuri, Theododius publică în
4 1 5 43 o severă admonestare a Patriarhului prin care acesta este acuzat de
construcţia de noi sinagogi (vom reveni asupra acestei interdicţii), de
circumciderea unor creştini şi de judecarea unor cazuri în care părţile
implicate aparţin religiei creştine. Sentinţa lui Theodosius: privarea lui
Gamaliel de onorurile şi privilegiile titlului de praefectus praetorio,
distrugerea sinagogilor nou construite, în situaţia în care acestea se află în
zone pustii şi actul în sine nu riscă provocarea unor răscoale, şi transferarea
sclavilor creştini posedaţi de Patriarh în posesia Bisericii. În final,
Theodosius atrage atenţia asupra faptului că orice încercare de circumcidere
a unui ne-evreu va fi pedepsită cu toată severitatea, indiferent dacă cel care
încalcă legea este însuşi Patriarhul sau doar un membru obişnuit al
comunităţii sale.
Nu mult după acest incident, instituţia Patriarhului dispare în
totalitate, o lege din 429 menţionând inexistenţa acesteia la momentul
promulgării sale şi ordonând transferul taxelor plătite de către comunităţile
evreieşti Patriarhului către trezoreria imperială44 .
Sfârşitul secolului al IV-iea şi începutul secolului al V-lea reprezintă
trecerea într-o nouă etapă, în care politica imperială se îndepărtează tot mai
mult de tradiţia romană din perioada păgână. Limitarea drepturilor
populaţiei evreieşti devine din ce în ce mai evidentă, transformarea evreilor
într-o categorie cu statut inferior fiind realizată prin promulgarea unei
colecţii de legi dezvoltate pe două dimensiuni: diminuarea drepturilor civile
şi statutul impus Sinagogii. Să le luăm pe rând.
Limitarea drepturilor civile prin interzicerea accesului la funcţii
publice reprezintă o noutate legislativă, în toată perioada pre-creştină evreii
putând accede la orice funcţie publică cu condiţia depunerii unui jurământ
ce implica, însă, încălcarea Legii iudaice. De aceea cei mai mulţi nu o
făceau, însă absenţa acestora din aparatul administrativ nu este un efect al
discriminării legislative, ci un efect al unei alegeri individuale. Mai mult, ca
un privilegiu extraordinar, Septimiu Sever şi Caracalla elimină şi această

4 2 C/ M. Avi-Yonah, , op. cit.,
43 CTh 1 6:8:22 (CJ 1 :9 : 1 5).
44 CTh 1 6:8:29 (CJ 1 :9: 1 7).
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piedică, permiţând accesul evreilor la funcţii publice în absenţa acestui
jurământ ce încalcă credinţele iudaice45 .
În perioada creştină, prima limitare este formulată în 404, când le este
interzis accesul la funcţia de agentes in rebus46, cei aflaţi în această poziţie
la momentul formulării legii trebuind a fi, la rândul lor, destituiţi din
funcţie47 . În 4 1 8 această lege este completată prin interzicerea accesului în
serviciul public ca agenţi ai Fiscului sau ca personal militar. În cazul celor
angajaţi deja în aceste domenii, dacă sunt agenţi ai Fiscului îşi pot termina
mandatul, însă dacă sunt angajaţi ai armatei imperiale trebuie eliberaţi din
funcţie imediat. Latura pozitivă a acestei legi: le rămâne încă deschis
accesul la profesiunile liberale48 . Şapte ani mai târziu sunt eliminaţi din
toată administraţia imperială fiindu-le, în acelaşi timp, negat dreptul de a
profesa avocatura49 . În 43 8, Theodosius al II-lea repetă interdicţia accesului
la orice funcţie publică inclusiv la cea de defensores civitatis, toate aceste
interdicţii fiind motivate religios: duşmanilor lui Dumnezeu nu li se poate
permite să ocupe funcţii prin care să aibă un statut superior creştinilor sau să
pronunţe sentinţe împotriva acestora, existen}ia unei asemenea situaţii fiind
sinonimă cu o insultă la adresa creştinismului 0 .
Din punctul meu de vedere, între legislaţia privitoare la drepturile
civile ale evreilor şi cea referitoare la statutul Sinagogii relaţia este una de
dependenţă, ambele corpuri legislative fiind pe de o parte produsul aceleiaşi
cauze (doctrina respingerii, a pedepsei şi a înlocuirii, dezvoltată în literatura
patristică), iar pe de alta, generatoare ale aceluiaşi efect (transformarea
doctrinei amintite mai sus într-un fapt verificabil empiric).
Atacul împotriva sinagogilor apare în a doua jumătate a secolului al
IV-lea ca un fenomen original, existent doar în mod excepţional în epoca
păgână. Prima mărturie aparţine lui Inocentius (mort în 355), episcop în
Dertona (nordul Italiei). Acesta împreună cu membrii parohiei sale au
distrus sinagoga locală, construind pe ruinele ei o biserică, evreii din
localitate trebuind să aleagă între expulzare şi botez5 1 • Aproximativ în
4 5 Cf Jean Juster, , op. cit., voi. II, p. 244.
46 Aceştia se ocupau de transportul de materiale şi documente imperiale, supravegherea posturilor
imperiale, colectare de informaţii în provincii şi transmiterea lor la centru, misiuni diplomatice,
mişcări ale unităţilor militare, suprimarea ereziilor, contactul cu preoţimea, reprezentanţi ai Curţii în
consiliile bisericeşti.
47 CTh 1 6:8: 1 6.
48 CTh 1 6:9:3.
49 Constitutiones Sirmondianae 6.
50 Theodosius, Novella 3 (CJ 1 :9: 1 8).
51 Cf James Parkes, The Conflict ofthe Church and the Synagogue, Atheneum, 1 969, p. 1 87.
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aceeaşi perioadă sunt confiscate şi transformate în biserici sinagogile din
Tipasa, în nordul Africii, şi din Antiohia, pentru ca în deceniul opt al
aceluiaşi secol să fie distruse sinagogile din Roma şi Callinicum. Acest
ultim caz a devenit celebru prin implicarea lui Ambrosie, episcopul
Milanului, cel care reuşeşte să îl determine pe Theodosius I să anuleze
ordinul iniţial prin care le impunea celor vinovaţi reconstruirea acesteia.
Însă dincolo de acest caz particular, care este reacţia imperială în
faţa acestor atacuri?
Statutul de religie legală ar fi trebuit să ofere, cel puţin teoretic,
protecţie din partea statului. Iar dacă analizăm legile referitoare la acest
subiect, la prima vedere pare că exact acest lucru se întâmplă.
Printr-o lege din 393 se reaminteşte statutul legal al iudaismului şi se
interzice distrugerea sinagogilor5 2, pentru ca patru ani mai târziu aceeaşi
lege să fie repromulgată într-o formă extrem de asemănătoare53 . Punctul
comun al acestor texte - neformularea unei pedepse pentru cei ce încalcă
legea în cauză.
În aceste condiţii, deşi există o lege care interzice atacul împotriva
sinagogilor, distrugerea acestora continuă. Astfel, în 4 1 4 este distrusă cea
din Alexandria, pentru ca în jurul anului 4 1 8 să fie incendiată şi
transformată în biserică sinagoga din Magona, transformarea fiind realizată,
conform mărturiei episcopului local, pe cheltuiala şi prin munca evreilor
aparţinând comunităţii locale convertiţi în final la creştinism. Despre cât de
liber consimţită a fost această convertire, vorbesc de la sine cuvintele lui
Severus atribuite unui personaj evreu al epistolei sale - „Vă chem pe toţi
martori că nu pot rămâne evreu. Pentru că am parteneri creştini de a căror
ură pot fi omorât dacă doresc să rămân fidel iudaismului. De aceea, voi fi
atent la pericolul ce planează asupra vieţii mele şi mă voi îndrepta spre
Biserică pentru a scăpa de moartea care mi se pregăteşte"54 .
Ca o reacţie la acest tip de atacuri, o nouă lege este promulgată în 420,
de data aceasta fiind interzis nu numai atacul împotriva lăcaşelor de cult, ci
şi cel asupra locuinţelor particulare ale membrilor comunităţii evreieşti. Prin
textul aceleiaşi legi, populaţia evreiască este avertizată că trebuie să se
abţină de la orice formă de insultă la adresa credinţei creştine55.
Trei ani mai târziu, nu mai puţin de trei legi sunt promulgate având
acest subiect, această „bogăţie legislativă' fiind o dovadă a faptului că
52 CTh 1 6:8:9.
53 CTh 1 6:8: 1 2.
54 Severus of Minorca, Lefter on the Conversion ofthe Jews, Oxford University Press, 1 996, p. 1 09.
55 CTh 1 6:8:2 1 (CJ 1 :9: 14).
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apariţia celor anterioare nu a dus la o îmbunătăţire a situaţiei, populaţia
creştină găsind o soluţie simplă pentru prevenirea reconstruirii sinagogilor
ruinate, şi anume transformarea acestora în biserici. Actul în sine era unul
ilegal, însă, independent de aceasta, rezultatul este unul singur în condiţiile
în care transformarea sinagogii într-o clădire consacrată face ca actul să fie
imposibil de retractat conform legilor eclesiastice.
În această situaţie, soluţia găsită de legislator este una de compromis:
interzicerea distrugerii sinagogilor este repetată şi nimeni nu are dreptul să
le incendieze. Însă, dacă acestea au fost deja transformate în biserici, evreii
vor primi drept compensaţie un teren având aceeaşi valoare. Nici de data
aceasta nu este specificată pedeapsa pentru cazul în care legea este încălcată.
Nu mai puţin important, pentru prima dată se interzice construirea de noi
sinagogi, nici un fel de modificare neputând fi făcută celor deja existente5 6 .
Acest ultim paragraf reprezintă o noutate legislativă, în perioada păgână
recunoaşterea cultului iudaic implicând acordarea dreptului de a construi
lăcaşe de cult în care acesta să poată fi celebrat57 • Mai mult, în toată
perioada pre-creştină, furtul argintului sacru şi al scrierilor sfinte din
sinagogă este sinonim cu sacrilegiul, iar distrugerea lăcaşelor de cult iudaice
intră sub incidenţa legii fiind sever pedepsită58 .
Celelalte două legi din 423 referitoare la acelaşi subiect conţin un
singur element de noutate - introducerea unei sancţiuni, furtul proprietăţilor
sinagogii fiind pedepsit cu obligaţia de a returna de patru ori valoarea
acestora59 • Întreaga legislaţie a lui Theodosiu al II-lea referitoare la statutul
sinagogii este rezumată în a treia Novella a acestuia, în care este repetată
interdicţia construcţiei de noi sinagogi, acordându-se dreptul reparării
acestora numai în situaţia în care sunt la un pas de prăbuşire. Conform
aceleiaşi legi, orice sinagogă nou construită trece automat în proprietatea
Bisericii, iar orice reparaţie inutilă este pedepsită prin plata unei amenzi de
50 livre de aur60 .
Revenind la ideea de la care am pornit - relaţia dintre restrângerea
drepturilor civile şi statutul sinagogii - aceasta devine cu atât mai evidentă
dacă ne gândim la faptul că aceste colecţii de legi vor conduce, prin efectele
lor, la apariţia în acelaşi spaţiu social a două perechi antinomice
56 CTh 1 6:8:25.
57 Cf Jean Juster, op. cit. , voi. I, p. 458.
58 Ibidem, pp. 460-46 1 .
59 CTh 1 6 : 1 0:24, prin reformularea legii în Codul lui Iustinian, pedeapsa este diminuată, vinovatul
fiind pedepsit cu returnarea unei valori duble a proprietăţii furate (CJ I : 1 1 :6).
60 Theodosius, Novella 3 (CJ I :9: 1 8).
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caracterizate printr-o inegalitate de statut: evreu vs. creştin şi Sinagogă vs.
Biserică. Perechile antinomice de care aminteam mai sus sunt aceleaşi pe
care le au în vedere de Părinţii Bisericii, iar ideea de la care se pleacă este
consonantă cu cea dezvoltată în literatura patristică (prin doctrina respingerii
şi a înlocuirii) însă prin transformarea discriminării în normă socială sunt
introduse două elemente cu caracter de noutate:
1 ) Transformarea inegalităţii de statut (proclamată deja în literatura
patristică) într-un fapt verificabil empmc, trasformare ce
reconfirmă periodic adevărul credinţei creştine.
2) Începutul procesului de plasare a comunităţii evreieşti în afara
societăţii majoritare prin situarea acestora sub jurisdicţia unui set
de legi diferit de cel al dreptului comun.
Iustinian va prelua acest model şi îl va duce mai departe. Din cele
aproximativ cincizeci de legi referitoare la evrei existente în Codul lui
Theodosie, acesta a reţinut mai puţin de jumătate, majoritatea legilor omise
reprezentând privilegii încă acordate evreilor. Astfel, în noul cod, Iustinian
nu mai include legile de la începutul secolului al V-lea care acordau
protecţie evreilor şi iudaismului, legea promulgată de Theodosie I prin care
se recunoştea statutul legal al iudaismului6 1 fiind la rândul său omisă. Alte
privilegii importante ce nu mai sunt recunoscute acestora sunt: imunitatea
acordată oficialilor sinagogii62, dreptul de excomunicare şi de revocare a
acesteia63 sau dreptul de a apela la propriii judecători pentru cazurile legate
de propria lege64.
Posesia de sclavi creştini este, în mod firesc, în continuare interzisă,
însă Iustinian introduce o nouă clauză: dacă sclavul îşi manifestă dorinţa de
a se converti la creştinism, acesta trebuia eliberat, proprietarul neputând
reintra în posesia lui prin alegerea aceleiaşi căi65 . Sancţiunea asociată de
Iustinian posesiei de sclavi creştini devine din ce în ce mai aspră, două legi
promulgate la distanţă mică în timp prevăzând pedepse diferite: o amendă
de 30 de livre66 în cazul primei legi referitoare la posesia de sclavi
promulgate de Iustinian şi moartea în cazul celei citate mai sus.

