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ZIUA HOLOCAUSTULUI, 

comemorată la sediul Centrului de Studii iudaice 
 

Comunitatea evreilor din Arad, Centrul de studii iudaice din cadrul UVVG, Arad şi 

Inspectoratul şcolar judeţean, au organizat – luni 10 octombrie 2005 - manifestări comemorative la 

Cimitirul neolog vechi şi sediul Centrului de Studii iudaice de pe strada Tribunul Dobra nr. 10. 

Dacă la momentul comemorativ de la Cimitirul evreiesc vechi neolog momentul de reculegere a 

fost unul plin de pioşenie, organizarea fiind una cât se poate de reţinută, remarcându-se simplitatea 

ceremoniei, chiar dacă au participat numeroase oficialităţi locale, la sediul Centrului de Studii 

iudaice unde s-a abordat problematica Holocaustului din mai multe puncte de vedere, discuţiile au 

fost deosebit de productive. A fost posibil acest lucru deoarece la masa rotundă au participat: 

prefectul judeţului, reprezentanţi ai principalelor cultele religioase, membri ai comunităţii evreilor 

(unii supravieţuitori ai Holocaustului), cadre didactice din învăţământul universitar şi preuniversitar, 

studenţi, elevi. S-au remarcat luările de cuvânt ale PS Episcopul Aradului dr. Timotei Seviciu, 

prefectului Aradului Cristian Stragea, lectorului dr. Stelean Boia, ing. Ionel Schlessinger – 

preşedintele Comunităţii evreilor din Arad sau a lui Alexandru Kohn – supravieţuitor al 

Holocaustului. Toată activitatea a fost coordonată de directorul Centrului conf. univ. dr. Marius 

Grec. Între punctele de interes ale discuţiilor s-a situat şi evocarea lui Simon Wiesenthal – trecut în 

nefiinţă recent – cel care a pus bazele unui sistem juridic internaţional de pedepsire a criminalilor de 

război.  

Discuţiile, deosebit de interesante s-au prelungit mai bine de două ore, toţi cei prezenţi 

remarcând utilitatea unor asemenea întâlniri. De altfel, s-a remarcat încă o dată faptul că din anul 

universitar trecut tema Holocaustului este disciplină de studiu în cadrul Facultăţii de ştiinţe 

umaniste, politice şi administrative.   
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MANIFESTĂRI ACADEMICE LA CENTRUL DE 

STUDII IUDAICE 
 

 

În cadrul ciclului de manifestări dedicate împlinirii a 15 ani de învăţământ superior la 

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş‖ (UVVG) din Arad, au avut loc o serie de comunicări 

ştiinţifice, organizate pe diferite secţiuni. La Centrul de Studii Iudaice, care funcţionează în 

colaborare cu Comunitatea noastră, s-a organizat secţiunea a X-a, întitulată:‖Studiile Iudaice în 

contextul societăţii actuale‖. 

În frumoasa sală a Centrului, toate locurile au fost ocupate de cei ce au prezentat lucrări cât şi de 

un public avizat, receptiv, cuprinzând şi membri ai Comunităţii noastre. Moderatorii au fost Conf. 

Univ. Dr. Marius Grec, Decanul facultăţii de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative şi ing. 

Ionel Schlesinger, Preşedintele Comunităţii. Lucrările prezentate, urmărite şi comentate apoi cu 

mult interes de participanţi au fost: 

 Situaţia copiilor evrei în cel de al doilea război mondial, lucrare prezentată de Balaican 

Iuliana Delia de la Universitatea din Craiova 

 Benjamin Fundoianu, între tradiţie şi modernitate, lucrare prezentată de Speranţa Sofia 

Milancovici de la UVVG 

 In memoriam Eugen Glück, lucrare prezentată de Stelean Boia şi Marius Grec de la 

UVVG 

 Poporul evreu, trecut, prezent, tradiţii... lucrare prezentată  de Tomescu Lavinia şi 

Pteancu Alexandru de la UVVG. 

 

Cu aceaşi ocazie s-a lansat de către UVVG şi primul număr al revistei „STUDIA IUDAICA 

ARADENSIS‖, având în cuprins un însemnat număr de deosebit de interesante articole privind 

istoria, cultura, religia şi civilizaţia poporului evreu precum şi un scurt istoric al Comunităţii 

Evreilor din Arad. 

Datorită ambianţei plăcute oferite de sala destinată activităţii Centrului, tot aici s-au desfăşurat, 

în continuare, lucrările secţiunii VIII, întitulată „Arheologie, Istorie Veche şi Medievală‖, la care s-

au prezentate şapte expuneri audiate cu  mare interes. 

Un alt eveniment deosebit a fost marcat de vizita la Comunitate şi la UVVG a directorului 

executiv al Comunităţii Evreilor din Debreţin, Ungaria, Dr. Sandor Halmos. Cu această ocazie 

Domnia Sa a ţinut şi o deosebit de interesantă expunere privind unele probleme fundamentale ale 

iudaismului. La eveniment au participat şi reprezentanţi ai unor culte religioase, în frunte cu PS Dr. 

Timotei Seviciu, Episcop al Aradului, care, prin discuţii, au adus o însemnată contribuţie la reuşita 

întrunirii. Cadre universitare, dar şi membri ai Comunităţii evreilor au participat de asemenea la 

discuţii. Un moment festiv l-a constituit înmânarea, de către Dl. Decan Marius Grec, a diplomei de 

Membru de Onoare al Consiliului Ştiinţific al Centrului de Studii Iudaice, domnului Sandor 

Halmos. 

Biroul de presă al UVVG Arad
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O REUNIUNE INTERESANTĂ, INSTRUCTIVĂ ŞI 

PLĂCUTĂ 
 

 

Ionel Schlesinger 

 

 

Doamna Lya Benjamin, cunoscută enoriaşilor noştri din lucrările privind istoria evreilor din 

România cât şi din apariţiile televizate la unele talk-showuri, este o distinsă personalitate, pe cât de 

erudită, pe atât de plăcută. Aflând, cu ocazia unei discuţii purtate la Bucureşti, că dumneaei, într-un 

drum de revenire din Germania, va trece prin Arad, i-am lansat invitaţia de a face o oprire la 

comunitatea noastră. Spre satisfacţia mea, invitaţia a fost acceptată cu generozitate. Astfel, în 

dupămasa zilei de miercuri, 16 noiembrie, timp de câteva ore, am avut onoarea şi plăcerea să o 

avem oaspete pe doamna Lya. Deşi timpul petrecut la Arad a fost mult mai scurt decât ne-am fi 

dorit, am reuşit să-l petrecem într-un mod cât se poate de util şi plăcut, întru-n cadru adecvat 

nivelului oaspetelui: cel universitar. Împreună cu Dl. Conf.univ.dr. Marius Grec, Decanul facultăţii 

de care aparţine Centrul de Studii Iudaice, am organizat la acest centru un simpozion cu tema: 

„Antisemitismul, trecut şi prezent‖. Au participat cadre universitare, reprezentanţi ai inspectoratului 

şcolar, profesori de istorie , studenţi, reprezentanţi ai altor culte şi, nu în ultimul rând, enoriaşi ai 

comunităţii noastre. Doamna Lya Benjamin a făcut o scurtă expunere a celor întâmplate pe 

parcursul celor aproape două săptămâni petrecute în Germania şi Ungaria, bineânţeles cu referire la 

activitatea profesională, cu acent pe modul de percepere şi de prezentare în cele două ţări a 

evenimentelor din perioada Holocaustului. După câteva scurte expuneri pe tema dată, cea mai mare 

a timpului s-a consumat cu discuţii libere, întrebări adresate invitatei urmate de răspunsuri deosebit 

de pertinente. S-a discutat mult referitor la resorturile manifestărilor antisemite şi s-a insistat pe 

importanţa bunei pregătiri a celor care se ocupă cu educaţie tinerei generaţii.  

Privind antisemitismul prezent, subsemnatul am analizat recent apărutul articol semnat 

„pentru conformitate‖ de cunoscutul negaţionist Ion Coja. Toţi cei care au luat cuvântul şi-au 

exprimat indignarea că asemenea aberaţii josnice pot vedea lumina tiparului în România de astăzi şi 

au afirmat că tinerii nu mai pot fi induşi în eroare prin acuze răsuflate, fără nici o bază reală. 
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Francisc Schneider, Ionel Sclesinger, Lya Benjamin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagini din cadrul Centrului de Studii Iudaice din Arad. 
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CENTRUL DE STUDII IUDAICE, 

prezenţă activă în comunitatea arădeană 
 

 

În zilele de 1-3 iulie 2006 la invitaţia Centrului de Studii Iudaice de pe lângă Universitatea de 

Vest „Vasile Goldiş‖ şi a Comunităţii evreilor din Arad, oraşul nostru a fost vizitat de Directorul 

executiv al Comunităţii evreilor din Debrecen (Ungaria), Dl. Dr. Docent Halmos Sandor şi 

soţia acestuia. Programul a fost deosebit de încărcat, fiind atinse mai multe obiective:  

 vizitarea Muzeului Universităţii, Muzeului Memorial „Vasile Goldiş‖, Centrului de studii, 

istorie şi teorie literară „Ioan Slavici‖, Complexului Zarandul cu Colecţia de artă „Doina şi 

Baruţiu Arghezi‖, Bibliotecii Centrale Universitare „Tudor Arghezi‖, Centrului de calcul, 

sediile unor facultăţi, precum şi obiective deosebite ale municipiului nostru; 

 participarea la serviciul religios din Sinagoga neologă şi contactul stabilit cu membrii 

Comunităţii evreilor din Arad. 

Pe tot parcursul vizitei, oaspetele a fost însoţit de prof. univ. dr. Francisc Schneider, ing. Ionel 

Schlesinger – Preşedinte al Comunităţii evreilor din Arad şi conf. univ. dr. Marius Grec - Director 

al Centrului de Studii iudaice. Un punct important al vizitei l-a constituit Conferinţa susţinută de 

Dl. Docent Halmos Sandor, pe teme de actualitate în Studiile iudaice, urmată de o masă rotundă; 

acest  moment, desfăşurat la sediul Centrului de Studii Iudaice (str. Tribunul Dobra, nr. 10 – în 

incinta sediului Comunităţii evreilor din Arad), a fost deosebit de interesant, deoarece la dezbateri 

au participat personalităţi ale Aradului, care au intrat într-un dialog viu cu conferenţiarul maghiar, 

amintim doar pe PS Timotei Seviciu – Episcop al Aradului, părintele Ioan Pop – consilier cultural al 

Episcopiei Aradului, conf. univ. dr. Marius Grec – Decan al Facultăţii de Ştiinţe Umaniste, Politice 

şi Administrative, lector univ. dr. Stelian Boia – prodecan al amintitei facultăţi sau prof. Marinca 

Grec de la Liceul de Artă „Sabin Drăgoi‖.  La întâlnire au participat cadre didactice din 

învăţământul preuniversitar, universitar, studenţi, membri ai Comunităţii evreilor, oaspeţi din SUA 

sau Franţa ... Cu acest prilej oaspetelui i s-a decernat titlul de Membru de Onoare în Consiliul 

Ştiinţific al Centrului de Studii Iudaice.  

Deosebită a fost întâlnirea pe care oaspetele a avut-o cu rectorul Universităţii de Vest „Vasile 

Goldiş‖, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, moment care a marcat un important pas făcut pentru o bună 

colaborare pe viitor între Institutul rabinic din Debrecen şi Centrul de Studii iudaice din cadrul 

Universităţii de Vest „Vasile Goldiş‖ din Arad. 

La finalul vizitei, de mare atracţie pentru oaspeţi a fost vizita de la Castelul Macea – proprietate 

a Universităţii şi Grădina botanică universitară care împrejmuieşte frumosul castel. 

Ca o caracteristică fundamentală a întregii vizite trebuie remarcat spiritul deschis în care s-au 

purtat toate discuţiile, dialogul viu, real, generator de înţelegere, într-un adevărat spirit ecumenic 

(înţeles ca dialog între religii).  
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Dl. Halmos Sandor primeşte Diploma de Membru de Onoare în Consiliul ştiinţific al 

Centrului de Studii iudaice din Arad. 

(Oaspetele maghiar este încadrat de ing. Ionel Schlesinger şi conf. univ. dr. Marius Grec) 

 

 
Biroul de presă 

al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” 
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ROADELE EDUCAŢIEI 
 

 

Una din formele de manifestare ale noului val de antisemitism ce se practică în lume, este 

negarea Holocaustului. Acest fapt dureros pentru întreg poporul evreu, este deosebit de greu de 

suportat de puţinii supravieţuitori ai lagărelor de exterminare cât şi de rudele celor pieriţi în 

Holocaust. Interzicerea prin lege a negaţionismului a fost urmată în România şi de alte măsuri, 

printre care, introducerea în programa şcolară a predării cunoştinţelor despre Holocaust. O 

impresionantă dovadă a roadelor unei astfel de abordări a constituit-o manifestarea organizată de 

Centrul de Studii Iudaice şi Grupul Şcolar „Gheorghe Lazăr‖ din Pecica, la 27 ianuarie a.c., cu 

ocazia comemorării a 61 de ani de la eliberarea lagărului de la Auschwitz. În localul Centrului, o 

formaţie de 16 elevi ai grupului şcolar susamintit, sub conducerea prof. Adelina Stoenescu, a 

susţinut un program complex, constând dintr-o prezentare Power Point, întitulată „Spre libertate‖, o 

expunere cu tema „Shoahul în artă‖, lansarea ediţiei comemorative a ziarului „Menorah‖ şi o 

alegorie, întitulată „Destine‖. Din păcate, spaţiul restrâns al unui articol nu ne permite să relatăm pe 

larg despre fiecare din subiectele amintite, dar, cel puţin două două dintre ele se cer detaliate: 

 Ziarul „Menorah”: fiind o ediţie comemorativă, are un conţinut adecvat tematicii 

Holocaustului în general, fără a omite referirile la evreii din Pecica şi din Arad. Mottoul ziarului, un 

citat din David Wyman: „Holocaustul a fost, desigur, o tragedie a evreilor, dar nu  numai a lor...a 

fost o tragedie a creştinilor, o tragedie a civilizaţiei occidentale, tragedia întregii omeniri‖. 

Articolele semnate de elevi din clasele XI şi XII, sunt scrise la un nivel de maturitate şi înţelegere 

de admirat. Dintre titluri: „Auschwitz-Birkenau, sfârşitul speranţei‖, „Anna Frank‖, „Ultimele 

scrisori‖, „Shoah în teritoriile româneşti‖. 

 Alegoria „Destine”: Elevii s-au dispus într-o formaţie, în picioare în faţa asistenţei, 

fiecare purtând o foaie având înscris un nume de localitate: Cluj, Sărmaş, Iaşi, Dorohoi, Pecica, 

Arad, etc. Pe rând, fiecare elev, vorbind la persoana I, a expus datele privind identitatea şi situaţia 

înainte de Shoah a câte unui evreu, din localitatea a cărei denumire o purta. Apoi, circuitul s-a 

reluat, de data asta fiecare elev, tot la persoana I, a amintit „ce mi s-a întâmplat‖ în Holocaust, de 

fapt cum „am pierit‖ sau „cum au pierit membri familiei mele‖. La sfârşit, foile cu denumirile de 

localităţi au fost rânduite pe pardosea, şi pe fiecare din ele s-a aşezat câte o candelă aprinsă... 