6 1 CTh 1 6:8:20.
CTh 1 6:8:3.
63
CTh 1 6:8:8.
64 CTh 2: 1 : 1 0.
65 CJ 1 :3 :54.
66 CJ 1 : 1 0:2.
62
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În domeniul economic, principalul privilegiu care le este încă
recunoscut evreilor este dreptul de a-şi fixa preţurile pentru propriile
mărfuri67 .
O altă noutate introdusă de Iustinian a fost restricţionarea dreptului de
proprietate, printr-o lege din 545 fiindu-le interzisă evreilor cumpărarea sau
concesionarea unui teren pe care se întâmpla să fie construită o biserică.
Pentru încălcarea legii este pedepsit atât cel care vinde cât şi cel care
cumpără, terenul în cauză trecând în proprietatea Bisericii6 8 .
Drepturile de moştenire ale convertitului la iudaism sunt în continuare
negate69 în timp ce protecţia celor care rărăsesc iudaismul în favoarea
creştinismului este în continuare menţinută7 •
În legătură cu drepturile civile ale evreilor, Iustinian continuă şi
dezvoltă linia iniţiată de predecesorii săi. Astfel, în 527 este repetată legea
prin care le este interzis accesul în administraţia imperială, orice evreu
descoperit a se afla într-o poziţie de autoritate asupra unui creştin fiind
pedepsit nu numai cu degradarea imediată din funcţie, ca în legile
anterioare, ci şi cu plata unei amenzi de 30 de livre7 1 • Urmărind acelaşi scop,
Iustinian le recunoaşte evreilor numai dreptul de a servi ca oficiali de rang
inferior (cohortalini), funcţia în sine implicând mai degrabă neplăcere decât
respect. În plus, prin Novella 45, le impune acestora toate obligaţiile legate
de datoriile municipale, negându-le în acelaşi timp dreptul la toate
imunităţile şi privilegiile implicate în mod normal de acestea. Ca şi în cazul
legilor referitoare la posesia de sclavi, şi de data aceasta Iustinian a conferit
autorităţilor eclesiastice permisiunea de a supraveghea şi a impune
respectarea edictelor imperiale. Pasul final este făcut în 545 72 , când
canoanele Bisericii sunt ridicate la rangul de lege pentru cazurile în care este
luată în discuţie populaţia evreiască.
În perioada anterioară lui Iustinian, orice evreu neacuzat de încălcarea
legii putea depune mărturie în orice proces, indiferent de părţile implicate.
Iustinian modifică această practică, refuzând în două legi diferite dreptul
evreilor de a depune mărturie. Astfel, nici un evreu nu poate depune
mărturie într-un proces în care una dintre părţi este creştină, ci doar în cazuri
67 CJ 1 :9:9.
68 Iustinian, Novella 1 3 1
69 Cf. James Parkes, op. cit., p. 248.
7° CJ 1 :5 : 1 3.
71 CJ 1 :5 : 12.
72 Iustinian, Novella 1 3 1 .
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în care sunt implicaţi evrei sau eretici7 3 . Şase ani mai târziu, sunt făcute
câteva excepţii - un evreu putând depune mărturie în favoarea creştinului
într-un proces în care cealaltă parte este un eretic, iar dacă avem de-a face
cu un proces în care este implicat Statul, poate depune mărturie în favoarea
Statului şi împotriva creştinului74 .
Eliminarea din Codul lui Iustinian a legii care recunoştea statutul legal
al iudaismului şi includerea acestuia în aceeaşi categorie cu credinţele
eretice şi păgâne7 5 transformă statutul evreilor în cel al unei comunităţi care,
cel puţin teoretic, nu se bucură de nici un drept şi de nici un fel de protecţie
din partea legii, dispariţia protecţiei legii făcându-se simţită în situaţii ca
cele în care Iustinian ordonă confiscarea tuturor sinagogilor din Africa şi
trecerea acestora în proprietatea Bisericii7 6 sau botezul forţat al evreilor din
Borion77 •
Ca notă generală, Iustinian urmează aceeaşi linie cu a predecesorilor
săi, interzicând distrugerea sinagogilor7 8 şi limitând pedeapsa în cazul
bunurilor furate la restituirea dublului valorii acestora79 • Pedeapsa cu
moartea este păstrată pentru cei ce atacă convertiţii la creştinism 80,
interdicţia căsătoriilor mixte8 1 rămâne în vigoare, iar cea referitoare la
construcţia de noi sinagogi sau la repararea celor deja existente82 este şi ea
repromulgată.
Plecând de la mărturiile existente în multe din cronicile secolelor ce
au urmat, mărturii în care se ia în discuţie subiectul sinagogilor prăbuşite,
Parkes concluzionează că începând cu epoca lui Iustinian aceste interdicţii
au început să fie aplicate în mod mult mai strict83 • Astfel, în timpul domniei
lui toate sinagogile din Laodicea se prăbuşesc în urma unui cutremur care nu
provoacă însă nici un fel de pagubă bisericilor din localitate, aceeaşi soarta
având-o în secolul al VIII-lea treisprezece sinagogi din Tiberia84 • O mărturie
similară este oferită de textele ce au în vedere controversa iscată între
Iustinian şi Biserica Monofizită, ocazie cu care Iustinian confiscă toate
73 CJ 1 :5 : 2 1 .
74 Iustinian, Novella 45.
75 CJ 1 :5 : 1 2.
76 Iustinian, Novella 37.
77 C/ James Parkes, op. cit., p. 250.
7 8 CJ 1 :9 : 1 3, 1 :9: 1 4.
79 CJ 1 : 1 1 :6.
8° CJ 1 :9:3.
81 CJ 1 :9:6.
82 CJ 1 :9: 1 8.
83 James Parkes, op. cit., p. 250.
84 Ibidem, pp. 250-25 1 .