Mesajul transmis a fost atât de puternic, încât majoritatea celor din asistenţă au lăcrimat. Cu atât 

mai mult, vârstnicii membri ai comunităţii noastre, dintre care fiecare are amintiri personale 

dureroase din aceea perioadă, au receptat mesajul printr-o trăire emoţională tulburătoare. În câteva 

scurte comentarii, unii invitaţi au dat glas emoţiei trezite de extraordinara prestaţie a tinerilor: 

Laurean Mendel, cu ochii în lacrimi, mulţumind elevilor, a relatat despre faptul că din Sărmaş, 

localitate a cărei nume s-a aflat pe una din foile prezentate, au fost duşi pe drumul fără întoarcere 

cei mai mulţi membri ai familiei lui. Alexandru Kohn a vorbit despre modul cum a simţit el 

persecuţiile din perioada antonesciană, dar mai apoi şi în perioada dictaturii comuniste. Preşedintele 

comunităţii, Ionel Schlesinger, s-a declarat profund mişcat de întreaga manifestare şi a accentuat 

importanţa educaţiei tinerei generaţii în spiritul cunoaşterii adevărului istoric cât şi a cunoaşterii 

reciproce. 

Ca un ultim gest, care a sporit încărcătura emoţională a momentului, elevul Claudiu 

Bălăceanu a oferit comunităţii trei tablouri, realizate de el, pe teme legate de Holocaust. 

 
Ionel Schlesinger 
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Elevii Grupului Şcolar „Gh. Lazăr” Pecica. 
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AJUTOOOOOR! SĂRIŢI! VIN EVREEEEEEII! 

-Comentarii pe marginea unui delir antisemit- 
 

Ionel Schlesinger 

 

 

În toate luările de poziţie publice, atât în ţară, cât şi în străinătate, precum şi în coloanele 

publicaţiei noastre, am ţinut să scot în evidenţă satisfacţia pentru foarte bunele relaţii interetnice 

existente în oraşul nostru. Atât în relaţiile directe cu fraţii noştri creştini cât şi cu organele 

administraţiei locale, domneşte un spirit de stimă şi respect reciproc, o reală dorinţă de colaborare, 

fapt care nu poate fi decât în folosul tuturor locuitorilor urbei. Puţinii evrei rămaşi în Arad, urmaşi 

ai unei comunităţii puternice, ce a adus o însemnată contribuţie la dezvoltarea economică şi 

spirituală a oraşului, sunt cetăţeni loiali şi utili României. În acest context, nu putem rămâne 

indiferenţi când, deşi în altă parte a ţării, apar virulente atacuri antisemite. 

În mod clar, poporul Român nu este antisemit. Suntem conştienţi însă, că într-o Românie 

aproape fără evrei, mai există destui antisemiţi, fapt datorat perpetuării unor tipare false, adânc 

înrădăcinate în mentalul colectiv dea-lungul a multe secole de mistificări. A exploata însă aceste 

stereotipuri mentale într-un mod perfid şi josnic cu evidente scopuri electorale, îndemnând în 

acelaşi timp la violenţă, este deja de domeniul penalului. 

Ataşat unui e-mail din America, am primit un articol apărut într-o publicaţie bucureşteană, 

pe care eu nu o citesc, „România Mare‖. În acest articol, apărut în numărul jubiliar 800 din 

11.11.2005 a respectivei foi, mi-a fost dat să citesc cel mai murdar şi virulent, totodată şi cel mai 

tembel atac antisemit apărut după revoluţia din 1989. Semnat „Pentru conformitate, Ion Coja‖, 

articolul se constituie într-un delir al unei minţi bolnave care, dacă nu ar fi atât de periculos, ar 

putea fi deosebit de comic. 

 Adresându-se către „oamenii de bună credinţă din lumea largă, scriitori, artişti, savanţi, 

lideri de opinie şi conştiinţă civilă, guvernelor şi parlamentelor de pretutindeni, organizaţii 

internaţionale preocupate de pacea şi securitatea lumii, credincioşii şi ierarhii tuturor religiilor‖, 

semnatarul le dezvăluie „o fărădelege de o gravitate maximă pentru viitorul planetei noastre, o 

veritabilă crimă împotriva umanităţii‖. Citind aceste prime rânduri, mă gândeam că cineva, doamne 

fereşte, se pregăteşte să lanseze un atac nuclear care va provoca extincţia speciei umane. Ei bine, nu 

am ghicit: e vorba de ceva mult mai grav! Pericolul „planetar‖, în gândirea (dacă o putem numi aşa) 

semnatarului, o reprezintă „acele organizaţii şi instituţii ale comunităţii evreieşti, care au conceput 

şi pun în aplicare proiectul de încetăţenire şi strămutare în România a unui milion de evrei‖, aceasta 

reprezentând „o agresiune la adresa Statului şi Poporului Român...fără precedent în analele istoriei 

planetare‖.  

 Dacă, până la acest punct, articolul nu părea decât un grotesc text, gen „teatru absurd‖, în 

continuare revine la „normal‖ dezlănţuind un furibund atac antisemit, care culminează cu un clar 

îndemn la „reacţii pedepsitoare‖. 

 Despre beţivi se spune că uneori văd dublu. Autorul, îmbătat de o ură viscerală, vede triplu: 

afirmă, ca o sperietoare supremă, că în anul 1939 în România erau „cca. 2.000.000 de evrei‖, care 

însă, nu uită el să adauge, au ajuns să devină „minoritatea etnică cea mai primejdioasă şi mai greu 

de suportat pentru toţi ceilalţi locuitori ai României‖. Deraierea continuă cu „demascarea‖ scopului 

final al „proiectului Israel în România‖: „instituirea unui control deplin asupra României şi 

deposedarea în fapt a Românilor de teritoriul naţional‖.  

 Concluzia logică: tremuraţi voi, cei 22 milioane fără apărare, că vin peste voi cei 500.000 

evrei periculoşi care au devenit cetăţeni români...‖iar românii nu ştiu nimic despre această invazie‖! 

Şi, fiindcă în orice story care se respectă, tensiunea trebuie să meargă crescendo, ni se oferă, în 

continuare, nici mai mult, nici mai puţin, decât dezlegarea misterelor revoluţiei: „avem chiar motive 

să credem că scopul în care s-a produs răsturnarea regimului politic în decembrie 1989 a fost să se 
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obţină astfel condiţiile propice pentru implementarea acestui proiect‖ (referire la „Proiectul Israel în 

România‖).  

 Şi asta nu e totul. Aflăm ceva, ce pentru orice antisemit care se respectă este evident: evreii, 

pe lângă faptul că în general sunt răspunzători pentru toate relele lumii, în particular mai sunt de 

vină pentru: „depopularea României, plecare în străinătate a câteva milioane de români, încurajarea 

tinerilor să emigreze definitiv din România, guvernanţii noştri nefiind deloc preocupaţi să le ofere 

tinerilor vre-o speranţă că s-ar putea realiza în România, descurajarea familiei şi a natalităţii, cei 

vizaţi fiind românii majoritari, prăbuşirea sistemului de sănătate, a asistenţei medicale pentru copii 

în special, declinul sever al nivelului de trai, propaganda anti-românească, antinaţională, la care este 

angrenată toată mass-media, aşa zisa democratizare a României şi aşa zisul pluralism politic instituit 

după 1990 prin care asupra Parlamentului României şi a vieţii politice  s-a instaurat un veritabil 

monopol exercitat de câteva partide, toate provenite din grupul de conspiratori care au organizat aşa 

zisa revoluţie din decembrie 1989, aşa zisa privatizare care s-a făcut în beneficiul unor firme 

străine, cele mai multe aflate în proprietatea unor evrei‖. Deşi sigur obosit de atâtea dezvăluiri 

senzaţionale, autorul mai face un efort intelectual şi mai are putere să aşeze cireaşa pe tort, 

adăugând: „Emil Constantinescu şi Traian Băsescu îşi ascund originea evreiască‖. 

 Acest Don Basilio întârziat aplică, atît cât îl duce mintea, în mod „creativ‖ metoda 

insinuării, a marii calomnii, a unei cât mai mari şi mai gogonate minciuni, convins de mai 

cunoscuţii lui înaintaşi în asemenea metode, că până la urmă ceva tot rămâne... 

 Cititorului neavizat i se induc astfel două idei principale: 

1. România este în pericol de moarte. Desigur, de vină sunt evreii. 

2. Toate guvernările de până acum au fost şi sunt trădătoare de neam şi ţară, incapabile să 

salveze bietul popor Român de nenorocirile trecute, prezente şi viitoare. 

 Concluzia, indusă subliminal, este evident, una singură: Ţara are nevoie de un salvator, care 

să fie adevărat patriot, iubitor de neam şi ţară, imaculat, justiţiar, etc. Parcă ne aducem aminte că se 

aşteaptă alegeri anticipate... Curat murdar, coane Coja! 

 Dacă am ajuns să fim imuni la alegaţiile şi delirele bombastice ale patriotarzilor care exhibă 

şi exploatează firescul sentiment naţional, arogându-şi titlul de „adevăraţi patrioţi‖, abuzul de 

furibunde şi delirante atacuri antisemite, cu nimic justificabile, nu poate fi tolerat la nesfârşit. 

 Un „merit‖ totuşi are autorul/semnatarul articolului: a reuşit să aducă o contribuţie preţioasă 

la arsenalul de mistificări aberante: dacă atitudinea şi numărul de evrei din România nu mai poate să 

motiveze un curent antisemit, hai să devenim bravii purtători de stindard a luptei contra evreilor 

virtuali...şi dă-i, şi luptă...  

 Fiind evident, pentru un antisemit practicant, că evreii pot fi făcuţi oricând vinovaţi pentru 

toate neâmplinirile datorate neputinţei proprii, parafrazând o binecunoscută zicală românească, am 

putea spune că îndemnul pentru ei conform metodei Coja ar putea să sune: „Cine nu are evrei...să-i 

inventeze!‖  

 Lăsând la o parte toate inepţiile conţinute în delirul lui Coja, trebuie să reţinem un fapt 

inedit, o frază care întruneşte în mod strălucit toate elementele constitutive ale infracţiunii de 

instigare la violenţă: „Avertizăm comunitatea internaţională că proiectul ...pune Poporul Român în 

situaţia de legitimă apărare şi îndreptăţeşte pe fiecare român la orice reacţie defensivă şi 

pedepsitoare...‖.  

 Aşteptăm cu mult interes să vedem cât de „îndreptăţite‖ să aplice paragrafele referitoare la 

instigare se vor simţi, în consecinţă, organele statului abilitate să aplice legile ţării... 

 În încheiere, merită amintită atitudinea de laşă complicitate a redacţiei foii în care a apărut 

articolul în cauză. Iată ce apare în „Nota Redacţiei‖ de la sfârşit: „Revista noastră nu împărtăşeşte 

toate punctele de vedere exprimate în acest material pe care îl consideră, în unele privinţe exagerat‖. 

Fără comentarii. 
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ŞI TOTUŞI, COPACII MOR ÎN PICIOARE 

EVOCARE SIMON WIESENTHAL 
 

 Marius Grec 

 

 

 Toate marile agenţii de presă au titrat în aceste zile: a murit Simon Wiesenthal. Când 

evocăm numele lui Wiesenhal, la ce ne gândim ? Ce semnifică acest nume ? Cu ce se identifică ? Să 

spunem: justiţie, răzbunare, neînduplecare, perseverenţă... Cel care a purtat până recent acest nume 

nu avea nimic extraordinar în înfăţişare: de 

statură mijlocie, brun, îngrăşat de vârstă, ochii 

mari, uşor bulbucaţi, mustaţa scurtă şi căruntă, 

mâinile puternice cu degetele scurte şi groase. 

Era un om blând, care te cucerea de la primele 

cuvinte. Şi totuşi, omul acesta a devenit spaima 

tuturor criminalilor de război, ascunşi în jungla 

africană sau cea a marilor metropole, în 

Paraguay, Brazilia sau Uruguay, în deşertul 

Australiei, feţe schimbate, identităţi ascunse; 

mulţi dintre ei bogaţi, dar toţi cu păcate de 

neiertat. Cât de mult ar fi dorit să-şi cumpere 

viaţa sau mai bine spus moartea acestui om. 

Wiesenthal a devenit pentru ei victima, care 

scăpată miraculos de la moarte, reclamă pedepsirea criminalilor. Dar, nu a fost numai atât. Asemeni 

unui antic vânător, a început hăituirea vinovaţilor, a pus pe picioare - la Viena – un centru de 

documentare care avea un scop precis: prinderea criminalilor de război nazişti şi trimiterea lor în 

faţa judecăţii popoarelor. Am putea crede că ne aflăm în faţa unui om, un simplu arhitect, însetat de 

răzbunare, mai cu seamă că a pierdut în lagărele de concentrare nu mai puţin de 97 de suflete, toţi 

membri de familie. A scăpat din fabricile morţii doar el şi soţia sa, ca într-un adevărat miracol. Deşi 

a scăpat din lagăre mai  mult mort decât viu, ros de boli, stors de inaniţie, nu s-a gândit să-şi facă 

dreptate singur, să pună mâna pe vreo armă şi să se spele cu sângele călăilor săi. Nu se punea 

problema unei chestiuni personale, a unei atitudini de ‖după faptă şi răsplată‖; era vorba despre 

conştiinţă. Fiecare acţiune a sa, a centrului său şi a oamenilor săi era urmată de un proces 

internaţional,   într-un tribunal. Totul se rezumă în fond, la acelaşi strigăt: „Amintiţi-vă ! Treziţi-vă ! 

Nu lăsaţi somnul raţiunii voastre să nască din nou monştri! ‖  

 Născut la 31 decembrie 1908 în Galiţia, de meserie arhitect până în 1941, se putea întoarce 

la meseria sa după război, putea construi case, oraşe, poduri ... era atâta nevoie de ele. Şi totuşi, a 

ales altă cale, cea de adevărat detectiv, decis să oblige lumea să asculte un crunt şi crud adevăr. 

Mulţi erau sceptici în ceea ce priveşte acţiunile lui, iar călăii erau cei mai convinşi că un adevăr 

teribil, ororile lagărelor de exterminare, nu vor fi crezute. În septembrie 1944 un subofiţer SS l-a 

întrebat ce ar povesti despre lagăre, dacă, prin absurd s-ar trezi brusc în America. După o scurtă 

perioadă de ezitări, Wiesenthal a răspuns că ar spune adevărul. Răspunsul a venit prompt: „O să le 

povesteşti adevărul oamenilor din America. Foarte bine. Dar ştii dumneata ce se va întâmpla, 

Wiesenthal ? N-or să te creadă. Or să te ia drept nebun. Poate chiar or să te închidă la balamuc. Cine 

ar putea crede aceste orori dacă nu le-a trăit ?‖ 

 Aceasta a fost, la început, cea mai mare dramă a lui, dar timpul a demonstrat că a izbândit. 

Dacă astăzi lumea civilizată a devenit conştientă de hidoşenia Holocaustului, i se datorează şi lui 

Simon Wiesenthal. 

 Dumnezeu să-l odihnească !  

A avut o viaţă lungă, plină de coşmaruri, dar în cele din urmă şi-a găsit liniştea.        
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DESPRE ANTISEMITISM 
 

On Anti-Semitism 

Abstract 

 

      The article offers a definition of the term anti-Semitism and analyzes its three currents, 

according to the classification made by Kenneth S. Stein, a specialist in the problems regarding 

anti-Semitism working for the American Jewish Committee. The article also presents the main laws, 

decisions and recommendations made by governments and international organizations aimed at 

fighting all kind of manifestations of intolerance and discrimination. As a conclusion, the writer 

underlines the importance of information and education, especially for the young generation, so as 

to build a world free of fanaticism and hatred, a world of civilization and progress. 