1 45
https://biblioteca-digitala.ro

bisericile acestora din Alexandria, fapt ce îi determină pe aceştia din urmă
să decidă „construirea unui noi biserici pentru a nu fi într-o situaţie similară
cu cea a evreilor"85 . Ultima frază sugerează, aşa cum subliniază Parkes,
existenţa unor comunităţi evreieşti private de spaţii în care să îşi poată
celebra propriul cult.
Din punctul meu de vedere, inexistenţa mărturiilor de acest tip în
perioada anterioară lui Iustinian nu reprezintă o dovadă a faptului că
interdicţiile referitoare la construcţia de noi sinagogi sau la repararea celor
existente nu au fost respectate în trecut, prăbuşirea acestora în număr mare
abia începând cu secolul al VI-lea fiind, mai degrabă, urmarea firească a
unui proces de degradare desfăşurat în timp.
Însă, dincolo de aceste interdicţii în care Iustinian urmează prin
tematica avută în vedere modelul celor ce l-au precedat, acesta dezvoltă
legislaţia antievreiască pe o direcţie cu totul originală prin promulgarea în
553 a Novellei 1 46, text în care este urmărită reglementarea serviciului
sinagogal şi a credinţelor iudaice.
Contextul în care apare această lege este cel al unei controverse intra
iudaice iscate în Constantinopol privind limba în care trebuie citită Biblia în
sinagogă (una dintre părţi susţinând utilizarea exclusivă a ebraicii, în timp ce
cealaltă cerea folosirea paralelă a traducerii greceşti). Întrucât părţile nu au
ajuns la un compromis, un apel este adresat împăratului de către grupul care
cerea utilizarea unei traduceri. Iar răspunsul lui Iustinian, răspuns ce
depăşeşte cu mult cererea ce îi fusese adresată, este conţinut în Novella 1 46.
Prin această lege, Iustinian ordonă citirea Bibliei în greacă, latină sau
orice altă limbă înţeleasă de membrii comunităţii, iar în ceea ce priveşte
traducerea utilizată, acestora le este permis să aleagă între Septuaginta şi
versiunea lui Aquila. Mai mult, citirea comentariilor referitoare la
fragmentul biblic alocat fiecărei zile este interzisă, cei ce încalcă aceste
reglementări fiind supuşi unei pedepse fizice, confiscării proprietăţii şi
exilului. În plus, Iustinian interzice negarea existenţei îngerilor, a învierii şi
a judecăţii de apoi, cei ce se fac vinovaţi de împărtăşirea unor asemenea
credinţe urmând a fi excomunicaţi şi predaţi autorităţilor pentru execuţie.
Analizând Novella 1 46, Leonard Rutgers ajunge la concluzia că
motivaţia reală aflată în spatele promulgării acesteia a fost intenţia lui
Iustinian de a rezolva o problemă veche de patru secole, şi anume
construirea identităţii creştine prin utilizarea textelor iudaice. Rezolvarea
acestei probleme presupunea cu necesitate înlăturarea unui obstacol ce a stat
85 ,,History of the Patriarchs of Alexandria" apud James Parkes, op. cit., p. 25 1 .
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în calea exegeţilor creştini încă de la începuturi - cunoaşterea ebraicii de
către evrei şi prin aceasta accesul acestora la textul original al Bibliei 8 6 . Din
punctul meu de vedere, argumentul construit de Rutgers este unul slab în
condiţiile în care exegeza creştină nu a folosit decât în mod absolut
excepţional textul ebraic al Bibliei, creştinismul asumându-şi, încă de la
începuturi, istoria şi identitatea lui Israel prin raportarea la textul
Septuagintei.
Din punctul meu de vedere, pentru a înţelege reacţia lui Iustinian
trebuie să ne raportăm nu la fragmentul din Novella care reprezintă un
răspuns la problema ce îi fusese ridicată (acceptarea unei alte limbi pe lângă
ebraică în cadrul serviciului sinagogal), ci la acele elemente pe care acesta le
adaugă din proprie iniţiativă, şi mă refer în primul rând la interdicţia citirii
comentariilor asociate textului biblic interdicţie prin care se urmăreşte
invalidarea metodei de interpretare talmudice şi care răspunde, aşa cum
arată şi Parkes, acuzaţiilor formulate de Părinţii Bisericii privind practica
rabinică de a formula, în mod conştient şi deliberat, învăţături care falsifică
înţelesul original al textului 87 • În opinia lui Parkes, în spatele Novellei lui
Iustinian stă dorinţa sinceră a acestuia de convertire liberă a evreilor la
creştinism ea fiind expresia unui maximum de toleranţă posibil în epoca în
cauză. Din punctul meu de vedere, prin interzicerea metodei specific iudaice
de interpretare, acţiunea lui Iustinian poate fi definită ca una de maximă
intoleranţă, întrucât, având capacitatea de a o face, neagă dreptul de
existenţă al unei metode de interpretare diferite de cea pe care o
împărtăşeşte. Motivaţia acestuia devine vizibilă dacă avem în vedere şi
celelalte interdicţii incluse în lege (de a nega existenţa îngerilor, a învierii şi
a judecăţii de apoi), toate aceste interdicţii urmărind unul şi acelaşi lucru eliminarea unei căi diferite de cea creştină, cale care prin simpla ei existenţă
punea sub semnul întrebării adevărul absolut al celei creştine.
În concluzie, în analiza legislaţiei promulgate de Iustinian trebuie să
avem în vedere două dimensiuni: una prin care este relegitimată tradiţia
moştenită de la predecesorii săi şi o alta prin care aceasta este dezvoltată
prin introducerea unor elemente originale.
Relegitimarea de care aminteam este realizată prin reluarea legilor
referitoare la drepturile civile ale populaţiei evreieşti şi la statutul Sinagogii,
legi ce păstrează ideea fundamentală formulată în Codul lui Theodosie şi
86 Leonard Rutgers, ,,Justinians Novella 1 46, Between Jews and Christians" în Jewish Cu/ture and
Society Under the Christian Roman Empire, Richard Kalmin, Seth Schwartz [editors], Peeters,
Leuven, 2003, pp. 393-404.
87 James Parkes, op. cit., p. 253.
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care conduc prin aceasta la apariţia aceluiaşi efect: transformarea inegalităţii
de statut într-un fapt vizibil în mod empiric şi plasarea comunităţii evreieşti
în afara societăţii majoritare.
Elementele originale introduse de Iustinian nu sunt mai puţin
importante, în rândul acestora trebuind a fi incluse: Novella 1 46 cu
interzicerea interpretării talmudice a textului biblic, confiscările de sinagogi
şi botezurile forţate pe care le ordonă în Africa şi, nu în ultimul rând,
statutul de lege pe care acesta îl acordă canoanelor conciliilor Bisericii
referitoare la evrei. În mod cert, abuzurile lui Iustinian (reprezentate de
primii doi itemi ai enumerării anterioare) au un caracter excepţional, însă ele
oferă un precedent pentru comportamente care în viitor vor deveni regulă.
Cel de-al treilea item al enumerării are o semnificaţie mai profundă,
demonstrând, aşa cum afirmă A vi-Y onah, capitularea guvernării civile în
faţa Bisericii în ceea ce priveşte „problema evreiască' 88.
Concluzie

Aşa cum am văzut, în analiza statutului legal al evreului am avut în
vedere două dimensiuni: una comparativă ce a vizat descrierea perioadei
păgâne şi a celei creştine şi o a doua care, pornind de la identificarea
modificărilor apărute în perioada creştină, a urmărit evidenţierea efectelor
pe care aceste schimbări le provoacă.
Astfel, pe dimensiune comparativă cercetarea a condus la
identificarea a două modele total diferite: unul specific perioadei pre
creştine şi caracterizat prin drepturi egale şi privilegii şi, un al doilea, ce
începe să fie impus după creştinarea imperiului şi caracterizat prin
impunerea discriminării şi a unui statut de inferioritate.
În această perioadă ca şi mai târziu, atitudinea autorităţilor creştine
se caracterizează prin anti-iudaism şi toleranţă, un anti-iudaism ce impune
persecuţia şi o toleranţă prin care este evitată scoaterea iudaismului în afara
legii. Conform apologeticii creştine, evreii trebuie să continue să existe, ca
martori. Însă trebuie să existe în mizerie, lipsiţi de orice fel de privilegii şi
individualizaţi prin impunerea unui statut inferior, acest statut inferior fiind
simbolul unui popor iniţial ales, dar în final condamnat.
Aşa cum am afirmat deja, în consonanţă cu doctrina eclesiastică,
legislaţia imperială va impune discriminarea ca normă socială, ceea ce va
88 M. Avi-Yonah, op. cit.,

p.