 

Ionel Schlesinger 

 

 

Termenul „antisemitism‖ este folosit ca definire a urii faţă de evrei. În această accepţiune, el 

este de fapt impropriu, deoarece nu se adresează tuturor „semiţilor‖, dar, fiind folosit de la început 

cu adresare directă la evrei, aşa a intrat în mentalul colectiv. Ura faţă de evrei a îmbrăcat, dea-lungul 

timpului, cele mai diverse forme, de la simpla respingere până la genocid. În zilele noastre, chiar 

oameni de bună credinţă, din care unii nici nu au cunoscut vre-un evreu, dar crescuţi în medii în 

care încă nu s-au şters influenţele a multe secole de mistificări, înclină să dea crezare propagandei 

antisemite. Există o serie de „acuze standard‖ care se aduc poporului evreu (ucigaşi ai lui Iisus, 

băutori de sânge creştin, doritori de a stăpâni lumea, etc) care, toate au fost demontate cu argumente 

solide, dar nu au încetat să circule cu aceiaşi virulenţă. Un exemplu tipic este broşura întitulată 

„Protocoalele Înţelepţilor Sionului‖, care este un fals grosolan, dovedit ca atare, şi care continuă să 

apară ca sursă de referinţă în „fundamentarea‖ alegaţiilor cu caracter antisemit.  

Antisemitismul, ca fenomen, a fost analizat în nenumărate studii şi lucrări, căutându-se cauzele 

apariţiei şi motivele proliferării sale. Un foarte documentat analist, Kenneth S. Stern, specialist în 

probleme privind antisemitismul şi extremismul al Comitetului Evreiesc American, încearcă o 

definire şi o clasificare a curentelor antisemitismului, de o remarcabilă claritate, într-o sinteză [1] 

din care redau în continuare: 

 

1. Încercare de definiţie: Antisemitismul este un summum de prejudecăţi şi calomnii despre 

evrei, cultivate din generaţie în generaţie, în familie, şcoală, mass-media şi devenite 

stereotipii de gândire conducând la discriminarea evreilor în societăţile ţărilor de adopţie. La 

bază, este o formă a urii umane, alături de rasism, misoginism, homofobie şi alte expresii ale 

intoleranţei. Totodată, are o complexitate unică, datorită condiţiilor de existenţă în Diaspora, 

timp de 2000 de ani, când antisemitismul a servit ca diversiune în momente sociale 

tensionate (evreii, veşnicii „vinovaţi de serviciu‖). 

2. Originea termenului: termenul „antisemitism‖ a fost introdus în 1873, în Germania, de 

către Wilhelm Marr. Deşi (cum arătam la început), impropriu, termenul a intrat în cotidian 

ca noţiunea ce defineşte ura împotriva evreilor. 

3. Curente ale antisemitismului: se poate constata existenţa a trei curente distincte, care se 

manifestă fie individual fie în combinaţie între ele: 

I. Antisemitismul bazat pe religie 

II. Antisemitismul  rasial 

III. Antisemitismul politic 

 

I. Antisemitismul bazat pe religie: este forma cea mai veche a antisemitismului, care se 

poate data încă din antichitate. Cartea Esterei povesteşte despre edictul de exterminare a evreilor, 
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promulgat de regele Ahaşveroş, prima încercare de „soluţie finală‖, fondată pe criterii religioase. 

Forma modernă apare odată cu naşterea creştinismului, spre finalul imperiului roman. Iisus era 

evreu, adept al esenienilor, care propovăduiau purificarea trupească şi sufletească, prin practici 

asemănătoare vieţii monahale în creştinism. În primul secol al erei actuale, în mult încercata Iudee, 

care sângera sub stăpânirea tiranică a Romei, mulţi profeţi, propovăduitori proclamau venirea unui 

Mesia care îi va elibera pe evrei de jugul roman. Iisus şi-a asumat rolul de propovăduitor. Predicile 

sale nu aveau nimic neobişnuit sau neevreiesc în ele. Era un liberal, se pronunţa împotriva oricărei 

nedreptăţi, în tradiţia profeţilor.Propovăduia respectarea legii mozaice, compasiunea faţă de cei 

săraci, îndurarea şi toleranţa. În anul 33, anul crucificării, de către romani, a lui Iisus, tensiunea între 

evrei şi ocupantul roman crescuse mult. Tocmai fusese înăbuşită o reformă, iar în aer plutea 

ameninţarea unei alte revolte. Înainte de Pesah, Ierusalimul era plin de pelerini. Oamenii vorbeau 

despre un nou Mesia, care sosise în oraş pe un asin, aşa cum profeţise legenda. Pentru romani, 

zvonurile acestea, menite să încingă spiritele, reprezentau o ameninţare la adresa stăpânirii lor în 

Iudeea. Pentru a calma spiritele, procuratorul Iudeii, Pontius Pilat, pleacă din Caesarea, capitala 

administrativă, la  Ierusalim. Când Iisus ajunge la templu, sfărâmând tejghelele vânzătorilor şi 

aruncându-i pe scări pe zarafi, evreii care aveau nevoie de aceste servicii au fost nemulţumiţi, dar 

nu au luat nici o măsură împotriva acestui gest al lui Iisus pentru că nu doreau să aibă necazuri cu 

romanii. Sperau ca incidentul să fie dat uitării. Totuşi, romanii au cerut evreilor să-L predea pe 

Iisus. Sadismul şi batjocura romanilor au fost cele care au dictat gestul de a-I înfige o coroană de 

spini şi de a-I agăţa tăbliţa cu „regele iudeilor‖, având drept scop umilirea poporului evreu. În 

primele decenii ce au urmat, toţi creştinii erau consideraţi evrei, la fel cum un catolic convertit la 

protestantism tot creştin este considerat. Marea schismă între creştini şi evrei a apărut după anul 50, 

când creştinismul a fost propagat păgânilor şi transformat în religie mondială. Acest fapt se 

datorează unui alt evreu, întemeietorul Bisericii Creştine, Saul din Tarsus, cunoscut de creştini ca 

Pavel. În evul mediu, când evreii nu mai aveau ţară şi interesele economice ale clasei conducătoare 

laice şi religioase dictau prigonirea şi jefuirea evreilor, aceştia au fost stigmatizaţi cu acuzaţia de 

deicid.  

În acelaşi timp, una din stereotipiile cele mai cultivate în gândirea maselor era aceea că 

evreii sunt un grup care conspiră pentru a face rău neevreilor. „A învinovăţi evreii‖ asigura o 

explicaţie simplă pentru toate nereuşitele în viaţă ale celorlalţi. Pe măsură ce creştinismul devenea 

dominant în Europa, pentru evrei s-au stabilit taxe speciale, obligaţia de a purta îmbrăcăminte 

deosebită, posibilităţi limitate de angajare şi s-au comis expulzări periodice. În timpul anilor de 

ciumă, evreii fuseseră acuzaţi de otrăvirea fântânilor, iar în altă perioadă că furau copii creştini, cu 

scopul de a folosi sângele lor pentru a face azima de Pesah. În timpul Cruciadelor, evreii erau 

torturaţi, ucişi, forţaţi să se convertească, sau alungaţi din casele lor. Inchiziţia în Spania a avut ca 

vânat numărul 1 maranii, care nu erau alţii decât evreii convertiţi. Marele Inchizitor, Torquemada, 

după ce a terminat cu maranii, a făcut apel la Papă să-i dea autoritatea să-i alunge pe toţi evreii din 

Spania, fapt ce s-a şi realizat. 

În timpurile moderne, în lumea creştină, antisemitismul religios s-a diminuat odată cu 

reformele introduse de cel de al doilea Conciliu al Vaticanului, care a înlăturat falsa învinovăţire 

privind acuzaţia de deicid adusă evreilor.  

Timp de sute de ani, arabii şi evreii au trăit în pace, în respect reciproc, spre beneficiul 

culturii europene şi universale. Din păcate, în prezent, fundamentaliştii arabi se folosesc de evrei ca 

ţap ispăşitor, deformând religia islamică, pentru a ieşi din abisul în care i-a împins istoria. Datorită, 

în bună măsură, conflictului israelo-arab, dar şi concepţiei inacceptabile potrivit căreia 

nemusulmanii nu trebuie să stăpânească pământurile care, cândva, erau legate şi de islam, forma 

islamică a antisemitismului religios a luat amploare. În acelaşi context, există o legătură între 

antisemitism şi antiamericanism, în mare măsură datorită împotrivirii islamiştilor la ideea de 

democraţie. În viziunea lor asupra lumii, islamiştii consideră democraţiile (ca Israelul şi Statele 

Unite) a fi, inerent, atinse de păcat, deoarece pun dorinţa poporului înaintea dorinţei lui Allah. 
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II. Antisemitismul rasial: este forma mult mai modernă a antisemitismului. Urmărind 

noţiunea de evoluţie a lui Charles Darwin şi ideea de rasă, această ramură a antisemitismului a 

identificat evreii ca o rasă distinctă. În timp ce înainte de apariţia acestei orientări, un evreu 

persecutat se putea converti la altă religie pentru a se salva, într-o definire a iudaismului pe baze 

rasiale, convertirea nu mai era o opţiune. Germania nazistă a însemnat aplicarea extremă a 

antisemitismului pe baze rasiale. Chiar şi o persoană care nu se considera evreu, dar avea un bunic 

evreu, putea fi trimisă în lagărele morţii. În fapt, antisemiţii din motive rasiale urăsc toate popoarele 

neariene şi îi văd pe evrei ca responsabili pentru deschiderea uşii către drepturi egale şi posibilităţi 

de afirmare socială pentru toate aceste popoare. Antisemiţii din motive rasiale au propria lor 

literatură. Un fals confecţionat de Ohrana ţaristă în scop propagandistic antievreiesc, (a cărui 

demontare, piesă cu piesă, a apărut şi în lucrarea „Anatomia unui fals‖), denumit „Protocoalele 

Înţelepţilor Sionului‖, pretinde că evreii s-au întâlnit în secret pentru a controla lumea. Acest fals, 

confecţionat la sfârşitul secolului al XIX-lea, tradus în mai multe limbi, a fost folosit la 

fundamentarea provocărilor care au dus la nenumărate pogromuri împotriva populaţiei evreieşti în 

Europa. De asemenea, această formă de antisemitism este promovată de grupuri fundamentaliste 

islamiste, care au elaborat propria lor versiune. 

 

III. Antisemitismul politic: este cea mai recentă şi cea mai puţin înţeleasă formă a 

antisemitismului, care se poate defini ca fiind antisionism. În timp ce formele de antisemitism mai 

sus prezentate servesc doar camuflat interese politice, renaşterea Statului Israel, după 2000 de ani de 

exil al poporului evreu, a dat naştere acestei forme cu adresă politică directă. După cum nota 

diplomatul israelian Abba Eban, „antisemitismul clasic neagă dreptul evreilor ca cetăţeni în cadrul 

societăţii, iar antisionismul neagă drepturile egale ale poporului evreu la suveranitatea legitimă în 

cadrul comunităţii naţiunilor... Tot ce s-a întâmplat este că principiul discriminator s-a transferat din 

domeniul drepturilor individului la domeniul identităţii colective‖      

Desigur, oricine poate să critice Israelul, când face greşeli, aşa cum oricine poate critica 

România, Statele Unite, Franţa, Egiptul sau orice alt stat. Dar, când se urmăreşte ca Israelul să 

respecte standarde neaplicate de nici o altă naţiune, sau când deficienţele sale sunt folosite pentru a 

ataca baza legitimăţii sale, aceasta este o problemă. În contextul actual, dacă cineva susţine dreptul 

poprului palestinian la autodeterminare, dar neagă evreilor acelaşi drept în patria lor istorică, acesta 

este antisemitism. Natan Sharansky a găsit un interesant test pentru identificarea antisemitismului, 

pe care l-a denumit „3D- Demonizare, Dublu Standard, Delegitimare‖. 

Antisemitismul din raţiuni politice nu are, de regulă, nici o problemă cu vreun evreu ca 

individ, ci are în vedere identitatea colectivă a evreilor, exprimată în existenţa Statului Israel 

modern. Deloc surprinzător, falsurile care alimentau tipurile mai vechi de antisemitism sunt 

reciclate acum: evreii sunt văzuţi ca influenţând, în secret, sau controlând politica Statelor Unite sau 

opinia publică. Uneori, chiar şi aceleaşi simboluri sunt folosite, Steaua lui David fiind pusă sub 

semnul egalităţii cu svastica, de exemplu. 

Se poate observa că antisemitismul de orice tip tratează evreii, individual sau colectiv, ca 

fiind „diferitul dăunător‖. Frecvent, se reciclează sau se actualizează vechi calomnii şi sloganuri 

generatoare de ură, afişând evreul ca un complotist ce face rău neevreilor, explicaţie pentru orice 

calamitate, socială sau naturală, din lume.  

De reţinut este faptul că antisemitismul, în orice formă a sa, este dăunător nu doar evreilor. 

Istoria a arătat, în mod repetat, că antisemitismul începe cu evreii, dar, niciodată nu se sfârşeşte 

acolo, fiind, ca orice altă formă de extremism şi intoleranţă, întotdeauna periculos pentru 

democraţie, drepturile omului şi libertate. Şi Hitler a început cu evreii şi a sfârşit prin a incendia 

planeta. 

După ce au ezitat să recunoască faptul că valul de incidente antisemite este în creştere, ţările 

Uniunii Europene au realizat că antisemitismul a devenit o ameninţare nu doar pentru cetăţenii lor 

evrei ci şi pentru ordinea democratică. Având în vedere nocivitatea fenomenului, în ultimii ani atât 

guvernele unor ţări cât şi organismele internaţionale au luat poziţie împotriva oricăror forme de 
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manifestare a intoleranţei şi discriminării, elaborând o serie de legi, decizii, şi recomandări menite a 

le preveni, combate şi sancţiona: 

 În 1993, summitul Consiliului Europei a înfiinţat ‖COMISIA EUROPEANĂ CONTRA 

RASISMULUI ŞI INTOLERANŢEI‖ (ECRI), căreia i s-a încredinţat sarcina de a combate 

rasismul, xenofobia, antisemitismul şi intoleranţa, din perspectiva protecţiei drepturilor 

omului.  

 În 2000, „Declaraţia Politică‖ a Conferinţei Europene contra Rasismului, ţinută la 

Strasbourg, a chemat la consolidarea ECRI şi la întărirea rolului ei ca principal mecanism de 

monitorizare a rasismului şi discriminării rasiale. 

 În iunie 2003 a avut loc la Viena prima conferinţă la nivel înalt a unei organizaţii 

internaţionale dedicată în mod special antisemitismului: CONFERINŢA ORGANIZAŢIEI 

PENTRU SECURITATE ŞI COOPERARE ÎN EUROPA (OSCE). S-a accentuat faptul că 

antisemitismul a adaptat „noi forme‖, printre care mesajele pline de ură publicate pe site-

urile de Internet, sloganurile rasiste de pe stadioanele de fotbal, profanarea unor cimitire 

evreieşti, antiisraelismul, negarea Holocaustului. 

 În ianuarie 2004, cu ocazia comemorării a 60 de ani de la eliberarea lagărului de la 

Auschwitz, Parlamentul European a adoptat o rezoluţie privind antisemitismul şi rasismul. 

 Anul 2004 a fost marcat de un progres considerabil privind eforturile de luptă contra 

antisemitismului, atât pe plan naţional cât şi european. Decizia de a acţiona contra 

antisemitismului, rasismului şi xenofobiei a fost acompaniată de numeroase acţiuni 

guvernamentale şi programe educaţionale în majoritatea ţărilor europene, iar asemenea 

măsuri au devenit cerinţe fundamentale pentru statele doritoare a adera la Uniunea 

Europeană.  În aprilie 2004, la Berlin, la propunerea OSCE, a avut loc CONFERINŢA 

INTERNAŢIONALĂ PRIVIND ANTISEMITISMUL. Obiectivul principal al conferinţei a 

fost definirea concretă a acţiunilor ce urmează a fi întreprinse de statele participante şi 

instituţiile OSCE pentru combaterea antisemitismului. Declaraţia coferinţei de la Berlin 

stipulează clar că nici o evoluţie pe plan internaţional sau problemă politică nu justifică 

discriminarea sau ostilitatea faţă de evrei. Cele 55 de state participante se obligă ca sistemele 

lor legislative să asigure un climat sigur, liber de hărţuire antisemită, violenţă şi 

discriminare, să promoveze programe educaţionale pentru combaterea antisemitismului, să 

combată manufestările de ură, în particular acelea alimentate de propaganda media şi 

Internet şi să adune şi să păstreze informaţii şi statistici despre infracţiunile cu caracter 

antisemit. 