249.
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implica pe de o parte individualizarea evreului prin impunerea unor măsuri
discriminatorii, iar pe de alta - plasarea acestuia în afara societăţii
majoritare prin situarea sub jurisdicţia unui sistem de legi diferit de cel al
dreptului comun.
Din acest moment, evreul pe care îl regăseam în textele patristice ca
o construcţie pur teoretică prinde formă în viaţa de zi cu zi, devenind o
realitate sui generis. Impunând discriminarea ca normă socială, autorităţile
imperiale au creat mediul în care pentru întâia dată s-au întâlnit creştinul
rezident al Imperiului şi evreul teoretic construit în literatura patristică,
numai că de data aceasta întâlnirea nu mai are loc într-un spaţiu simbolic, ci
într-unul social, iar evreul şi creştinul nostru nu mai sunt entităţi discursive,
ci indivizi în came şi oase, iar inferioritatea unuia, respectiv superioritatea
celuilalt, devin pentru întâia oară vizibile intrând prin aceasta în categoria
cunoaşterii verificabile empiric.
În procesul de construire a realităţii, spune Berger, trei sunt etapele
fundamentale: externalizarea, obiectivarea şi internalizarea8 9 . Prin
externalizare societatea este construită de către om, prin obiectivare aceasta
devine o realitate sui generis, iar prin internalizare omul îşi asumă această
realitate sui generis pe care tot el a creat-o, devenind în acest proces un
produs al societăţii. În calitate de constructori ai universului simbolic creştin
şi ai locului pe care evreul îl ocupă în cadrul acestuia, Părinţii Bisericii sunt
cei care definitivează prima etapă a procesului descris de Berger, în timp ce
sistemul de legi o acoperă pe cea de-a doua şi deschide calea spre ultima
dintre acestea, internalizarea, cea care operează mutaţia finală şi transformă
o construcţie teoretică într-o tradiţie socială.
De ce este atât de importantă norma socială?
Pentru că, aşa cum am amintit în introducere, indivizii nu acţionează
iraţional, ci au nevoie de explicaţii (nu neapărat raţionale), aceste explicaţii
începând a fi căutate în momentul în care un fenomen devine vizibil. Iar în
momentul în care diferenţa de statut şi discriminarea au devenit vizibile prin
transformarea lor în normă socială, unica explicaţie legitimă pusă la
dispoziţia individului a fost cea oferită de autorităţile eclesiastice pornind de
la literatura patristică.
În consecinţă, dacă ne raportăm la mentalul colectiv, sistemul de legi
are o importanţă capitală, acesta fiind item-ul prin intermediul căruia

89 Peter L. Berger, The Sacred Canopy - Elements of a Sociologica/ Theory of Religion, New York:
Doubleclay & Company, 1 967, p. 4.
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modelul realităţii construit de Părinţii Bisericii şi locul pe care evreul îl
ocupă în cadrul acestuia, ajung să fie împărtăşite de mase.
Mecanismul în sine include existenţa a trei termeni fundamentali:
1) o teorie (doctrina patristică a respingerii, pedepsei şi înlocuirii) care
formulează existenţa unei diferenţe de statut şi identifică această
diferenţă cu voinţa divină;
2) un sistem de legi determinat de această doctrină, sistem ce face
vizibilă această diferenţă de statut prin impunerea discriminării ca
normă socială;
3) o explicaţie pusă la dispoziţia individului de rând, explicaţie
formulată prin apelul la teoria care a generat sistemul de legi;
Legitimitatea statutului impus evreului apare cu atât mai evidentă cu
cât prin mecanismul utilizat, realitatea socială (evreul ca cetăţean de rangul
doi) ajunge să fie înţeleasă nu ca produs al unei activităţi umane, ci ca
manifestare a voinţei divine.
În concluzie, sistemul de legi, prin discriminarea pe care o impune şi
prin statutul inferior asociat evreului, reprezintă puntea de legătură dintre
doctrina Bisericii şi mase. Din acest moment, drumul este deschis spre
interiorizarea modelului construit de Părinţii Bisericii, internalizarea anti
iudaismului ca normă socială permiţând de acum înainte supravieţuirea
acestuia prin tradiţie.
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Northwestem

LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI

ADOLPHE CRE MIEUX, MOSES MONTEFIORE
ŞI ALTI LIDERI AI EVREIMII VEST-EUROPENE
IN VIZIUNEA UNOR SCRIITORI EBRAICI DIN
ROMÂNIA, 1866-1878
A

'

Articolul de faţă îşi propune să răspundă la întrebarea: cum au fost
prezentaţi liderii evreimii vest-europene de către unii scriitori ebraici
„maskili" din România anilor '60-'70 ai secolului al XIX-lea? Acestei
întrebări principale îi pot fi adăugate câteva întrebări auxiliare. Cine erau
liderii evrei vest-europeni care au creat o impresie specială asupra unor
scriitori ebraici din România şi ce mobil i-a determinat pe aceştia să-i
prezinte? Cine sunt aceşti scriitori ebraici şi care era orientarea lor generală?
Care fusese scopul urmărit de ei şi ce speranţă este exprimată de prezentările
făcute?
Pentru a răspunde la întrebările de mai sus trebuie să ne referim mai
întâi la cadrul istoric general. Din punct de vedere cronologic, perioada
tratată este cuprinsă între anul promulgării Constituţiei României (1 866) şi
anul Congresului de la Berlin ( 1 878). Este perioada în care se blochează pe
cale legislativă trecerea la societatea neutră-civilă, ca urmare a respingerii
emancipării evreilor pe baza articolului 7 al Constituţiei, care acorda dreptul
la încetăţenire numai pentru locuitorii străini de religie creştină 1 • De
asemenea, au avut loc expulzări de evrei sub pretextul de vagabondaj ,
organizate de guvernul liberal începând din toamna anului 1 866 ş i în mod
special în primăvara anului 1 867. Expulzările au fost însoţite de brutalităţi,
înregistrându-se şi cazuri de înecare a câtorva evrei în Dunăre2 . Faptul i-a
determinat pe fruntaşii evrei din România să ceară ajutor organizaţiei
„Alliance Israelite Universelle" („Kol Y srael Chaverym") şi personalităţilor
evreieşti proeminente din ţările Europei occidentale, care au intervenit pe
lângă guvernele ţărilor lor, aflate printre Puterile Garante3 . Chestiunea
1 C. Iancu, Les Juifs en Roumanie, 1866-1919, Aix-en-Provence, 1 978, p. 67.
2 Id., Ibid., pp. 87- 1 1 8.
3 C. Iancu, „Hamaavaq lemaan haemantzipatzyah shel yehudey Romanyah vehebetav
habeynleumyym"; B. Welter, „Midivuhey haqonsulyoth haAustro-Hungaryoth beRomanyah
bemahatzyth hashenyah shel hameah ha- 1 9"; E. Feldman, „Sefer haprotoqolym shel yehudey
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israelită din România devenea o problemă europeană. „Alliance Israelite
Universelle" îşi începuse activitatea educativă în România anterior4 :
comitete locale ale ei, fondate de „maskili" locali, funcţionau în mai multe
oraşe. Dar se impunea şi o activitate politico-diplomatică. Ea a început cu
vizita preşedintelui organizaţiei „Alliance Israelite Universelle", juristul şi
omul politic evreu din Franţa Adolphe Isaac Cremieux, la Bucureşti în luna
iunie 1 866, în perioada care a precedat votarea Constituţiei. Cremieux a
ţinut un discurs în Parlamentul României, încercând să exercite o influenţă
asupra politicienilor români - printre care erau unii care îl cunoşteau din
perioada studiilor sau a exilului la Paris -, arătând necesitatea rezolvării
problemei evreieşti în spiritul liberalismului democratic, pe calea
emancipării5. El nu a reuşit, dar şi-a continuat eforturile în acest sens în anii
următori, pe calea intervenţiilor diplomatice6 . În acelaşi cadru poate fi
văzută şi vizita în România a activistului evreu din Anglia Sir Moses
Montefiore, în anul 1 867, deşi importanţa şi realizările ei sunt
controversate7•
În România evreii încă nu erau organizaţi politic, majoritatea lor erau
„hasidim" vorbitori de idiş, înrădăcinaţi în tradiţie şi prea puţin interesaţi de
viaţa politică a ţării, iar o presă evreiască de largă răspândire nu exista în
ţară8 . Intelectualii autodidacţi care erau şi scriitori ebraici laici („maskilii")
serveau şi drept corespondenţi ai ziarelor ebraice care apăreau în Galiţia
austriacă, Austria şi Prusia, printre care Hamagyd, Yvry anokhy, Hashachar.
Aceste ziare circulau şi în rândul evreilor din România, iar scriitorii ebraici
deveniţi corespondenţi ai lor se erijau în purtători de cuvânt ai evreilor
locali. În afară de articolele de presă, adeseori sub formă de scrisori, ei
publicau uneori volume de proză literară şi poezie, în care descriau
problematica existentă. Aceşti intelectuali se identificau cu organizaţia
„Alliance Israelite Universelle" din punct de vedere ideologic şi practic,
Anglyah leezrath yehudey Romanyah", în: Tholdoth hayehudym beRomanyah. Voi. 2 (L. Rotman, C.
Iancu, ed.), Tel Aviv, 200 1 , pp. 97- 1 27; 1 29- 1 53 ; 1 55- 1 83.
4 L. Rotman, Chevrah bereey hachinukh: beyth hasefer hayehudy haromany 1851-1914, Tel Aviv,
1 999, pp. 57 şi urm.
s C. Iancu, Bleichroeder et Cremieux., Montpellier, 1 987, pp. 7 şi urm.; S. Posener, Adolphe
Cremieux, a biography, Philadelphia, 1 940, pp. 1 86- 1 8 8 ; T. Lavi, „Tholdoth yehudey haRegat", în:
Pinqas HaKehilloth: Romanyah, Voi. l . Jerusalem, 1 969, p. 33 (paginatia ebraică).
6 C. Iancu, Les Juifs (v. nota l ), pp. 74-82.
7 U. R. Q. Henriques, „Joumey to Romania, 1 867", în: The century of Moses Montefiore_(Sonia şi V.
D. Lipman, ed.), Oxford, 1 985, pp. 230-253 ; M. Samet, Mosheh Montefiore: haish vehaagadah,
Jerusalem, 1 989, pp. 7- 1 9; 1 83 - 1 99.
8 E. Aczel, Publicaţiile periodice evreieşti din România: dicţionar bibliografic, Voi. l : 1857-1900,
Bucureşti-Ierusalim, 2004, pp. 5-43.
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având nevoie de ajutorul ei atât în domeniul cultural-educativ, cât şi în
domeniul politic. Speranţa lor era că problema emancipării evreilor din
România (sau, cel puţin, a încetării persecuţiilor) va fi rezolvată prin
intermediul unor demersuri diplomatice făcute la intervenţia personalităţilor
evreieşti din Europa occidentală. Adeseori ei simţeau nevoia (sau poate
obligaţia) de a-şi exprima în scris recunoştinţa faţă de liderii evrei din
Europa occidentală care interveniseră în favoarea evreimii române. Ei
popularizau activitatea acestor lideri prin intermediul scrierilor lor literare
ebraice. Aceste scrieri cuprind porţiuni care sunt adevărate panegirice,
menite să-i flateze pe cei descrişi. Desigur, există posibilitatea ca aceşti
lideri să-i fi „stimulat" pe scriitorii respectivi să scrie în acest spirit, prin
intermediul unui cadou bănesc: în general, starea materială a acestor scriitori
era precară. Dar, oricum, elementul fundamental era identificarea ideologică
şi speranţa ajutorului pentru colectivitate. Iniţiativa scrierii acestor
panegirice putea fi individuală, dar cu scopul rezolvării problemei
colectivităţii, după cum putea fi colectivă, a conducătorilor comunitari
locali, autorul fiind eventual cointeresat. Se poate vorbi despre o
interdependenţă, accentul căzând totuşi pe aspectul colectiv. Deci,
elementele care au condus la apariţia acestor panegirice, care frizează
uneori cultul personalităţii, sunt: identificarea ideologică, speranţa reuşitei,
recunoştinţa colectivă, precum şi obligaţia particulară-individuală.
Printre scriitorii ebraici din România care au scris adevărate
panegirice lui Adolphe Isaac Cremieux, Moses Montefiore şi altor lideri
evrei din ţările Europei occidentale se numără Mordekhay (Marcus)
Strelisker, Matitiahu Simchah Rabener, Hillel Kahane. Toţi trei erau
originari din Galiţia şi stabiliţi în oraşele Moldovei.
Mordekhay Strelisker ( 1 808- 1 875)9 , născut la Brody (Galiţia) şi
stabilit la Mihăileni în anii 1 852- 1 853, i-a descris pe Moses Montefiore,
Adolphe Isaac Cremieux şi Albert Avraham Cohn într-un panegiric
versificat, în volumul de poezii în limba ebraică Thodah uberakhah, likhvod
sheloshah meitivey tzaar, rashey beyth havaad /echevrath Kol Ysrael
Chaverym. Volumul are titlul şi în limba franceză: Remerciement et
Benediction: poeme memoire honorifique dedie a trois hommes de merite et
de bienfaissance, Ies Presidents du Comite Central de la societe l'Alliance

9 L. Z. Herşcovici, „Mordekhay Strelisker - sofer yvry miMihăileni", în: Doroth shel yahaduth
vetziyonuth: Dorohoi, Săveni, Mihăileni, Darabani, Herţa, Rădăuţi-Prut (S. David, ed.). Voi. 2,
Kiryath Bialik, 1 993, pp. 1 57-1 60.

1 54
https://biblioteca-digitala.ro

Israelite Universelle a Paris. Volumul a fost publicat la Cernăuţi în anul
1 868.
Strelisker îi prezintă pe toţi cei trei menţionaţi ca „preşedinţi ai
Comitetului Central al societăţii Alliance Israelite Universelle", deşi
singurul dintre ei care îndeplinea această funcţie era Cremieux. Această
afirmaţie arată că autorul considera organizaţia „Alliance Israelite
Universelle" drept instituţie conducătoare a tuturor „israeliţilor" din lume,
centru al activităţii tuturor personalităţilor evreieşti remarcabile din lume,
fiecare trebuind să ajute „neamului lui Israel" în acest cadru, după
posibilităţile şi priceperea sa, deşi „israeliţii" (ca şi liderii lor) rămâneau
devotaţi ţărilor lor natale pe lângă devotamentul pentru „neamul lui Israel"
manifestat prin intermediul acestei organizaţii centrale. Panegiricul comun
este poemul apologetic Cântec de slavă pentru fiii lui Israel, în onoarea a
trei fruntaşi aleşi. Cei trei sunt numiţi „oameni de spirit şi binefacere, stâlpi
pe care se sprij ină neamul lui Israel, exemplu pentru fiecare evreu". Sunt
menţionate şi lăudate atât activitatea lor în direcţia promovării valorilor
Haskalei, de exemplu întemeierea şcolii moderne de băieţi de la Cairo
(Egipt) de către Cremieux şi întemeierea unui Beyth-Midrash (casă de
studiu a Torei şi iudaismului) de către Montefiore la Ramsgate (Anglia), cât
şi activitatea lor politică. Elementul central este prezentarea activităţii lor
politice, accentul fiind pus pe lupta lor pentru emanciparea politică a
evreilor din „răsărit" (în special din România) alături de modernizarea
acestora. Excepţie face Albert Cohn, administratorul operelor de caritate ale
familiei Rotschild. Strelisker îl laudă că dă ajutor „înţelepţilor şi
învăţaţilor ... care şed în Consiliul Marilor Savanţi ... urechea lui ascultă ...
sufletul lui ştie să întărească Pomul Cunoaşterii cu ramurile Pomului Vieţii"
atunci când aceşti oameni „i se adresează, cerându-i ajutor pentru munca lor
intelectuală" 10 • „Consiliul Marilor Savanţi" îi simboliza pe intelectualii evrei
„maskili". Albert Cohn este deci un Mecena modern pentru scriitorii
„maskili", iar Strelisker îi este recunoscător în numele tuturor şi al lui
personal.
Panegiricul versificat adresat lui Cremieux cuprinde o prezentare
biografică însoţită de aluzii biblice şi talmudice la numele său ebraic,
Ytzhaq. Atât Cremieux cât şi Montefiore „s-au născut pentru fapte bune şi
au fost chemaţi împreună ... să plece la Damasc ... să-i salveze pe fiii lui