 În iunie 2005 a avut loc la Cordoba conferinţa OSCE, care a dezbătut teme privind 

combaterea tutror formelor de discriminare, relaţia antisemitismului cu mass-media, modul 

în care mijloacele de informare în masă pot propaga lupta împotriva antisemitismului, rolul 

guvernelor, a instituţiilor dar şi al societăţii civile, privind răspunsul la adresa actelor de 

antisemitism. În documentul final al conferinţei, denumit „DECLARAŢIA DE LA 

CORDOBA‖, se face referire la faptul că respectul faţă de drepturile omului şi libertăţile 

fundamentale, democraţia şi domnia legii, reprezintă nucleul conceptului de securitate al 

OSCE, iar actele de intoleranţă şi discriminare constituie o ameninţare faţă de democraţie şi 

prin urmare faţă de securitatea în ansamblu, atât în regiunea OSCE cât şi în afara ei. 

Deasemenea, se reaminteşte faptul că statele participante şi-au luat angajamentul să respecte 

drepturile omului şi libertăţile fundamentale pentru fiecare locuitor din teritoriul propriu şi 

supus jurisdicţiei, fără nici o discriminare de nici un fel, şi prin urmare vor oferi tuturor 

persoanelor egalitatea şi protecţia efectivă a legii. 

 

Desigur, cea mai importantă cale este cea a informării corecte şi a educaţiei, cu accent pe tânăra 

generaţie, care trebuie să crească în cunoaşterea adevărului istoric şi în spiritul preţuirii valorilor 

umane. În acelaşi timp, nu se poate nega nici importanţa aplicării sancţiunilor legale împotriva 

manifestărilor extremiste, xenofobe, deoarece neaplicarea acestora nu face decât să încurajeze pe 

cei care, contrar spiritului vremii, continuă cu practicarea vechilor metode de calomniere şi acuzare 
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fără temei a celor care întotdeauna pot fi făcuţi vinovaţi de toate neîmplinirile datorate propriei 

neputinţe.  

Şi în România, s-au elaborat unele reglementări specifice, cum ar fi Ordonanţa de Urgenţă nr.31 

din martie 2002, privind „Interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau 

xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi 

omenirii‖. Acestea, alături de legislaţia existentă, ar trebui să ducă la sancţionarea tuturor 

manifestărilor incriminate. Din păcate, deşi continuă să apară, atât sub formă tipărită cât şi pe 

Internet, publicaţii virulent antisemite, articole negaţioniste, articole care contestă dreptul poporului 

evreu la o ţară proprie, până în prezent nu s-a luat nici o măsură de sancţionare legală. Totuşi, la 

nivel instituţional se constată o preocupare susţinută pentru eradicarea fenomenului: s-a introdus în 

programa şcolară studierea Holocaustului, se organizează manifestări dedicate cunoaşterii istoriei 

poporului evreu, televiziunea şi radioul public au o serie de emisiuni menite să contribuie la o reală 

cunoaştere şi apropiere între toate etniile trăitoare pe aceste meleaguri. Însăşi existenţa Centrului de 

Studii Iudaice a UVVG, care funcţionează în clădirea Comunităţii Evreilor din Arad este o dovadă a 

acestei evoluţii pozitive. Manifestările organizate în cadrul acestui Centru, la care contribuie în 

majoritate tineri, sunt o tonică dovadă a faptului că noua generaţie nu mai acceptă îndoctrinarea cu 

false şabloane şi caută căile spre o lume lipsită de fanatism şi ură, o lume a civilizaţiei şi 

progresului. 

 

 

[1] Kenneth S. Stern ―Probleme privind antisemitismul‖  

   

         

IONEL SCHLESINGER 

Inginer, Preşedintele Comunităţii evreilor din Arad.
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BENJAMIN FUNDOIANU / BENJAMIN FONDANE – 

BIOGRAFIA UNUI EVREU NERESEMNAT 
 

 Speranţa Sofia Milancovici 

 

Résumé 

 

L’ouvrage passe en revue, après plus de cent ans de sa naissance, la vie et l’activité 

littéraire et culturelle de celui qui a été l’un des représentants de l’avant-garde roumaine à Paris, 

poète, dramaturge, publiciste, cinéaste et essayiste Benjamin Fundoianu/ Benjamin Fondane. 

Celui-ci fait partie du paradigme des écrivains roumains d’expression française, parmi lesquels on 

peut noter Emil Cioran, Eugen Ionescu, Ilarie Voronca, Tristan Tzara, Panait Istrati et pas 

dernièrement,le sculpteur Constantin Brâncuşi. 

Le but de cette étude est celui de réactualiser dans la mémoire collective le trajet formatif de 

Fundoianu/Fondane, mais aussi d’établir des connexions entre sa biographie réelle et l’univers de 

sa création.  

 

 

 În luna noiembrie a anului 1898, la Iaşi, s-a născut unul dintre cei care, fără îndoială, se 

numără printre cei mai rafinaţi gazetari români ai tuturor timpurilor, poet de talie internaţională, 

critic literar de anvergură şi cineast considerat de lumea franceză a filmului drept ambasador al 

acesteia în America Latină: Benjamin Fundoianu.  

 Numele său real este Benjamin Wechsler, fiul lui Isaac Wechsler, mic comerciant originar 

din târgul bucovinean Herţa, şi a Adelei Schwartzfeld, care l-au 

numit, conform tradiţiei iudaice, după bunicul său matern. În 

limba ebraică, ben-jamin semnifică „fiul mâinii drepte‖ sau, 

altfel spus, „fiul binecuvântat cu mâna dreaptă‖
1
. 

Benjamin nu este unicul copil al familiei, având încă două 

surori mai mici, Lina şi Rodica, de care il leagă profunde 

sentimente fraterne, care vor dăinui până la tragica sa moarte.  

 Cadrul familial este unul deosebit de propice formării 

intelectuale, având în vedere că mama provine dintr-o familie 

de înaltă ţinută, compusă din eminenţi intelectuali evrei. 

Bunicul matern, Benjamin Schwartzfeld, pedagog şi cercetător 

al istoriei evreilor, unul dintre pionierii iluminismului iudaic în 

România, a înfiinţat prima şcoală pentru copiii evrei de la Iaşi. 

Biblioteca acestuia este descoperită de tânărul Benjamin în 

podul casei părinteşti, aşa cum reiese dintr-o mărturie proprie, 

în paginile „Sburătorului Literar‖ din 1921: De câte ori, în faţa 

bibliotecii bunicului, pe care am moştenit-o ca s-o continui, m-

am oprit la volumele cu buche de aur pe spinare, rămase tefere 

în raft, deşi ediţia lor a fost cândva afurisită şi arsă de 

sinagogă! Câtă dragoste trebuie să fi avut pentru artă omul care a cumpărat, din meschina lui avere 

de zaraf, cartea asta scumpă – ca    să-şi poată ucide ochii pe dânsa, ca s-o poată aşeza în raftul lui, 

pentru bucuria interioară. Nu l-am cunoscut pe bunic, dar mâna lui m-a dezmierdat din fila atâtor 

cărţi, sufletul lui mi-a surâs din atâtea slove de aur şi genunchii lui m-au legănat, de atâtea ori, de 

sub infoliile vechi, din care-mi culeg, cum îşi culegea şi el, nevoia unei lumi mai frumos trăite şi 

bucuria de a o găsi aşa de lesne... Cei care citesc, fără să păstreze cartea, cei care-o împrumută fără 

                                                 
1 Andrei Oişteanu, Benjamin Fondane. Coordonnées judaïques, [în] Euresis, Cahiers roumains d’études littéraires, Editions Univers, 

Bucarest, 1999-2000, p. 178 
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să simtă neliniştea şi tortura n-au câştigat, chiar când le e mare meritul, nici un sfert din noţiunea de 

cultură.‖
2
 Ideea se regăseşte, peste ani, în consemnările directorului revistei timişene „Vrerea‖, Ion 

Stoia Udrea: „Nu-ţi împrumuta femeia, peria de dinţi şi cărţile! Este o zicală cuminte, dar dacă nu ai 

încotro chiar şi trebuie să te abaţi, dela ea, atunci mai bine calcă primele două deziderate, decât să 

dai cărţi.‖
3
 

 Fraţii mamei, Elias (1855-1915), Moses (1857-1943) şi Wilhelm (1856-1915) sunt toţi 

erudiţi, intelectuali de înaltă ţinută, jurnalişti şi istorici renumiţi. Primul dintre aceştia a scris o 

extrem de documentată Istorie a evreilor din România. Moses Schwartzfeld, reputat folclorist, a 

lăsat posterităţii o foarte interesantă trecere în revistă a avatarurilor evreului, „aşa cum îl vede, cum 

îl crede şi-l înţelege Românul, dar nu aşa cum a fost sau este el cu adevărat.‖
4
 Volumul vine să 

demonstreze, pornind de la citate din literatura populară, cât de numeroase şi înverşunate erau, în 

mentalitatea populară, superstiţiile referitoare la evreul „diavol‖, „impur‖, „ucigaş de copii‖! 

 Deşi, aşa cum pertinent remarcă Andrei Oişteanu
5
, modernizarea şi emanciparea comunităţii 

evreilor din România nu poate fi gândită ignorând contribuţia fundamentală a fraţilor Schwartzfeld, 

doar unul dintre aceştia, Elias, apucă să trăiască zilele de realizare efectivă a acestui deziderat, 

consacrat prin Constituţia din 1923. Însă şi acesta participă doar de la distanţă la momentul de 

recunoaştere a egalităţii de drept şi şansă a evreilor, fiind, în 1885, expulzat din ţară, alături de alţi 

jurnalişti ori scriitori evrei, consideraţi drept elemente nocive de către guvernarea timpului. 

 Chiar dacă Benjamin vede lumina zilei la Iaşi, copilăria sa este inseparabil legată de Herţa, 

veritabil „stetl‖ numărând mai multe sute de familii de evrei. Actualmente, aşezarea, aflată la 

aproximativ 50 de kilometri de Iaşi, este inclusă în teritoriul Ucrainei. Împrejurimile satului 

primilor ani de viaţă se regăsesc decantate în substanţă poetică pe întreg parcursul volumului 

Privelişti, unică reunire de texte poetice fundoiene în limba română. Un întreg ciclu de poeme 

poartă titlul Herţa, colţ de lume unde „în case oameni simpli vorbesc pe ovreieşte‖, „Seara, un 

murmur negru creştea din sinagogi‖ iar bunicul, mare patriarh al familiei, „între flăcări de sfeşnic se 

ruga...‖
6
. Cei apropiaţi îl strigă, afectuos, „Mieluşon‖, apelativ pe care viitorul literat îl va utiliza 

pentru a semna corespondenţa familială din etapa sa existenţială şi intelectuală franceză. 

 Interesant de remarcat e faptul că locul naşterii lui Benjamin Fundoianu este unul al marilor 

contacte culturale, ideologice şi chiar politice. Aici se „ating‖ interesele Imperiului Habsburgic, 

Otoman şi Ţarist, aici se întâlnesc religii, atitudini, moduri de „a fi‖ în lume . Este, aşadar, vorba 

despre un spaţiu multicultural prin esenţă, un cadru care, formator fiind, lasă o tuşă distinctă unei 

personalităţi de o atât de acută sensibilitate şi fineţe receptivă cum s-a dovedit a fi scriitorului în 

cauză.  

 Despre atmosfera, cadrul şi trăirile acestei etape de viaţă Fundoianu face referiri într-un 

material din arhiva păstrată de Paul Daniel, „lada cu amintiri‖ care a rămas după plecarea sa 

definitivă (din ţară şi, mai apoi, din lume). Textul, intitulat Pagini dintr-un confesional, restituie 

cercetătorului de azi felii de suflet, acesta fiind, poate, şi motivul pentru care autorul l-a „uitat‖ 

nepublicat. La momentul conceperii sale, autorul avea 18 ani.  Interesant e modul în care amprenta 

originilor se face simţită, încă din copilărie. Restituirile din această etapă a vieţii, de un farmec 

ameţitor, au totodată şi o profunzime amară. Însemnările privind naşterea sa aruncă un văl asupra 

fondului primar al formării sale; problema identităţii apare încă de pe acum: incontestabil marcat de 

tradiţia iudaismului, prin întreaga zestre familială, copilul Fundoianu (pe atunci Wechsler) prinde 

rădăcini în solul spiritual românesc. 

E relevantă o anume incertitudine legată de data naşterii sale: „M-am născut în anul 1889, 

luna Noembre, în ziua de 14. Pe actele oficiale sunt născut în 15.‖
7
 E ca şi cum cel care declară, cu 

                                                 
2 Benjamin Fundoianu, Dreptul de a citi, [în] „Sburătorul Literar‖, anul I, no. 6, 22 octombrie 1921, p. 142-143 
3 Ion Stoia Udrea, Nu împrumuta cărţi, [în] „Vrerea‖, anul I, no. 12, Ediţie Specială, Timişoara, Luni, 5 septembrie 1932, p. 4 
4 Moses Schwartzfeld, Evreii în literatura populară română, studiu de psihologie populară, editura Tritonic, Bucureşti, [2004], p. 14 
5 Andrei Oişteanu, op. cit., p. 179  
6 Benjamin Fundoianu, Poezii, antologie şi traduceri de Virgil Teodorescu, cu o prefaţă de D. Petrescu, Editura pentru Literatură, 

[Bucureşti], [1965], p. 7-15 passim 
7  B. Fundoianu, Strigăt întru eternitate, investigaţie documentară, alcătuire şi îngrijire editorială: Geo Şerban, Federaţia 

Comunităţilor Evreieşti din România, atelierele tipografice „Metropol‖, f.l., s.a., p. 125 
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aparentă seninătate, că Fundoianu a murit, pentru a se naşte Fondane, a avut, şi în plan biografic, 

nevoie de o dublă naştere: una reală, cealaltă fabricată, dar legală. Ne-ar rămâne de stabilit care 

corespunde căruia dintre cei doi oameni uniţi la suflet într-unul singur… 

 În continuarea memorialului începuturilor sale prin lume, Fundoianu notează: „Deşi mă 

importase puţin în care şi anume m-am născut, am întrebat odată, din curiozitate. Mi s-a povestit un 

basm întreg, complex şi dificil…‖
8
 ar fi, probabil, forţat să punem în discuţie toate implicaţiile 

basmului şi ale folosirii termenului în acest context. Fără doar şi poate însă, personalitatea şi 

destinul celui în cauză are ceva din grandoarea eroilor de poveste. 

 Atrage atenţia, în paragrafele următoare, o savuroasă aroganţă spirituală, un soi de 

impertinenţă ostentativ afişată. Şi, din nou,   paradoxul:
 
 dacă „mă importase puţin în care zi anume 

m-am născut…‖, atunci cum de ziua aceea e „memorabilă‖, o adevărată „sărbătoare‖, e ziua în care 

„a avut lumea deosebita onoare de a mă naşte…‖??? 

Termenul care defineşte, cred, în substanţă, firea lui Fundoianu este acela de disimulare. La 

fel cum s-a „jucat‖ cu propria identitate, „se joacă‖ şi cu destăinuirile spirituale. Complexitatea 

imaginii sale se compune caleidoscopic; cad şi se ridică diverse cortine; afirmaţii care par certe 

sunt, nu peste multe rânduri, dezminţite şi întreaga sa personalitate pare să se compună, 

descompună şi recompună perpetuu. Ce altceva s-ar putea spune despre cineva care, în aceeaşi 

frază, sfidează tradiţiile milenare pentru a ridica propria sa naştere la rangul celei întemeietoare a lui 

Iisus Hristos, pentru ca mai apoi să vorbească despre „nerozia de a mă fi născut‖? 