10 M. Strelisker, Thodah uberakhah, likhvod sheloshah metivey tzaar, rashey beyth havaad lechevrath
Kol Ysrael Chaverym, Czemowitz, 1 868, pp. 20-2 1 .
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Israel" 1 1 • Este o aluzie la intervenţia lor comună în cazul acuzaţiei de omor
ritual de la Damasc, din anul 1 840, intervenţie care a dus la eliberarea
arestaţilor şi - pe de altă parte - o aluzie la necesitatea unirii personalităţilor
evreieşti vest-europene în scopul organizării de acţiuni comune pentru
ajutorarea evreilor persecutaţi din ţările răsăritene. Vorbind despre
Cremieux în mod special, Strelisker menţionează că „stă în picioare drept pe
frontul de luptă pentru a aduce bine şi binecuvântare, a elibera arestaţi cu
destoinicie; el are un limbaj elegant, învăţat şi cuvinte frumoase, ambele
sunt unite în spiritul lui pentru a obţine o judecată dreaptă; nu se va linişti,
nu se va astâmpăra, aşteptând timpul care va veni, ca să apară el însuşi la
vreme de necaz şi nenorocire, ca să ajute tuturor celor care îi cer,
solicitanţilor lui oprimaţi" 1 2 . Strelisker laudă curajul lui Cremieux, ţinuta lui
morală înaltă. Strelisker dedică două strofe din poemul său panegiric vizitei
lui Cremieux la Bucureşti. El este deosebit de laudativ şi îşi expnma
speranţa reuşitei în viitor, deşi deocamdată eforturile lui nu au fost
încununate de succes.
Şi în oraşul cel mare, capitala României,
Limba lui afost curajoasă, în Parlament;
Nu s-a temut şi nu a cedat cu nimic, spunând tot ce avea de spus,
A vorbit un suflet curat, în faţa tuturor celor marii
Toţi i-au ascultat cuvintele, frumuseţea discursului său,
Şi l-au lăudat atât prietenii cât şi duşmanii lui;
Şi chiar dacă s-au înmulţit oftaturile, care continuă puternic,
Totuşi seminţele puse de el sunt spre binecuvântare, au dat roade bunel "13
„

În privinţa lui Moses Montefiore, el este prezentat atât în poemul
Cântec de slavă pentru fiii lui Israel, în onoarea a trei fruntaşi aleşi, cât şi
în altă poezie prezentă în acelaşi volum, intitulată Un cântec al poetului Fiu
al lui David, al cărei titlu iniţial fusese Barukh haba beshem Hashem
(Binecuvântat să fie cel care vine în numele lui Dumnezeu). Poezia fusese
concepută în anul 1 867, „în întâmpinarea zilei vizitei marelui şi
preaînălţatului om, splendoarea lui Israel şi Yehudah la porţile taberei
Domnului în care poposeşte Israel; om mântuitor şi salvator, nu cu arma şi
nu cu forţa, ci în numele lui Dumnezeu şi cu încredere în Domnul Oştirilor
1 1 Id., ibid., p. 1 5.
1 2 Jbid., p. 17.
13

lbid., p. 19.
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şi în ajutorul Domnului Mântuitor, cu sufletul, puterea şi onoarea lui, cu
calităţile şi măreţia lui şi cu frumuseţea cuvintelor lui şi a lăudatului lui
discurs, preaînălţatul învăţat domn nobil, rabinul domnul Sir Moses
Montefiore, să trăiască, să strălucească şi să se arate întotdeauna" 14 • Moses
(Mosheh) Montefiore este comparat cu profetul Moise (Mosheh) din Biblia
Ebraică. Vizita lui în România este prezentată ca element central în cadrul
altor călătorii şi vizite pentru intervenţii în favoarea evreilor locali, făcute de
Montefiore la Damasc, la Ierusalim şi în Maroc. Strelisker a fost printre
evreii care s-au entuziasmat de apropierea vizitei lui Montefiore în România
şi a sperat în venirea lui la Mihăileni, în trecere spre Bucureşti. În poezia Un
cântec al poetului Fiu al lui David, Strelisker afirma că ziua plecării lui
Montefiore în călătorie este „ziua în care Dumnezeu ne-a făcut o minune ...
un bătrân înalt, drept, foarte înaintat în vârstă, cu păr alb... va pomi în
călătorie ... pentru a-şi scoate poporul din suferinţă" 1 5 . În poemul Cântec de
slavă pentru fiii lui Israel, în cadrul panegiricului făcut lui Montefiore,
Strelisker dedică trei strofe vizitei acestuia în România.
Şi cine nu ştie sau n-a auzit de principala binefacere făcută de călătorul
de 80 de ani!
De principala faptă bună a călătorului ajuns la vârsta de 80 de ani!
A plecat în România, când a izbucnit o răbufnire mare,
Pentru a o face să se oprească, pentru Fiica Sionului cea risipită în lume!
„

Şi Dumnezeu Cel Mare l-a sprijinit şi în Mila Lui l-a ajutat,
Iar regele a acceptat să-i asculte cererea!
Pentru că marii notabili, regii cei integri,
Au început, laolaltă, să ridice glasul înţelepciunii şi al prezentării publice!
Cu ajutorul Celui care dă răspunsuri adevărate afost înfrântă minciuna
Şi Dumnezeu şi-a pus Mâna Lui Atotputernică peste noi!
Şi, Slavă Domnului, acesta a fost scutul mântuirii noastre,
Acum speranţa noastră se îndreaptă spre bine! "16

Totuşi, panegiricul făcut de Strelisker lui Moses Montefiore este
însoţit de o anumită umbră de decepţie: într-o notă, autorul îşi exprimă
14 lbid., p. I O.
15 lbid., p. 1 1 .
1 6 Jbid., p. 1 5.
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regretul că Montefiore nu a ajuns nici la Mihăileni, nici în alte oraşe din
Moldova şi Bucovina, iar evreii din aceste oraşe nu numai că nu l-au putut
vedea şi n-au putut discuta cu el în mod direct, ci au aflat despre ruta sosirii
lui în România - via Pesta, Ungaria - din ziare.
Matitiahu Simchah Rabener (cca. 1 829-cca. 1 90 1 ) 1 7 , născut la
Lemberg (astăzi Lviv) în Galiţia, director al şcolii întemeiate de baronul
Jacob Neuschatz la Iaşi, face panegiricul lui Adolphe Cremieux, Moses
Montefiore, Albert Cohn, precum şi al baronului Jacob Neuschatz, în
numărul al doilea (ultimul) al revistei literar-culturale în limba ebraică
Zimrath Haaretz, editată de el însuşi, în mod particular, la Iaşi, în anul 1 876
şi difuzată în anul 1 877. El prezintă biografiile acestor oameni într-o formă
care îmbină aspectul informativ enciclopedic cu cel apologetic laudativ.
Rabener dedică un paragraf special vizitei lui Montefiore în România, deşi
greşeşte anul ei: 1 868 în loc de 1 867.
,,În anul 1 868, acest om vârstnic - Sir Moses Montefiore - care era
deja octogenar (în vârstă de 84 de ani) a plecat încoace, spre Principatele
Dunărene, ca să-i salveze pe fraţii noştri de aici de povara suferinţei care le
fusese aruncată pe grumaz pe nedrept, cu forţa, numai pentru că se numeau
Israel. - Şi o rugă de mulţumire lui Dumnezeu, că jugul suferinţei care
căzuse peste noi s-a uşurat puţin câte puţin sub guvernarea domnitorului
nostru principele Carol I, înalţe-se măreţia lui, iar inima sfetnicilor s-a
îndreptat spre binele nostru. Aşa să ne dea Dumnezeu şi aşa să continue să
dea bunătate în inima întregului popor al românilor, ca să fie bine pentru noi
şi pentru urmaşii noştri, amin" 1 8 •
Rabener îi acordă lui Cremieux mai puţin spaţiu publicistic decât lui
Montefiore. El nu face o referinţă specială la vizita lui Cremieux la
Bucureşti: probabil că Rabener încă nu se afla în România la acea dată.
Totuşi, el se referă la intervenţiile lui Cremieux şi ale organizaţiei „Alliance
Israelite Universelle" în favoarea evreilor din România. Descrierea îmbină
recunoştinţa cu speranţa. „Marele om Ytzhaq Adolphe Cremieux... a fost
desemnat preşedinte al societăţii Alliance Israelite Universelle ... Fapte bune
a făcut această societate binecuvântată pentru evreii care trăiesc în Asia şi
Africa. Atunci când evreii erau asupriţi şi chinuiţi aici în ţara noastră,
România, demersurile favorabile făcute de [această societate], care au
îmbunătăţit viaţa evreilor în toate, sunt încă şi vor fi totdeauna în faţa
17

Y. Y. Cohen, ,,Hahayym hatharbuthyym veharuhanyym'', în: Pinqas HaKehi/loth: Romanyah, Voi.
l , Jerusalem, 1 969, pp. 76-79 (paginaţia ebraică); L. Z. Herşcovici, ,,Hebrew maskilim writers in
Romania, 1 850-1 900", în: Studia Judaica, VI ( 1 997), pp. 1 47-1 67.
18
[M. S. Rabener], „Sir Mosheh Montefiore", în: Zimrath Haaretz, 2 ( 1 876- 1 877), p. 35.
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noastră; şi noi cu toţii îi arătăm multă recunoştinţă pentru acţiunile ei
numeroase, fiindcă sunt drepte - şi de aceea mulţi membri noi i se alătură în
fiecare an" 1 9 •
Hillel Kahane ( 1 82 1 - 1 90 1 )20, născut la Stanislawow, în Galiţia,
stabilit la Botoşani în anul 1 860, a fost directorul şcolii locale israelito
române întemeiate cu ajutorul organizaţiei „Alliance Israelite Universelle".
Kahane este autorul lucrării de geografie în limba ebraică Geliloth Haaretz
(„Ţinuturile Pământului"), apărută la Bucureşti în anul 1 880 şi reeditată
ulterior de autor la Botoşani în anul 1 901 2 1 • Lucrarea are titlul şi în limba
română: Geliloth Ha-arez: opu didacticu de geografia. Totuşi, lucrarea este
scrisă anterior, probabil la sfârşitul anilor '60 ai secolului al XIX-lea, după
cum rezultă dintr-o scrisoare primită de Kahane de la Mordekhay Strelisker
după lectura manuscrisului făcută de acesta22 • Kahane nu numai că l-a
admirat pe Montefiore, ci, mai mult, i-a dedicat cartea, atribuindu-i
numeroase calităţi sociale şi morale, printre care: „om drept, cinstit şi
salvator, care merge pe calea sfântă, conducător al lui Israel, cununa
splendorii poporului său... inimă curată, însămânţător de fapte de caritate"23 •
Kahane adaugă o scrisoare către Montefiore ca filantrop, pe care îl laudă
pentru toate faptele lui bune de asistenţă şi ajutorare. De asemenea, el laudă
călătoriile lui Montefiore. „De şapte ani au fost picioarele tale la porţile
Ierusalimului, acolo unde te-ai înălţat pentru a te ruga lui Dumnezeu pe
Muntele Sfânt şi acolo ai dat darurile tale precum roua Hermonului care
curge pe Munţii Sionului, pentru a întări inima oprimaţilor. Cairo,
Petersburg, Marocul, Roma şi Bucureşti vor povesti despre caritatea ta cea
mare. Iar Sionul şi Ierusalimul vor vorbi despre faptele tale bune"24 • În
acelaşi cadru îl laudă şi pe Eliezer Halevy (Louis Loewe), secretarul lui
Montefiore, mergând până la flatare25 •
Kahane publică şi o scrisoare primită de la Montefiore în anul 1 880,
ca răspuns la primirea unui prim exemplar al cărţii Geliloth Haaretz. Cartea
a fost depusă de Montefiore în biblioteca casei de studiu a Torei „Ohel
Moshe veYehudith" din Ramsgate. Kahane a primit un cadou (desigur în
19 [M. S. Rabener], „Haaluf Ytzhaq Adolphe Cremieux", în: Zimrath Haaretz, 2 ( 1 876- 1 877), p. 36.
20 Y. Y. Cohen, Hahayym (v. nota 1 7), pp. 79-8 1 ; M. Wunder, Meorey Galitzyah: entzyqlopedzah
lechakhmey Galitzyah. Voi. 6, Jerusalem, 2005, col. 794 ; Ş. Leibovici-Laiş, Evreimea botoşăneană:
mini-monografie, Tel Aviv, 2005, pp. 22 1 -223 ; 299; 5 1 2.
21 H. Kahane, Sefer Geliloth Haaretz, Bucuresci, 1 880; ediţia a doua: Botoşani, 1 90 I.
22 Id ibid„ ed. I, pp. XXI-XXIII.
23 lbid„ p. V.
24 lbid.
25 lbid.
„
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bani) de la Montefiore26 . Kahane repetă laudele pentru Montefiore în
interiorul cărţii, atunci când vorbeşte despre situaţia contemporană a lui
„Israel".
Cu aceeaşi ocazie, Kahane prezintă în mod laudativ organizaţia
„Alliance Israelite Universelle", precum şi pe Adolphe Cremieux personal.
„Ytzhaq din familia Carmi (Adolphe Cremieux) se află în fruntea ei pentru
înălţare şi strălucire. El este viteaz şi nu va păcătui pentru nimic şi va lovi pe
cel rău cu cuvintele sale, iar spiritul vorbirii sale îi va azvârli deoparte pe
duşmanii noştri. Cine are ochi şi nu vede ce s-a petrecut, nu observă binele
făcut de [această asociaţie] pentru viitor? Cine dintre fraţii noştri care îşi
iubeşte poporul din toată inima nu va considera că trebuie să fie
recunoscător acestei asociaţii sfinte care s-a extins în întreaga lume?"27 • Cu
aceeaşi ocazie, Kahane laudă activitatea organizaţiei „Israelitische Allianz
zu Wien" („Alianţa Israelită de la Viena") şi a preşedintelui ei, Joseph von
Wertheimer. „El este Yosef care i-a cunoscut pe fraţii lui în România şi a
sărit în ajutorul lor"28 . În ediţia a doua a cărţii, Kahane prezintă o gamă mai
largă de lideri ai organizaţiei „Alliance Israelite Universelle", printre care
Narcisse Leven, Elias Schwarzfeld, Jacques Bigart. Era vorba de activitatea
educativă a organizaţiei (împreună cu cea a organizaţiei „Jewish
Colonization Association"), fără referinţe la activitatea ei politico
diplomatică.
Prezentarea liderilor evrei vest-europeni de către scriitorii ebraici din
România anilor '60-'70 ai secolului al XIX-lea reprezintă un capitol al
relaţiilor evreieşti intereuropene şi al ajutorării evreilor din România de
către evreii din Occident. Desigur, din punctul de vedere al scriitorilor
ebraici „maskili'', erijaţi în fruntaşi şi purtători de cuvânt al evreilor din
România. Evreimea din România, aflată într-o situaţie precară, a trebuit să
apeleze la personalităţi evreieşti vest-europene şi la liderii organizaţiei
,,Alliance Israelite Universelle". Aceştia s-au arătat dispuşi să ajute, atât în
direcţia modernizării cât şi a emancipării, aşa cum ajutau tuturor evreilor din
„Orient'', respectiv din Europa răsăriteană şi ţările Asiei şi Africii. Scriitorii
ebraici „maskili" din România şi-au dat seama de necesitatea acestui ajutor
şi au fost recunoscători celor care li l-au dat, mergând până la cultul
personalităţii acestora, deşi uneori au existat cazuri de decepţie şi de
panegirice sau de alte prezentări forţate şi exagerate.
26

lbid., p. VIII.
lbid., p. 1 73 - 1 74.
28
lbid., p. 1 74.
27
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Anexe documentare

CUVÂNT
LA PRILEWL DESCHIDERII ŞCOALEI ISRAELITENILOR
(RAIA) DIN BUCUREŞTI

Lăudat fie numele Domnului care ne a ertat a trăi pînă astăzi şi a vedea
această zi luminoasă plină de bucurie: această zi pe care am adăstat-o prea mult şi
în care s-au deschis porţile acestei clădiri înaintea copiilor noştri spre a-i priimi şi
a-i aduce pe calea ştiinţii şi a virtuţii.
Lăudat să fii Doamne că ne ai ertat ca să vedem în această zi împiinîndu-se
speranţa tutulor sufletelor nobile şi dorinţa tutulor oamenilor de simţiri înalte adică
toleranţa religiilor. Fiind- că printr-acest opu, frumoasa ţară Rumînească în care
fanatismul inimic către religii streine nici o dată n-au izbutit, şi care totdeauna au
avut braţele deschise pentru toate naţiile şi toate religiile, au câştigat coroana
toleranţei religioase.
Şi încă odată fie lăudat şi bine cuvântat numele tău Doamne în a căreia mînă
este inima regilor şi a prinţilor, precum zice Sfânta Scriptură, fiind că tu ai inspirat
în marea inimă a prea !naltului Domn şi Stăpânitor BARBU ŞTIRBEI milostivirea
şi pentru noi, că ne ai fericit a avea şi noi parte în marea sa lucrare regeneratrică
care acest înalt tată al neamului său desvoitează din zi în zi mai mult la admiraţiea
tutulor. Apoi cînd prin voinţa Sa înaltă s-au deschis şcoalele publice organizate cu
perfecţiune şi liberalitate în care junele învaţă cunoştinţele şi cultura inteliginţii
care împodobeşte existenţa umană tot d-o dată îmbogăţind-o şi îndoind puterea ei
fizică şi morală, atunci, părintele nostru înalt şi - a adus aminte de noi şi de sîrmanii
noştri copii, părăsiţi şi lipsiţi de ori ce educaţie şi iată că a poruncit şi s-a făcut
această clădire.
Î n adevăr, aceste scoale naţionale perfecte, sînt şi pentru noi fraţilor. Înalta
stăpînire a noastră a arătat şi în această împrejurare obicinuita sa toleranţă
binevoitoare pentru noi. Copii noştri pot să fie primiţi în scoalele naţionale ca şi
copii românilor şi sperăm că copii noştri se vor învrednici în timpurile viitoare a se
folosi în aceste institute naţionale, însă nu vă miraţi de ce s-a deschis această scoală
speţială a israiliţilor în vreme că avem scoalele naţionale în dispoziţia noastră?
fiind că poziţiea j unimei israiliţilor este o poziţie ekcepţională. Junele israilit are
trebuinţă a cultiva afară din toate celelalte ştiinţe cerute pentru ori ce european, şi
limba sa naţională, adică limba sacră în care este scrisă B ibliea, acest monument
literar cel mai antic şi cel mai venerat de către toate naţiile civilizate modeme;
această limbă în care profeţii noştri au înfăţişat în espresiile cele mai sublime
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imagiurile cele mai gigantice ale viitorului umanităţii; această limbă în care divinul
psalmist a cîntat imnele sale sublime repetate acum în toate zilele de toate naţiile
civilizate, în fine această limbă unde este depusă toată istoriea neamului israiliţilor
şi toate documentele religiei sale.
Planul instrucţiei pentru această scoală precum este adoptată de Onorabila
Eforie a scoalelor, coprinde toate obiectele de instrucţie, care se tratează în scoalele
primare naţionale, însă cu adăogire ca copii noştrii vor învăţa şi:
1)