Analogiile caustice cu Crist sunt multiple, izvorâte probabil din insatisfacţii mocnite 

concretizate la vârsta crizei identitare. 

          „… pe atunci n-aveam impresii… Nu-mi amintesc nimic…‖, notează Fundoianu, referindu-se 

la evenimentele acelei vârste. Şi totuşi, de unde poveştile despre ţipetele în decursul „zilelor 

monotone‖ şi a „nopţilor pustii‖, de unde răsare bona durdulie  cu iubitul său, şi cântecele mamei, 

aplecată deasupra leagănului? E vorba, din nou, de o identitate fabricată, reconstruită din amintirile 

contemporanilor? Sau, din contră, e vorba de o estompare voluntară a acestei perioade, cu 

identitatea sa cu tot, pentru a face loc unei alteia, mai „rentabile‖? 

„Cântecul (mamei, n.n.) era vechi, bătrân, străin, îndepărtat. Era născut din chin şi din 

suferinţă şi reflecta în apele lui limpezi nebănuite cochilii şi boabe de mărgăritare. Era adus din alte 

ţărmuri cu vegetaţii de naramze şi de mandarine, din ţărmi cu lacuri albastre în scorburi de munţi, 

cu lemn de cedru şi de palmier, cu soare roşu ca o garoafă coaptă, cu populaţie vie, străină şi 

stranie…‖
9
 Răzbate, din această caracterizare a liniei melodice, istoria unui neam, pătrunzând în 

conştiinţa copilului prin cântec. E istoria unui neam bătrân şi greu încercat, purtând peste timpuri o 

cruce, asemenea Mântuitorului născut şi răstignit în sânul său. 

Fundoianu / Fondane fuge însă de rolul profetului, nealegând calea vizionarismului („e o 

meserie care renta numai în antichitate‖- notează el cu cinism). Totodată, el nu vede calea 

autodefinirii nici în renegarea originilor („Dar nici antisemit, deşi e o meserie care rentează astăzi 

îngrozitor‖). 

Dacă nu îşi neagă rădăcinile evreieşti, Fundoianu optează însă pentru o lepădare a locului, 

(dacă am numi zestrea ereditară – fondul) cu alte cuvinte a hainei de românism mascând o altă 

natură. Reîncarnarea sa, urmare a uciderii sinelui de către sine, ne aduce în faţa ochilor pe Benjamin 

Fondane, poet şi filosof francez, apărut în urma unei voite metamorfoze. 

Dualismul este un alt termen-cheie în ceea ce priveşte fiinţa celui în cauză. Reflecţiile cu 

privire la naşterea lui Iisus (numit, creştineşte, Mântuitorul!) şi asupra propriei iviri în lume ascund 

o dramatică pendulare a spiritului pornit în căutarea propriei determinări, între două religii, între 

două etnii, între două feluri de a Fi în lume şi de a te raporta la aceasta. 

 Studiile primare, Benjamin le-a urmat la „Trei Ierarhi‖, la Iaşi, ca de altfel şi pe cele 

secundare. Înclinaţia sa spre sociologie, literatură şi filosofie se conturează de pe acum. Încă de pe 

vremea când era  elev la Liceul Naţional ieşean, acesta publică materiale în reviste ca „Viaţa nouă‖ 

                                                 
8  idem, ibidem, p. 125 
9 idem, ibidem, p. 127 
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a lui Ovid Densuşeanu, „Cronica‖, „Valuri‖ etc., sub pseudonime ca Ofir, Ha-Shir, Alex Vilara, 

Wechslerescu, Iaşanul, Dionmède, Dănoiu şi, finalmente, Benjamin Fundoianu. Acest pseudonim 

este derivat de la numele moşiei tatălui, său, situată în apropiere: Fundoaia. Pseudonimul va fi, 

ulterior, transformat, odată cu fixarea în patria literelor franceze, în Fondane. Precocitatea sa 

intelectuală, remarcată cu rapiditate de către corpul profesoral, a atras însă după sine o 

imposibilitate de adaptare în clasă, însoţită de o teribilă plictiseală şi dezinteres. Neglijarea 

obligaţiilor şcolare vor determina o repetenţie, în primul an de liceu.
10

 

 Ulterior, tânărul se orientează şi spre alte publicaţii: „Absolutio‖, „Revista noastră‖, 

„Revista critică‖, „Flacăra‖, „Cuvântul liber‖, „Însemnări literare‖, „Clopotul‖, „Spre ziuă‖, 

„Adevărul Literar şi Artistic‖ etc. Bogatele sale lecturi din anii de şcoală l-au familiarizat atât cu 

literatura cultă şi folclorul, cât şi cu gândirea filosofică esenţială şi cu delicata activitate de 

publicist. Aşa cum reiese din mărturiile proprii, risipite prin paginile „Rampei‖ anilor ’20  ori ale 

„Sburătorului‖, preferinţele sale se îndreaptă spre noii filosofi ori scriitori, fără însă a neglija nici 

vechea galerie a acestora: „Pe vechi i-am citit o dată, dar pe Flaubert, Baudelaire, de zece, de o sută 

de ori.‖
11

  

 D. Petrescu semnalează, într-o prefaţă
12

 la una dintre ediţiile Priveliştilor, o mărturie a lui B. 

Fundoianu, dintr-o scrisoare datată aprilie 1928, trimisă, de la Paris, lui Tudor Arghezi şi publicată 

ulterior în  revista „Unu‖. Conform acesteia, debutul său ca poet se regăseşte în paginile  publicaţiei 

„Cronica‖. Însă aceasta a văzut lumina tiparului între anii 1915-1916, în vreme ce poezia Vin norii 

ca clipe, semnată Fundoianu, apare cu un an mai devreme,  în revista-interfaţă a simbolismului 

românesc, „Viaţa nouă‖. În plus, sonetul Dorm florile şi poezia Idilă, apar tot în 1914, în publicaţia 

simbolistă „Valuri‖, iar sonetul Eva, aşa cum notează Saşa Pană
13

, în „Revista noastră‖ a Constanţei 

Hodoş. 

  În acelaşi timp în care se afirmă ca statornic colaborator al marilor publicaţii culturale 

româneşti, tânărul participă activ cu materiale şi în paginile publicaţiilor evreieşti „Hatikvah‖, 

„Lumea Evree‖, „Bar-Kochba‖ sau „Hasmonaea‖. Astfel, cu reală eleganţă intelectuală, Fundoianu 

duce o dublă existenţă, pe de o parte în plan literar, pe de altă parte, în lumea publicisticii. Câteva 

figuri de intelectuali evrei care au avut o influenţă semnificativă asupra literatului în formare au fost 

poetul de limbă idiş Iacob Groper, publicistul Alfred Hefter, poetul A. S. Rodion şi ideologul-

scriitor A. L. Zissu, director al revistei sioniste „Mântuirea‖, al cărui roman, Spovedania unui 

candelabru, Fondane îl va traduce şi prefaţa la Paris, în anul 1928. Dintre scriitorii români, o 

înrâurire notabilă asupra lui Benjamin Fundoianu au avut Tudor Arghezi, o înverşunată pasiune 

literară pentru mai tânărul poet, Ion Minulescu, Gala Galaction şi Mihai Eminescu. 

 Demne de remarcat sunt, în această etapă, şi traducerile din poezia idiş pe care Fundoianu le 

semnează în paginile diferitelor publicaţii dispuse a găzdui astfel de texte. Printre autorii care au 

trezit elanul de traducător al acestuia se numără A. Reisen, H. N. Bialik, Moris Rosenfeld, Şalom 

Alehem, Iacob Groper sau Z. Shneur. 

 Anul 1917 este unul dintre cei mai prolifici intelectual, dar printre cei mai trişti în plan 

familial: tatăl său moare acum de tifos exantematic.  

 În anul următor, 1918, Benjamin Fundoianu publică o interesantă plachetă cu tematică 

biblică: Tăgăduinţa lui Petru, aceasta văzând lumina tiparului la editura „Chemarea‖, din Iaşi. 

Lucrarea sa reiterează momentul dezicerii apostolului Petru, însoţită fiind de o Lămurire, având 

rolul de prefaţă. Încă din aceste rânduri, autorul işi conturează viziunea, nu prea comodă, nici prea 

„cuminte‖, asupra culturii române: ,,Lipsiţi de trecut, deci şi de tradiţie, am împrumutat de 

pretutindeni, am asimilat şi am asimilat rău.‖
14

 

 Până şi antifranţuzismul lui Nicolae Iorga îi serveşte lui Fundoianu, maestru al conexiunilor 

neaşteptate, la susţinerea tezei sale despre romantismul nostru de împrumut. ,,Franţuzirea‖, care 

                                                 
10 Olivier Salazar Ferer, Benjamin Fondane, editura Oxus, Paris, 2004, p. 11 
11 Benjamin Fundoianu, Cele mai bune 20 de cărţi, [în] „Rampa‖, anul V, nr. 1113, 15 iulie 1921, p. 1 
12 D. Petrescu, prefaţă la volumul  B. Fundoianu, Poezii, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1965, p. VII 
13 apud Victor Stoleru, B. Fundoianu, Benjamin Fondane, Editura „Grai şi Suflet – Cultura Naţională‖, Bucureşti, 2000, p. 9 
14 Benjamin Fundoianu, Imagini şi cărţi, editura Minerva, Bucureşti, 1980, p. 5 
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însemna pentru Nicolae Iorga distrugerea esenţei spiritului autohton, înseamnă pentru Fundoianu 

unica şansă a noastră de a avea un spirit propriu, în măsura în care noul se grefează pe tradiţie, 

continuând-o organic, în înţelesul în care va conserva specificul ,,de la Vodă Ştefan, dar va schimba 

caftanul demodat, din naftalină, cu straiele de astăzi.‖ În continuare, autorul dă o „definiţie‖ noţiunii 

de simbolism, care nu trebuie, de îndată, asimilat cu ideea de straniu, decadent, confuz, maladiv şi 

prost scris. Acesta e „acomodabil cu tradiţia‖, cu o condiţie: aceea ca talentul să constituie singurul 

criteriu de selecţie. 

              În 1978, Tristan Ianco nota: „B. Fondane este mai întâi şi mai ales un autentic poet evreu. 

Prin originile sale, prin opera sa, prin mesajul său.‖ Iar completarea subtilă a lui Andrei Oişteanu 

curge firesc: din păcate, el a fost un „autentic evreu‖ şi prin moartea sa...
15

 Fundoianu s-a născut      

într-un moment inoportun, fatal pentru necuprinsa complexitate a sufletului său, pentru structura sa 

de o catastrofală demnitate şi perseverenţă: e vorba despre satanicul moment istoric născut în sânul 

poporului german: Holocaustul. Or, cel în cauză era într-adevăr, dincolo de omul dezrădăcinat, dar, 

paradoxal, obsedat de rădăcini, evreu. Evreu adevărat, cu o individualitate inadaptabilă şi de o 

deosebită fecunditate spirituală.  

 Primii ani de şcoală sunt, la rândul lor, evocaţi în Pagini    dintr-un confesional. Fundoianu 

este, fără îndoială, un maestru al conexiunilor: un fundal mohorât de toamnă plumburie, cu „ ploaie 

greoaie‖ şi „plâns de vânt‖, îi serveşte ca suport pentru a redeştepta „icoane din trecut‖, „impresii 

înmormântate‖, „amintiri prohibite‖. Între acestea, chipul bunicului  matern, întemeietor al şcolii, 

încremenit într-un tablou din cancelarie, şi cel al domnişoarei Frumuşeanu, profesoară a scriitorului 

în clasele primare.  Aceasta transcende, vie, textul, la fel de tânără, la fel de frumoasă: „Nu mi-o pot 

închipui îmbătrânită, ofilită, ca o floare de toamnă şi poate fără dinţi. Suntem obişnuiţi să păstrăm 

icoana cuiva nealterată, ca o medalie ce păstrează figura unui imperator. Ţi-l poţi închipui tânăr, pe 

Mircea cel Bătrân şi urât, Târgul Frumos?‖
16

  

 Tot de aceeaşi perioadă se leagă şi amintirea primei iubiri, o pasiune al cărei punct 

culminant era contemplarea naivă şi platonică a „marmurei gâtului D-rei Marguerite‖, transformată 

ulterior într-o invazie directă, conform principiului că „amorul nu e decât contactul a două 

epiderme‖.
17

 

 Cei trei ani pe care Benjamin Fundoianu i-a petrecut ca student al Facultăţii de Drept din 

Iaşi nu au fost unii scutiţi de manifestări antisemite. Decan al facultăţii era, în acea perioadă, A.C. 

Cuza
18

, iar printre colegii de an ai poetului se număra Corneliu Zelea Codreanu
19

... Iată ce notează 

Fundoianu, referitor la acest climat: „Am făcut trei ani de Drept la facultatea din Iaşi şi aş fi şi astăzi 

licenţiat în Drept, dacă n-aş fi pierdut (dar cum era să-l iau?) examenul lui A. C. Cuza.‖
20

 

 Activitatea publicistică a lui Benjamin Fundoianu, începută foarte devreme, impresionează 

prin extraordinara putere germinativă a autorului, dar şi prin diversitate: cronici literare, plastice sau 

teatrale se combină cu diferite comentarii libere care adeseori depăşesc domeniul estetic, atingând 

probleme de filosofie şi morală, de justiţie în accepţia largă a termenului, sau de instruire publică. 

Lucrând cu o intensitate care pare ieşită din comun, autorul trimite cu gândul la doctrina 

renascentistă a omului care e capabil să realizeze aproape totul, şi nu oricum, ci la un nivel de 

performanţă care pentru mulţi dintre contemporani este sinomim cu o frumoasă şi optimistă utopie.  

 Nici domeniul controversat al politicii internaţionale nu l-a speriat pe ambiţiosul publicist. 

Evenimentele care au marcat comunitatea evreiască şi-au lăsat amprenta asupra conştiinţei politice a 

tânărului Fundoianu, care, consideră unii, s-a şi afirmat ca jurnalist cu un interviu publicat în 

                                                 
15 apud Andrei Oişteanu, Coordonate iudaice, [în] Caietele „Viaţa românească‖, nr. 2, 2001, Contribuţia scriitorilor evrei la literatura 

română, p. 158 
16 B. Fundoianu, Strigăt întru eternitate, investigaţie documentară, alcătuire şi îngrijire editorială: Geo Şerban, Federaţia 

Comunităţilor Evreieşti din România, atelierele tipografice „Metropol‖, f.l., s.a., p. 135 
17 idem, ibidem, p. 134-139 passim 
18 Cuza Alexandru C. (1857-1947), om politic şi publicist român, profesor la Universitatea din Iaşi şi decan al Facultăţii de Drept. In 

1923 a înfiinţat Liga Apărării Naţional-Creştine, grupare cu caracter fascist, din care s-a desprins, ulterior, Garda de Fier. A condus, 

împreună cu O. Goga, Partidul NAţional Creştin (1935) şi guvernul, în perioada decembrie 1937-februarie 1938. 
19 Codreanu (Zelinski) Corneliu Zelea (1899-1938), om politic român de orientare fascistă, şeful organizaţiei legionare Garde de Fier, 

agentură a hitlerismului în România. Arestat şi condamnat la închisoare, ulterior împuşcat. 
20 apud Paul Daniel, „Destinul unui poet‖, postfaţă la volumul B. Fundoianu, Poezii, editura Minerva, 1978, p. 622 
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„Mântuirea‖ din 30 martie 1919, interviu privind situaţia evreilor din Ucraina, faţă în faţă cu 

bolşevismul. Interviul i-a fost acordat de către Arnold Margoline, ministru de externe în efemera 

Republică Ucraina. Discuţia în cauză se centrează pe probleme precum participarea evreilor în 

structurile de conducere ucrainiene, organizarea evreilor în partide politice, autonomia culturală 

evreiască etc. 

 Primele articole publicate de Fundoianu dovedesc că acesta se preocupă de evoluţia 

sionismului şi de diversele dezbateri care animau, la acel moment, comunităţile şi ziarele evreieşti. 

De la început, poziţia junelui Fundoianu se defineşte ca negare a socialismului.  

 Ca atare, deşi s-a ocupat de aspecte conexe problemei evreieşti, perspectiva pe care 

Fundoianu a abordat-o a fost mai mereu una cultural-ideologică, ţinându-se la distanţă, chiar ca şi 

statornic colaborator al „Mântuirii‖, de militantismul sionist. Unele eseuri ale sale ating totuşi 

chestiuni vizând antisemitismul, însă, aşa cum remarcă Leon Volovici, acestea au „aproape 

totdeauna un aer atemporal şi de rafinată intelectualitate‖.
21

 Apogeul activităţii sale de redactor la 

revista lui Zissu o constituie seria celor unsprezece eseuri purtând titlul Iudaism şi elenism, veritabil 

studiu filosofic asupra paradigmelor filosofice, morale, artistice şi de gândire propuse de cele două 

culturi. Opoziţia între iudaism şi elenism, îi oferă autorului posibilitatea de a explora tezele misticii 

iudaice. În aceste studii, Fundoianu subliniază faptul că elenismul este caracterizat prin estetism, 

care este exterior libertăţii conştiinţei şi tributar destinului, în timp ce estetica este în măsură să 

caracterizeze iudaismul, având în vedere că Dumnezeul evreu se găseşte în justiţia absolută cu care 

se cântăresc  virtuţile lui Iov, care a suferit  cumplit, dar a crezut până la capăt.
22 

 De altfel, odată cu strămutarea în patria culturală franceză, temele iudaice se reduc până 

aproape de inexistenţă în activitatea  fondaniană, exceptându-se colaborarea intelectuală cu A. L. 

Zissu, însă, în prefaţa pe care o semnează la traducerea romanului acestuia, Fondane subliniază că 

de liderul sionist nu îl leagă idealuri politice evreieşti, ci o percepţie asemănătoare a semnificaţiei 

destinului uman al evreului, proiectat în metafizic, în raport cu divinitatea.
23

 

 Trebuie, de asemenea, subliniat faptul că, în cazul lui Benjamin Fundoianu, temele iudaice 

nu le exclud pe cele creştine, aşa cum o dovedeşte placheta din 1918, sau eseul Metempsihoză: „Şi-

am plâns în Ghetsemani şi-am murit pe cruce. Şi-am murit. Şi-am înviat – nu a treia zi – ci-n 

sufletele celor ce m-au înţeles. Şi-am fost Isus...‖
24

 

 Mai mult, Fundoianu atinge, în articolele sale, până şi probleme de administraţie publică şi... 

sport! Însă aceste motive de dezbatere ascund adesea implicaţii profunde, fiind doar punctul de 

pornire al unei incursiuni documentate în estetică sau filosofia culturii. 

 Cel mai adesea, punctul de plecare al unui articol purtând semnătura lui Fundoianu îl 

constituie un eveniment de interes public: editarea unei cărţi de reală valoare sau, dimpotrivă, 

execrabile, o sesiune de comunicări sau un cenaclu literar, gândirea aberantă a mai marilor vremii, 

concretizată în decrete sau legi aberante, proasta educaţie sau spoiala de cultură a unor pseudo-

intelectuali etc. Aceasta nu anulează însă incursiunile în trecut. Un gânditor englez afirma  cândva 

că termenul „vechi‖ are conotaţie pozitivă când e asociat cu următorii termeni: prieten, vin şi carte... 

În ceea ce priveşte acest mod de a gândi, este cu siguranţă propriu şi lui Fundoianu. Evident, nu 

degeaba şi-a intitulat acesta o bine cunoscută rubrică: Din caietele unui inactual! 

 Această serie de articole a apărut, în decursul anului 1921, în revista „Rampa‖, una din 

publicaţiile care au conţinut frecvent scrieri fundoiene. În Caiete, autorul afirmă: „Am aceleaşi 

păreri în viaţă şi aceleaşi în scris. De ce nu mi-ai dat darul tău divin, ipocrizie? Nu inventez nimic. 

Mă debitez numai... Pentru mulţi oameni este o barieră între viaţa scrisului şi aceea trăită, cum este 

o barieră între ei, cei de toată ziua, şi ei, cei din somn...‖
25 

În subsidiar, este vorba despre 

                                                 
21 Leon Volovici, prefaţă la B. Fundoianu, Iudaism şi elenism, ediţie îngrijită, note şi prefaţă de Leon Volovici şi Remus Zăstroiu, 

editura Hasefer, Bucureşti, 1999, p. 10  
22 B. Fundoianu, Iudaism şi elenism, II, [în] Iudaism şi elenism, ediţie îngrijită, note şi prefaţă de Leon Volovici şi Remus Zăstroiu, 

editura Hasefer, Bucureşti, 1999, p.101 
23 idem, ibidem, p. 14-15 
24 B. Fundoianu, Metempsihoză, [în] Iudaism şi elenism, ediţie îngrijită, note şi prefaţă de Leon Volovici şi Remus Zăstroiu, editura 

Hasefer, Bucureşti, 1999, p. 26 
25 B. Fundoianu, Caietele unui inactual , în „Rampa‖, 6 februarie, 1921, p. 3 
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consecvenţa unui caracter şi despre un anumit mod de raportare la cei din jur. Societatea 

contemporană atrage frecvent critici aspre ale celui care preferă să se considere un „inactual‖ decât 

să se alinieze gândirii închistate în convenţii stupide şi în idei preluate de-a gata  a majorităţii. 

„Locul comun îl sperie ca un asediu...Gânditorul tinde spre o ruinare a accepţiilor comune prin 

cultivarea excesivului şi a paradoxului. În orice caz, acceptarea unanimă reprezintă o veritabilă 

cădere, şi a o evita înseamnă a respecta o elementară higienă a spiritului.‖, notează unul dintre cei 

mai importanţi analişti ai lui Fundoianu.
26 

 

 Abia în anul 1920, tânărul părăseşte Iaşiul pentru a se stabili în Bucureşti. În această 

perioadă, paleta publicaţiilor care îi găzduiesc scrierile devine din ce în ce mai largă, iar talentul îi 

este deja recunoscut de către personalităţile culturale ale timpului, prestigiul său fiind în ascensiune. 

Eugen Lovinescu este printre cei a căror intuiţie umană şi literară a sesizat atât complexitatea 

informaţiei, cât şi fineţea analitică fundoiană: „Sub nume diferite adaptate condiţiilor locului, 

Wechsler, Fundoianu sau Fondane, se ascunde acelaşi exemplar al unei rase de admirabilă unitate 

spirituală... cu certitudini estetice ca un scolastic, intolerant ca un inchizitor, incoruptibil ca 

Robespierre, cazuistic ca un Fariseu, om de raporturi aspre, cu virtuţi proclamate cu trufie de 

vameş. Inteligent, aproape ca toţi cei ai rasei sale, cu facultăţi apreciabile de asimilare... spirit 

european...‖
27

  Cenaclul  lovinescian „Sburătorul‖ era, de altfel, consecvent frecventat de Benjamin 

Fundoianu.  

 Acesta a fost, în etapa bucureşteană, atât un fin cronicar teatral, plastic, literar, cât şi un 

personaj extrem de activ în cadrul grupărilor de avangardă, alături de nume astăzi celebre ca Ion 

Vinea, Ilarie Voronca, Saşa Pană, Ştefan Roll, Marcel Iancu, M. H. Maxy, F. Brunea-Fox etc., altfel 

spus viitorii mari actori ai avangardei româneşti. Când, în 1922, Ion Vinea şi Marcel Iancu fac să 

apară „Contimporanul‖, publicaţie-fanion a noilor direcţii, Benjamin Fundoianu este prezent, încă 

din paginile primului număr, cu un articol purtând titlul sugestiv Ferestre spre Europa. Fireşte, cu 

renumita (deja) subtilitate care îl caracteriza, „viciul său evident‖, în exprimarea lui Emil Cioran
28

, 

autorul militează pentru deschiderea spre valorile occidentale. Cu toate acestea, în scrierile sale, 

Fundoianu face rar dovada unei adeziuni avangardiste în plan practic. Mai degrabă, lasă 

experimentul avangardist pentru latura sa cinefilă, în acest sens o probă inedită fiind „cinepoemele‖. 

Totuşi, subliniază esegetul Petre Răileanu, „cu tonul său grav, al esenţialului, al primordialului, 

Benjamin Fondane se obligă să dea o componentă metafizică semnificanţilor vehiculaţi de 

avangarde cu, uneori, puţină grijă pentru substanţă.‖
29

  

 Petre Răileanu şi Michel Carassou au reunit, în volumul Fundoianu/Fondane et l’avant-

garde, o serie de articole şi eseuri fundoiene considerate drept „scrieri de avangardă‖: Une journée 

d’ivresse, Refus d’être jeune, Jean Cocteau, Suprarealiştii şi revoluţia, Le grand ballet de la poésie 

française, L’exercice spirituel, Signification de Dada etc.
30

  Trebuie precizat, chiar şi după 

voluntarul exil în Franţa, Fondane continuă să fie prezent în paginile publicaţiilor din ţară, cu 

precădere a revistelor avangardiste „Contimporanul‖ lui Ion Vinea şi Marcel Iancu (numărându-se 

printre colaboratorii acreditaţi), „Unu‖, avându-l ca director pe Saşa Pană sau „Integral‖, din 

redacţia românească a căreia făceau parte Ilarie Voronca, Ion Călugăru, F. Brunea-Fox  şi M. H. 

Maxy. Mai mult, începând cu numărul al nouălea, revista are o redacţie şi la Paris, condusă de 

Benjamin Fondane şi Mattis Teutsch. 

 Relevantă în acest sens este consemnarea unui interviu al Sorinei Cassvan, publicat în 

„Rampa‖ din februarie 1930 şi intitulat Un avangardist român la Paris (titlul face referire, după 

cum am precizat, cu precădere la componenta orientată spre cinematografie a personalităţii 

fundoiene). Discuţia se axează pe aspecte privind călătoria în Argentina, pe care Fondane a 

întreprins-o ca „ambasador al cinematografului francez‖, atingând însă şi domeniul sensibil al 

                                                 
26 Mircea Martin, Introducere în opera lui B. Fundoianu, editura Minerva, Bucureşti, 1984, p. 32-33 
27 Eugen Lovinescu, Psihologia domnului B. Fundoianu, [în] Benjamin Fundoianu, strigăt întru eternitate, investigaţie documentară, 

alcătuire şi îngrijire editorială: Geo Şerban, caiet cultural (2), editat de „Realitatea Evreiască‖, s.a., f.l., p. 32-33 
28 E. M. Cioran, Eseuri, editura Cartea Românească, 1988, f.l., p. 266 
29 Răileanu, Petre, Carassou, Michel Carassou, Fundoianu/Fondane et l’avant-garde, Fondation Culturelle Roumaine, Paris – 

Méditerranée, 1999, p. 19 
30 idem, ibidem, p. 171 
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exilului autoimpus şi legătura ulterioară cu lumea culturală românească. Iată ce mărturiseşte, în 

acest context, Fondane, înlăturând orice dubiu asupra orientării sale spre nou: „Iubesc acum, ca şi 

pe vremuri, pe cei câţiva prieteni: Galaction, Minulescu, Claudia Millan, pe tinerii mei prieteni 

Brunea, Călugăru, Voronca, Roll, Vinea. Dacă aş fi rămas în ţară, aş fi cu ei la „Integral‖ şi la 

„Unu‖.
31

  

 Anul 1922 este considerat, de către majoritatea celor care au acordat atenţie acţivităţii 

fundoiene, drept cel al afirmării sale depline: acum apare culegerea de articole reunite sub titlul 

sugestiv de Imagini şi cărţi din Franţa, o sinteză a tot ceea ce Fundoianu a publicat, până la acea 

dată, despre literatura franceză contemporană. Volumul este însoţit de o prefaţă care afirmă cu 

vehemenţă dependenţa culturii române faţă de cea franceză, reuşind astfel să lezeze autorităţile 

culturale româneşti alte timpului şi să provoace vii reacţii şi controverse.  

 Eugen Lovinescu, adept al sincronismului, la baza căruia aşezase legea imitaţiei, se 

disociază radical de exagerările fostului colaborator de la „Sburătorul‖, precizându-şi deplina 

încredere în talentul unor personalităţi, dar şi în posibilităţile latente ale efortului colectiv. 

 Încercând să decodifice alternantele aspecte ale psihologiei lui B. Fundoianu, criticul 

întrezăreşte un ,,aprig spirit de inacceptare, de rezistenţă morală şi ostilitate publică împotriva 

tuturor...
32

 

 Felix Aderca, antitradiţionalist militant, se întreabă, pe bună dreptate, dacă B. Fundoianu 

crezuse oare serios, aşa cum scrisese, că toată cultura noastră e provincială. În cuvinte încărcate de 

regret şi profundă apreciere, criticul îi aduce fostului său coleg un amar ,,reproş‖: ,,Cu mai puţin 

spirit şi mai multă credinţă locului natal, poate şi azi, iubite Fundoianu, ne-am fi împuns mai 

departe în Bucureşti, pentru un vers, o idee sau numai un cuvânt, şi nu să mă laşi singur, să scriu 

despre tine, ca şi cum n-ai mai fi, aceste jalnice rânduri‖
33

. Dialogurile epistolare dintre cei doi 

aristocraţi ai spiritului, de pe vremea când Fondane se integrase deja, elegant şi cu uşurinţă, în 

contextul culturii franceze, sunt păstrate în aceeaşi arhivă păstrată de Paul Daniel, cumnatul 

scriitorului. 

 Pompiliu Constantinescu nu este nici el mai puţin critic cu afirmaţiile hazardate ale lui 

Fundoianu, atacându-l cu propriile sale arme. Criticul notează:„În mica noastră colonie, d. 

Fundoianu începuse a fi o interesantă forţă publicistică... În mica noastră republică literară, B. 

Fundoianu era poate cel mai caracteristic colonist, în ciuda propriei teorii...Salutăm în d. Fundoianu, 

expatriat din «colonia franceză» a literelor române, pe cel mai docil colonist al ei. Multe teorii, care 

par paradoxe, ascund simple cazuri de psihologie individuală‖
34

. Dar însuşi autorul, în Prefaţa 

discutată, îşi asumă inferioritatea: ,,Cartea noastră nu poate scăpa din circuitul în care aleargă 

întreaga noastră literatură, şi poate, în măsura în care exagerează fenomenul, îl face mult mai 

accesibil şi mai clar‖
35

. 

 Apare evident faptul că B. Fundoianu, deşi a debutat cu ,,povestirea biblică‖ Tăgăduinţa lui 

Petru, s-a remarcat şi afirmat prin cartea din 1922. Evenimentul are valoare atât în sine, cât şi 

datorită ecourilor pe care le-a stârnit şi care încă persistă. Dacă, pe de o parte, scrierea evidenţiază 

anumite trăsături ale personalităţii sale, pe de altă parte ea a avut consecinţe extrem de importante 

asupra relaţiei sale cu tot ceea ce a însemnat şi înseamnă literatura română şi mediul literar 

autohton. Motivele pentru care intelectualul deja format care era B. Fundoianu nu şi-a domolit 

câtuşi de puţin atitudinea radicală ridică un mare semn de întrebare. Cert este rezultatul: 

contrarierea, dacă nu chiar şocarea mentalităţii timpului, prin vocaţia exagerării pe care o avea fără 

dubiu. 