Limba sacră ( israileană ) adică Bibliea în limba originală; istoriea şi
religiea israilitenilor tot în această limbă;

2)

Limba romînă va fi învăţată d-o manieră perfectă: toate studiurile din
programul scoalelor primare se vor face în această limbă, care urmează
să devie limba vorbitoare a israeliţilor, prin aceasta junele israelit nu va
mai fi expus a se ruşina de a nu putea a se exprima bine în limba unei
naţii în mijlocul căreia trăieşte;

3)

Limba germană va forma objet de instrucţie foarte întins în această
scoală. Printr-aceasta junele israelit eşind din scoală va găsi deschis
înaintea ochilor săi o literatură imensă în care va putea a se perfecţiona
în ori ce ramură de ştiinţă sau de arte. Către aceasta studiul limbei
germane pure este d-o mare necesitate pentru junele

israilit din

congregaţiea noastră, fiind că este ştiut că israeliţii care au trăit în
veacurile de mijloc în Germaniea şi cari s-au emigrat mai pe urmă în
Rusiea, Poloniea şi chiar aici, a conservat limba germană ca limba lor
de conversaţie, însă nu au păstrat-o în puritatea ei; aşa dar cel d-întăiu
pas al unei culture între israiliţii noştri trebue să fie a schimba idiomul
german corupt în care vorbim acum, în limba germană pură fiind - că
fără o limbă pură nici un sistem de educaţie nu poate fi esecutat, fără
limbă nu e logică, nici gândire, nici inteligenţă; căci prin cuvânt ideea
îşi găseşte forma ei adică esistinţa ei.
Aşa dar un copil eşind din scoalele noastre va poseda principurile unei bune
educaţii primare în sfera inteligenţii şi a moralei, şi va fi în stare a alege cu folos o
carieră, o ocupaţie industrială, sau simţind în sine darul unei facultăţi mai perfecte
va putea urma cariera, ştiinţelor şi a artelor.
Domnilor şi fraţilor! trebue să repetăm încă o dată că cu zioa de astăzi începe
o eră nouă pentru israeliţi ce trăesc subt umbra sceptrului acestei ţări; nuorii
întunecoşi de ignoranţă şi de needucaţie ce ne-a înconjurat se respîndesc fugind
înaintea luminei, unei aurore nouă, a unei epoce nouă ce se sue înaintea ochilor
noştri. Uitaţi-vă fraţilor la un punct strălucit ce se desvoltă în orizontul viitorului
nostru; această lumină însemnează onoare, fericire şi glorie pentru noi. Dar numai
un drum poate duce pe copii noştri la acel punct luminos, adică calea culturii
omului şi al unui perfecţionament armonic al duhului şi al inimei, al inteliginţii şi
al moralului său, prin care copii noştri vor fi oameni capabili, folositori soţietăţii şi
d-un caracter sigur ce e folositor pentru familie şi pentru Stat, apoi şi cu frica lui
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Dumnezeu unul şi A tot puternicul ce e folositor pentru conservarea simţului
moral.
Fraţilor, v-am zis aici şi în public că întunericul ne-a înconjurat pînă acum,
n-aveţi ruşine spre aceasta! Cine cunoaşte patima sa, a făcut pasul d-întîiu pentru
vindecarea ei, zice scriptura. Dar afară de aceasta n-am fost numai noi singuri
atinşi de această patimă; din contra mai tot genul uman în veacurile de mijloc au
fost în această poziţie. Cine nu ştie? că după epoha strălucitoare a naţiilor antice
clasice, o epohă plină de progres în ştiinse, arie şi în toate ramurile activităţii
omeneşti, au urmat o epohă de repaos, unde genul umanităţii pare că a căzut într-un
somn letargic care a ţinut aproape de o mie de ani, apoi cînd acest geniu, cînd
aceste isvoare ale luminii au închis ochii săi, domniea întunericului s-au respîndit
asupra feţii pământului; apoi ce întuneric ! - întunericul estraordinar de trei zile cu
care Jehova a pedepsit pe egiptenii neascultători, au fost nimic pe lîngă acest
întuneric grozav, care au înfăşurat naţiile europene trei ani de cîte trei veacuri, de
unde au remas pînă în timpurile modeme ceva urme finale.
Noi israelitenii am suferit mult din acest întuneric, fiindcă ne-a făcut
schimbaţi nu numai pentru ochii streinilor, dar chiar pentru noi singuri. Înconjuraţi
fiind de gonirea grozavă, am uitat că am fost şi noi în antichitate o seminţie
reputată, un neam purtător în sînul lui de ideile lui cele mai sublime în sfera morală
cea mai naltă, adică în sfera religiei.
Glorie ţie Doamne, aceste timpuri grozave numai sînt; Ranele dureroase
pricinuite de tratamentul veacului de mijloc, timpul nou uman şi binevoitor se
sileşte a le vindeca! Dar şi chiar israiliţii singuri n-au remas pretutindenea îndărăt.
Î n timpul modem de la reformatorul cel mare Mendelson pînă în zioa de astăzi s-au
lucrat în interiorul cîmpului Israel. Religiea s-au purificat, gustul estetic s-au
desvoltat, cultura limbei noastre clasice s-au respîndit şi Israelitenii cu o mare
vioiciune au luat parte în lucrările inteligenţii publice pe calea civilizaţiei.
Fraţilor, lăsaţi-ne a urma şi noi în această cale lăudabilă unde vedem
umblînd fraţii noştrii ce trăesc acum între naţii civilizate în Europa. Nu ascultaţi
glasul acelora care zic că civilizaţiea modernă va pricinui perdere religiei noastre şi
că lumina ştiinţei este incompatibilă cu Iudaismul! Nu este aşa! Religiea Israiliţilor
născută în mijlocul flamelor cereşti ce s-au strălucit pe vîrful muntelui Sinai, n-are
frică de razele luminei. Şi această religie care a biruit pe flăcările îngrozitoare ce au
fost pregătite pentru martirii credinţelor, nu va sucumba măcar fiind espusă la focul
esaminator şi curăţitor a unei analise filosofice în timpurile modeme.
Fraţilor!

Arătati-vă

vrednici

de

înalta protecţie

a

Augustului

nostru

stăpînitor; împliniţi naltele Sale dorinţe bine-făcătoare pentru voi! Nu lăsaţi ca să
vă ameţească acei cari prin ignoranţă nu pricep marea importanţă a acestui institut !
Nalta stăpânire va avea tot d-auna mij loace a menţinea şi a protejia opul ei şi a vă
susţinea în calea progresului.
Dar voi copii răsplătiţi ostenelile învăţătorilori voştri cu un zel infatigabil la
lecţiile ce veţi primi: Siliţi-vă a avea o purtare bună plăcută şi mai cu seamă
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morală; şi cu inima voastră copilărească curată şi nevinovată rugaţi pe Dumnezeu
care este Dumnezeu pentru toţi, părinte a tuturor oamenilor, pentru fericirea acestei
ţări frumoase care vă hrăneşte ca o maică milostivă; rugaţivă la tronul cerului cu
sinceritate şi căldură pentru viaţa şi fericirea prinţului şi prea înălţatului nostru
Domn BARBU DIMITRIE ŞTIRBEI, isvorul fericirei publice a acestei ţări;
rugaţi-vă pentru saluta înaltei sale soţii objetul veneraţii tutulor, a căriea viaţă este
compusă de acţiuni caritabile şi d-o virtute înaltă; rugaţi-vă pentru fericirea a toatei
familiei strălucite a Marii Sale, a preaonorabililor săi miniştrii şi a membrilor
onorabilei Eforii a Scoalelor naţionale subt a căror protecţie imediată este pus acest
institut. In fine să ne rugăm toţi la Dumnezeu pentru viaţa şi fericirea tutulor
membrilor acestor onorabile adunări, care a bine voii a asista la această solemnitate
a noastră şi a glorifica cu prezenţa lor această zi a noastră de sărbătoare şi de
1
bucurie! Domnul dea pace tutulor! Dea pace popolui său uman •

Publicat în Curierul Israelit ", 21 ianuarie 1940
„

1 Confonn notei redacţ.iei ziarului C. I. Cuvântul de inaugurare la deschiderea şcolii a fost rostit de N. C. Popper. ln ziar cuvântarea a fost reprodusă

dupl o foaie volanlA tiplritA şi pusA în circulalie în epoci.
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