                                                 
31 Benjamin Fundoianu, Strigăt întru eternitate, investigaţie documentară, alcătuire şi îngrijire editorială: Geo Şerban, caiet cultural 
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Urmările s-au datorat în deosebi Prefeţei, dar şi conţinutului    propriu-zis. Fundoianu scrie 

despre autori francezi, nu întotdeauna cei mai mari, însă marcanţi pentru temperamentul său: 

Charles Baudelaire, Stéphane Mallarmé, Sainte-Beuve, Rémy de Gourmont, Marcel Proust, Francis 

Jammes, Gustave Flaubert, Jules de Gaultier, Paul Claudel, André Gide sau Charles Maurras. 

Problema e că autorul scrie despre literatura franceză cu sentimentul că îi aparţine, că o priveşte din 

interior, de vreme ce literatura noastră e un simplu fenomen de parazitism. ,,N-am cunoscut 

literatura franceză, aşa cum o pot cunoaşte pe cea germană – am trăit-o‖, ne spune cutezătorul 

Fundoianu, lăsându-ne impresia că s-a întâmplat astfel numai pentru că nu a mai avut ce să 

,,trăiască‖ din literatura română. Singurul progres pe care el nu îl contestă în ceea ce o priveşte ţine 

de o anumită maturizare a limbii literare, determinată de apariţia câtorva reale talente, precum 

Mihai Eminescu şi Tudor Arghezi. 

 Imediat după acest eveniment editorial, Fundoianu îşi demonstrează încă o dată puterea 

germinativă şi de preocupare în domenii de o deosebită varietate: împreună cu sora sa, Lina, care 

este actriţă, şi cu Armand Pascal, cumnatul său, regizor, actor şi mim care, anterior, a făcut parte din 

trupa lui Jacques Copeau, „Vieux Colombier‖, fondează teatrul „Insula‖, într-o sală puţin 

încăpătoare, de pe actuala stradă Gabriel Péri, la numărul 3. Manifestul-program al „Insulei‖, 

afirmând dezgustul pentru teatrul momentului, conceput ca o industrie, îl defineşte ca o vocaţie: 

„Aici ne limităm: teatrul „Insula‖ începe fără nici un ajutor, fără nici o idee comercială şi se va 

sforţa totuşi să joace numai piese a căror valoare literară este fără contestă, şi pentru a căror reuşită, 

ca punere în scenă şi joc, va cheltui toată energia. ...în halul în care se află teatrul la noi, a merge la 

un teatru şi a-l încuraja înseamnă a face operă urâtă. Existenţa noastră vă este necesară dacă sunteţi 

oameni cu gust; dacă nu mai puteţi vizita teatrul vechi şi aşteptaţi unul nou...‖
36

 

 Teatrul se deschide în 26 decembrie 1922, cu punerea în scenă a Legendei funigeilor de 

Ştefan Octavian Iosif şi Dimitrie Anghel, propunând un repertoriu diversificat şi valoros. În data de 

23 ianuarie 1923, gruparea organizeză o serată de excepţie, propunând o antologie a poeziei 

româneşti, de la Conachi la Adrian Maniu, în lectura unor actori ai teatrului.  

 În ciuda planurilor ambiţioase, gruparea nu va funcţiona decât scurt timp, din cauza 

dificultăţilor financiare şi a restricţiilor antisemite care înfloresc în acceastă perioadă.  

 Cam în aceeaşi perioadă, B. Fundoianu a încercat, fără succes, să tipărească un volum sub 

titlul Imagini şi scriitori români, un fel de complement la culegerea din 1922. Fundoianu nu a 

abandonat această idee nici după plecarea din ţară, însă un alt volum planificat, intitulat Ferestre 

spre Europa, rămâne de asemenea doar un proiect. Date despre aceste preocupări dă scriitorul 

însuşi, în acelaşi interviu acordat, în 1930, la Paris, Sorinei Cassvan şi apărut în „Rampa‖, XV, 

3623, din 12 februarie acelaşi an. Fundoianu afirmă, cu această ocazie: „Voi reîncepe (să scriu în 

română, n.n.) în clipa în care editorii bucureşteni vor fi tipărit diversele mele volume neapărute: 

Imagini şi scriitori români, Caietele unui inactual, Probleme vesele, Ferestre spre Europa, 

Dialoguri, un studiu despre esteticianul englez Walter Pater, o piesă, Festinul lui Baltazar şi un 

volum de poeme, Privelişti. Dar pesemne că tânăra generaţie mă vrea mai puţin decât cealaltă.‖
37

 

 Ce anume ar fi inclus scriitorul în volumul Imagini şi cărţi româneşti e greu de stabilit cu 

certitudine. Ce se poate însă afirma cu siguranţă este că ordinea dispunerii eseurilor nu ar fi avut 

importanţă, B. Fundoianu  dovedindu-se absolut dezinteresat de ordinea de suprafaţă; în volumul 

dedicat Franţei, comentariile vizând unul şi acelaşi scriitor nici măcar nu se succed în organizarea 

autorului. Ordinea care îl interesa pe Fundoianu era fără doar şi poate una de adâncime. 

 Odată parcurs volumul din 1922, şi mai ales prefaţa acestuia, e mai mult decât firesc să ne 

întrebăm dacă volumul complementar ar fi fost alcătuit pentru a ilustra şi a susţine bine cunoscuta 

teză fundoiană a ,,statutului colonial‖ al literaturii noastre. Parcurgând articole disparate vizând 

climatul literar autohton, se remarcă pe alocuri comparaţii defavorizante ori constatări dezamăgite. 

Însă un aspect important este că acestea nu vizează un sector anume, ci contextul în ansamblu. 
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  Cert este că prin articolele sale, focalizând literatura şi oamenii de litere români, B. 

Fundoianu mai adaugă câteva excepţii la propria sa regulă a colonismului şi imitaţiei franţuzeşti. 

 Ce altceva ar mai fi inclus B. Fundoianu în proiectatul volum? Poate nu ar fi lipsit articolele 

şi foiletoanele despre simbolism, decadentism, clasicism sau probleme de poetică. Dincolo însă de 

vastitatea temelor abordate, fapt permis de o deosebită erudiţie, în ciuda vârstei deloc înaintate, ceea 

ce contează este coerenţa în concepţii, precum şi neabandonarea credinţei mărturisite în prefaţa 

volumului de eseuri publicat în 1922, cum că „ O carte nu e numai o atitudine: e o dovadă de 

dragoste.‖
38 

 Sarcasmul acid al observaţiilor menite să susţină teza colonismului şi parazitismului 

culturii noastre naţionale e contrabalansat de atenţia deosebită acordată de eseist autorilor autohtoni, 

de la generaţia unui Vasile Cârlova până la cei ce i-au fost contemporani, precum şi de observaţia 

care încheie foiletonul  Spiritul critic în cultura românească II: „Să nădăjduim că va sosi vremea 

când vom putea duce în Europa aportul nostru personal.‖
39

 Dacă afirmaţiile sale caustice s-au 

constituit într-o negare a literaturii române, atunci speranţa lui Fundoianu constă într-o renaştere a 

capacităţilor latente din însăşi negaţia sa. Putem vorbi aşadar de calităţile terapeutice ale dispreţului. 

 Diversitatea temelor abordate ascunde practic o unitate de fond. Fie că pornesc de la cronici 

literare, teatrale ori plastice, de la teme de filosofie, morală sau chiar sport, implicaţiile spre care 

converg comentariile sale sunt de natură estetică şi culturală. „Orgoliul singularităţii‖
40

 şi vocaţia 

neîncrederii nu îl izolează în contextul cultural, ci doar consacră oroarea scriitorului de clişee şi 

convenţii adesea depăşite. Mărturisirea pe care o face în Cuvinte despre teatru, şi care poate fi uşor 

scăpată din vedere, dă cititorului un punct de reper pentru conturarea unui mod de a percepe 

scrierile sale: „Ceea ce fac e aproape o autobiografie‖
41

. Dacă afirmaţia poate lesne aduce în 

discuţie eseurile din Imagini şi cărţi din Franţa, volum constituit dintr-o selecţie între autorii 

francezi, nu cei mai mari, nici cei mai apreciaţi, ci aceia pe a căror operă Fundoianu şi-a clădit 

structura interioară, ea se pretează de asemenea a fi aplicată articolelor sale cu tematică autohtonă. 

În acest sens, se poate afirma că activitatea sa publicistică se constituie într-un ghid al geografiei 

sale spirituale. 

 Anul 1923 este cel al despărţirii oficiale şi definitive a lui Benjamin Fundoianu de România, 

de patria literară,lingvistică aferentă şi chiar de propriul nume.  

 Plecând, la sfîrsitul anului, într-un exil voluntar la Paris, tânărul locuieşte, pentru început, în 

apartamentul renumitului Rémy de Gourmont, scriitor atât de apreciat la ora actuală, căruia, înainte 

de plecare, autorul Imaginilor şi cărţilor din Franţa îi dedicase numeroase articole în revistele 

româneşti. Aici el îndeplineşte rolul de bibliotecar. Ulterior, pentru a-şi câştiga o existenţă foarte 

calculată, Fundoianu, devenit Fondane, se angajează la compania de asigurări L’Abeille. La  scurt 

timp după stabilirea sa în capitala Franţei, i se alătură Lina, sora sa, şi soţul acesteia, Armand 

Pascal, cei cu care Fundoianu concepuse „Insula‖. De altfel, în Parisul acelei vremi s-au regăsit o 

pleiadă de oameni de cultură plecaţi de pe meleaguri româneşti, prieteni şi colaboratori ai lui 

Benjamin Fundoianu: Constantin Brâncuşi, Ilarie Voronca, Claude Sernet, Emil Cioran, Luca 

Gridu, Victor Brauner. 

 În lumea pariziană, Fundoianu se bucură de o reală apreciere, dovadă casele pe care le 

frecventează şi grupurile cărora se integrează. În răgazul oferit de existenţa zilnică, scriitorul 

găseşte răgazul necesar pentru a colabora la reviste franceze de notorietate, printre care „Cahiers du 

Sud‖ sau „Commerce‖, condusă de Paul Valéry. 

 Nu mult după sosire, îl cunoaşte şi pe Jules de Gaultier, în a cărui casă îşi va întâlni 

mentorul filosofic. Acesta este un moment de cotitură în evoluţia lui Fondane ca eseist şi filosof 

francez, filosoful rus Lev Cestov
42

, gânditor de factură existenţialistă, promotor, de altfel, al 

curentului în cauză, exercitând asupra sa o importantă influenţă intelectuală.  
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 Se pare că lucrarea care a determinat mutaţii profunde în sistemul filosofic fondanian a fost 

Revelaţiile morţii, o scriere despre dăzrădăcinarea fiinţei umane şi despre un Dumnezeu absurd.  

 În martie, 1925, la Bucureşti, are loc un eveniment cultural remarcabil: F. Brunea-Fox şi 

colaboratorii săi creează revista „Integral‖. În acest context, dezminţindu-şi declaraţiile de radicală 

desprindere de provincialismul românesc, Benjamin Fundoianu, alături de Ilarie Voronca, îşi asumă 

spaţiul redacţional destinat aspectelor culturale pariziene. Se remarcă, în această etapă, fluctuaţia 

între limba română şi cea franceză, articolele fiind, la rândul lor, semnate „Fondane‖ sau 

„Fundoianu‖. Încă din primul număr, acesta inaugurează rubrica Fenêtres sur l’Europe. Un aspect 

însă atrage atenţia: dacă, în etapa sa de publicist român, Fundoianu manifestă un minim interes 

pentru aspectele politice care trezeau energiile discursive ale compatrioţilor săi, preocupările sale 

vizând, cu precădere, o politică a culturii, „frecventarea cercurilor avangardiste pariziene îl aduce pe 

Fondane în faţa unor opţiuni invariabile şi îl obligă   să-şi pună în chipul cel mai serios problema 

raporturilor între literatură şi politică.‖
43

 

 În paginile aceleiaşi publicaţii, va apărea, în octombrie, acelaşi an, o ştire care va anunţa 

lumii literare autohtone înscrierea lui Fundoianu în patria literelor franceze: este vorba despre 

terminarea Falsului tratat de estetică, evident, în limba franceză. Această primă versiune nu va 

vedea niciodată lumina tiparului. 

 Tot în „Integral‖ apare, prin mai 1925, poemul Exercice de français, prima mostră de 

versificaţie în limba franceză. 

 Un an mai târziu, graţie intervenţiei prietenului său Ilarie Voronca, o va cunoaşte, la 

compania de asigurări unde îşi desfăşoară el însuşi activitatea, pe Geneviève Tissier, care, în 1931, 

îi va deveni soţie. La oficializarea legăturii, martori sunt Constantin Brâncuşi şi Leon Cestov. 

 Începând din 1928, afirmarea sa în Franţa devine deplină. Texte ale sale locuiesc paginile 

publicaţiilor pariziene, volumele sale văd, frecvent, lumina tiparului, la prestigioase edituri. Primul 

său poem publicat în Franţa poartă titlul Le regard de l’absent  şi se regăseşte în paginile revistei 

„Discontinuité‖, a grupării cu acelaşi nume condusă de Arthur Adamov şi Claude Sernet
44

. 

 Pe lângă activitatea de publicist şi de literat, Fundoianu, devenit Fondane, se afirmă şi în 

lumea filmului de artă. Probabil că interesul său în acest sens îşi are originea în mai vechea 

preocupare pentru teatru, din epoca „Insulei‖. Astfel, în 1928, Fondane dă spre publicare prima sa 

carte în limba franceză, Trois scenarii. Cinépoèmes, 
45

 dedicate cumnatului şi colaboratorului de 

cursă lungă, Armand Pascal şi ilustrate de marele pictor şi cineast Man Ray
46

.  

 În această perioadă, Fondane traduce şi prefaţează romanul fostului său mentor A. L. Zissu, 

dezvoltând şi preocupările pentru filosofie. În casa lui Cestov, îl cunoaşte pe E. Husserl, la 

începutul anului 1929. în urma acestei întâlniri, numărul din iunie al revistei „Europe‖ va găzdui 

eseul Edmond Husserl et l’Eœuf de Colomb du réel.
47

  Perioada este însă marcată de pierderea 

cumnatului său, care decedează în martie. 

 În acest context al preocupărilor pentru cinematografie, în anul 1929, la invitaţia 

oficialităţilor de acolo, prin medierea Victoriei Ocampo (întâlnită, de asemenea, în casa aceluiaşi 

Leon Cestov), Fondane pleacă, pentru câteva luni, la Boenos-Aires, pentru a prezenta filme de 

avangardă şi pentru a susţine o serie de conferinţe la universitatea locală. 

 Iată experienţa sud-americană, redată de însuşi protagonistul său, într-un interviu din 1930, 

cel acordat, pentru paginile „Rampei‖, Sorinei Cassvan: 
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„- Ce a prilejuit plecarea dv. în Argentina? 

- Am fost invitat de societatea „Amigos del Arte‖ din Buenos Aires să ţin o serie de conferinţe 

despre cinematograful pur sau absolut – despre     cine-poem, într-un cuvânt. Am luat cu mine 

diverse filme şi fracţii de filme, pe care le-am proiectat după conferinţe: Entracte, de René Clair, 

Un chien andalou, de Buðel, La coquille et le Clergyman, de Germaine Duloc, Le cabaret 

épyleptique, de amicul meu, compatriotul nostru, Henri Gad. 

......................... 

- Ziarele franţuzeşti v-au numit un ambasador al cinematografului francez. Călătoria dv. avea un 

scop de propagandă? 

- Nu. Nimic nu-mi repugnă mai mult decât aşa-zisa operă de propagandă. Am fost chemat să 

vorbesc cum vreau, despre ce vreau şi tocmai libertatea aceasta o preţuiesc mai mult decât orice. 

Altfel, propaganda    m-ar fi obligat, de dragul unei pâini şi a unei dezerţiuni ruşinoase, să 

întrebuinţez cu majuscule cuvintele: Patrie, Franţa, Civilizaţie, să trişez asupra semnificaţiei pe care 

voiam s-o caut într-o anumită activitate intelectuală, prin care fiecare sparge o uşă sau o fereastră, 

unde poate, ca să arunce o privire, măcar una, în necunoscutul esenţial. 

- În afară de cinema, despre ce aţi mai vorbit? 

- Despre mişcarea „Dada‖ şi, la facultatea de filosofie, despre filosoful rus Leon Şestov sau lupta 

împotriva evidenţelor. 

-Fără îndoială că aţi avut succes? 

- Nu ştiu. Gazetele au vorbit. Interviuri, traduceri, invitaţii etc... dacă asta se cheamă succes. 

Scandal însă, da. Pentru întâia oară, în Buenos-Aires, cineva aducea cu el ceva din spiritul 

revoluţionar european, în cinema, în artă, în filosofie. Praf de dinamită şi tot e ceva. Am întâlnit 

oameni tineri, capabili de visuri neretuşate, cu buzunarele încă goale, în evoluţia încă nefinalizată, 

necristalizată. Dacă am făcut ceva pentru ei, dacă i-am scos din casă şi i-am pus în şosea, nu mi-ar 

părea rău deloc. 

- De ce nu veniţi în ţară cu aceleaşi filme? 

- Fiindcă nu mă cheamă nimeni, deşi voiajul e mai puţin lung şi mai puţin scump.‖
48

  

 În anii următori, Benjamin Fundoianu termină eseul intitulat Rimbaud le voyou (Rimbaud-

golanul, (replică la sintagma „Rimbaud le voyant‖, care circula în epocă), considerat astăzi printre 

lucrările critice de referinţă în bibliografia privindu-l pe Arthur Rimbaud, a cărui primă versiune va 

fi refuzată de către editura Gallimard. De asemenea, publică fragmente din poemul în limba 

franceză Ulysse. În plus, „Les Cahiers du Sud‖ găzduiesc texte fundoiene privind diverşi scriitori şi 

filosofi: Gogol, Voronca, Céline, Kierkegaard, Gide, Poe etc. 

Anul 1930 este unul de însemnătate în cariera „postumă‖ a lui Fundoianu: poemele sale în 

limba română, rămase risipite prin revistele acelei vremi, au aşteptat aproape şapte ani de la data 

plecării autorului lor până ce au fost reunite într-un volum şi publicate, în urma unei selecţii 

riguroase. Un sprijin direct şi constant pentru realizarea acestui proiect a oferit Ion Minulescu, 

prieten şi colaborator, peste ani, al autorului. Astfel apărea volumul Privelişti, la o dată când deja B. 

Fundoianu, aflat la Paris, se înscrisese în cultura franceză, încetându-şi, cu unele excepţii 

publicistice, creaţia în limba română. 

 Deşi, după cum lui însuşi îi plăcea să afirme, Benjamin Fondane l-a înlocuit pe Benjamin 

Fundoianu, acesta a păstrat o constantă grijă pentru soarta literară a scriitorului român. În afară de 

preocuparea privind volumul Privelişti, sunt cunoscute proiectele sale vizând un volum de eseuri 

intitulat Ferestre spre Europa, precum şi traducerile sale din literatura română, mereu discutate cu 

prietenii şi colaboratorii din ţară. Scriitorul a întreţinut un constant dialog epistolar cu Liviu 

Rebreanu, colaborator, încă de la primul număr, al ziarului „România‖. De altfel, e interesant de 

remarcat faptul că în rândurile acestei gazete a apărut, pentru întâia oară, ştirea expatrierii lui B. 

Fundoianu, ―care, în publicistica română, s-a ocupat de cei mai noi scriitori francezi, [şi care] va 

                                                 
48 Benjamin Fundoianu, Strigăt întru eternitate, investigaţie documentară, alcătuire şi îngrijire editorială: Geo Şerban, caiet cultural 

(2), editat de „Realitatea Evreiască‖, s.a., f.l., p. 141-142 
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pleca în curând la Paris, unde – nu ne îndoim – se va ocupa de cei mai noi scriitori români‖
49

. Ziar 

cu preocupări constante în sfera culturii, „România‖ publica adesea note provenite din străinătate, 

probabil multe dintre ele  pe filiera Fundoianu. 

 Volumul  Privelişti apare însoţit de o prefaţă datată Paris, 1929, intitulată Câteva cuvinte 

pădureţe şi dedicată lui Claude Sernet. Faptul nu e lipsit de semnificaţie. Cel căruia Fundoianu îi 

închină rândurile sale a fost în mod constant preocupat de raportul între creaţia poetică propriu-zisă 

şi cugetarea ulterioară asupra acesteia. 

 Autorul declară: „Volumul de faţă aparţine unui poet mort, în vârstă de 24 de ani, prin anul 

1923. De atunci, urma lui se pierde pe continent. Cei care l-au desluşit undeva, într-un «studio» de 

cinema, sau în biroul unei societăţi de asigurare, au întâlnit un om rece şi insensibil pentru o 

activitate care-i era atribuită şi nici un fel de lacrimă în privire pentru un trecut în care cheltuise 

energia unei semnificaţii‖
50

. Despărţirea lui Fondane de Fundoianu este redată în aceste rânduri în -

termenii unui act de deces. Pentru cititorul avizat, obişnuit cu stilul intenţionat şocant al autorului de 

a-şi exprima poziţia, rândurile citate indică atât conştientizarea unei metamorfoze a propriei imagini 

despre sine însuşi, cât şi un puternic impuls interior de a se autodefini. 

 În acord cu propriile declaraţii, B. Fundoianu pare, într-adevăr, să se despartă pentru 

totdeauna de poezie. Dacă, într-o etapă anterioară, autorul proclamă nevoia vitală de poezie a lumii 

contemporane, prefaţa Priveliştilor ni-l relevă drept dezamăgit de aceasta, socotită incapabilă de a 

da un răspuns marilor probleme şi întrebări existenţiale. 

 Aşadar, trebuie subliniat faptul că scriitorul nu se despărţea de literatura română, ci de 

literatură. „Gestul aparţine unui Rimbaud român, pentru care, paradoxal, Parisul îndeplinea rolul 

capitalei Abisiniei faţă de copilandrul Arthur―
51

, remarcă Mihail Petroveanu. 

 O întrebare persistă: dacă, într-adevăr, poetul Priveliştilor „a murit― în 1923, ce a devenit 

ulterior, cel care îi purta, în continuare, numele? „Mort? Nu, asasinat după toate regulile artei, după 

o lungă uremie morală, în care voinţa lui de a săvârşi  şi voinţa lui de a fi s-au luat în luptă crâncenă, 

desfrunzindu-se una pe alta de pene, de sânge, ca în faimoasele bătălii de cocoşi, în Flandra. Celui 

căzut, cu gura în ţărână, i-am supravieţuit eu. Nu-i încă momentul să hotărăsc dacă eu sunt mortul, 

sau dacă eu asasinul―
52

, notează Fundoianu, lăsând să se înţeleagă că la originea „crimei‖ nu se află 

doar hazardul, ci şi o voinţă organică de metamorfozare. 

 S-a afirmat, pe drept cuvânt, că o separare atât de radicală presupune o pasiune puternică 

pentru poezie, dar şi o dezamăgire pe măsură, mult mai semnificativă decât o simplă insatisfacţie de 

moment a scriitorului. „Poezie! Câtă nădejde am pus în tine; câtă certitudine oarbă, cât mesianism! 

Am crezut că în adevăr poţi libera şi răspunde acolo unde metafizica şi morala şi-au tras de multă 

vreme obloanele ! Te credeam singura metodă valabilă de cunoaştere, singura raţiune a fiinţei de a 

persevera în fiinţă‖
53

. Menirea poeziei este, iniţial, considerată drept cea mai înaltă cu putinţă, 

pentru ca mai apoi căderea în  luciditatea  crudă să îl încredinţeze pe poet de zădărnicia poemului, 

care, în absenţa capacităţii de a transcende contingentul şi a anulării funcţiei metafizice, se goleşte 

de sens. Ca urmare, este inevitabilă căderea în negativism absolut, echivalând cu afirmarea 

conştientizării anulării propriei forţe de a crea: „... Frumosul nu era mai puţin mincinos ca Adevărul 

şi ca Binele, ca Progresul şi Civilizaţia ... Am înţeles, brusc, că paradisul meu pământean, cu boi, cu 

belşug, cu balegi era o minciună, şi minciună poemul oriunde ar fi fost. Minciună Hugo, Goethe! 

Minciună serafică Eminescu!‖
54 

 Călătoria în Argentina l-a readus pe Fundoianu în lumea artei poetice,  de care divorţase 

temporar. Revistele avangardiste din ţară primeau, frecvent, spre publicare versuri din  viitoarele 
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Privelişti, poezii scrise în limba franceză, dar şi cronici teatrale ori cinematografice, portrete literare 

sau articole critice. 

 Prefaţa Priveliştilor redă în câteva rânduri scrise din suflet trăirile poetului, când s-a 

redescoperit pe sine ca făuritor de versuri: „Am crezut poezia în mine sleită brusc ... În ziua când s-

a întors singură, ca un puţ artezian, stropindu-mă cu un curcubeu de muşchi, fără să bată-n uşă, am 

înţeles din ce profundă mizerie scoteam capul, ce prieten misterios de fecund îmi arunca un colac de 

salvare. Am înţeles că nu te lepezi, nici nu apuci poezia când vrei...‖
55 

 „Un posedat al poeziei‖, aşa îl caracterizează Marin Bucur pe Fundoianu, reluând o 

sintagmă a acestuia din urmă, privindu-l pe Jean Cassou
56

. În acest sens, criticul citează finalul celor 

Câteva cuvinte pădureţe: „La judecata din urmă, poezia singură va judeca pe om‖
57

, văzând în acest 

mod de a gândi materializarea  nu a unei Utopii poetice, ci a unei Realităţi prin Poezie. 

 Textele cuprinse în volumul Privelişti sunt scrise între anii 1917-1923, după cum o 

dovedeşte şi minuţioasa lor datare. În cei şapte ani care au trecut până la publicare, opiniile 

autorului se radicalizează şi se modifică într-o manieră care nu poate să nu influenţeze atât selecţia, 

cât şi  ideile avansate în prefaţă. Pentru că, în volumul discutat, poetul e precedat de critic, 

Fundoianu precizându-şi sensul şi valoarea Priveliştilor într-o expunere care ni-l înfăţişează 

oarecum egal cu sine. 

 Datorită faptului că erau inspirate dintr-un univers rustic, critica literară  a catalogat, la 

început, versurile cuprinse în volum drept  tradiţionaliste. „Propriu-zis poeziile din Privelişti ... nu 

sunt secesioniste, nu se despart decât prea puţin de tradiţie‖
58

, afirmă Alexandru Piru. 

 Autorul însă, pentru a preîntâmpina o astfel de fixare a poeziei sale într-o definiţie lapidară, 

scrie, peste ani, o prefaţă încărcată de semnificaţie, care susţine ideea conform căreia poezia sa din 

aceşti ani nu mai este pastişă, dar nici reluare cuminte a viziunii tradiţionale, ci ea proclamă ruptura. 

Dedicaţia către vechiul şi statornicul prieten Ion Minulescu este semnificativă ca dovadă a unei 

recunoştinţe umane şi adânci preţuiri critice, în sensul unei calde bucurii „de a fi fost preţuit de ceea 

ce preţuise mai mult‖
59

. Însă alegerea lui Ion Minulescu drept „beneficiar‖ spiritual al volumului nu 

este semnificativă pentru stilul de a o scrie al poetului, versurile nu lasă să răzbată nicicând 

caracterul rustic-idealizant al poeziei tradiţionale, dar nici sentimentul ironic al „romanţelor 

minulesciene‖. „Titlul însuşi al volumului mi se pare a fi ironic şi polemic faţă de întreaga tradiţie 

contemplativă‖
60

, notează Mircea Martin. 

Dacă, iniţial, manuscrisul eseului său despre Rimbaud  a fost respins de la tipar, în 1933, 

prestigioasa editură Danoël et Steele îl publică, la fel cum se va întâmpla, pe parcursul verii anului 

1936, cu  La Conscience malheureuse (Conştiinţa nefericită). Aceeaşi instituţie va face să apară, 

doi ani mai târziu, Faux traité d’esthétique (Fals tratat de estetică). 

 Scriitorul mânuieşte limba franceză cu o pricepere apropiată de perfecţiune, fapt remarcat şi 

de exegeţii săi francezi, ceea ce îi permite încercări poetice în noua patrie lingvistică. Primele 

stihuri fondaniene,  cu titlul Ulysse, publicate, în 1933, în ciclul Cahiers du Journal des Poètes, la 

Bruxelles, poartă amprenta experienţei argentiniene: „Il commence à écrire en pleine mer le grand 

poème Ulysse. Le navire qui fend les vagues dans la nuit ne donne-t-il pas la forme mystérieuse de 

toute existence humaine? Tous les poèmes de Benjamin Fondane sont des traversées métaphoriques 

de l’existence.‖
61

, notează exegetul Olivier Salazar Ferer.  Volumul în discuţie poartă, pe prima sa 

pagină, dedicaţia: „à Armand Pascal dans la mort...‖
62 
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 Doar patru ani mai târziu, la Bruxelles, apare volumul Titanic. Critica literară a remarcat 

parţiala aderenţă a lui Fondane, în această etapă, la principiile teoretice ale dadaismului, pe care nu 

îl practică, totuşi, decât din punctul de vedere al tendinţei, mai pregnante acum, spre abstractizare. 

În cazul acestui volum, influenţa şestoviană îşi face simţit ecoul, textele fiind însufleţite de un elan 

spre răscoală, spre revoltă existenţială. 

 În anul 1936, colaborarea sa se extinde şi la „Schweitzer Annalen‖ şi la „Revue Juive‖ de la 

Geneva. În acelaşi timp, Fundoianu întreprinde o a două deplasare în Argentina, pentru a turna 

filmul Tararira. Cu ocazia acestui drum, îl cunoaşte pe Ungaretti. În aceeaşi perioadă, familia se 

întregeşte, pentru un timp, la Paris, unde ajung, în vizită, mama, Rodica, sora sa, şi cumnatul Paul 

Daniel, „arhivarul‖ ulterior al scrierilor nepublicate ale lui Fundoianu. 

 În 1938, marcat de moartea lui Leon Cestov, Fundoianu publică primul său articol în „La 

Revue philosophique‖: Leon Chestov et la lutte contre les évidences. În acelaşi an obţine, graţie 

sprijinului unor prieteni şi a redacţiei de la „Cahiers du Sud‖, cetăţenia franceză. 

 Anul 1940 este, şi pentru Benjamin Fondane, unul nefast. Mobilizat la un regiment de 

infanterie aproape de Fontainebleau, cade prizonier, dar evadează. Însă este prins, apoi eliberat din 

motive de sănătate, fiind ulterior operat de ulcer şi internat o bucată de vreme la   Val-de-Grâce. 

Însă problemele de sănătate nu îl descurajează, nici nu îl împiedică să publice, în continuare, 

articole în „Cahiers du Sud‖, „Fontaine‖ sau „Sur‖. 

 În iarna anului 1941, Fondane începe munca la un alt eseu de valoare efectivă în bibliografia 

critică franceză: este vorba despre Baudelaire et l’expérience du gouffre (Baudelaire şi experienţa 

abisului), lucrare care va rămâne nefinalizată. În această perioadă, bunii săi prieteni, printre care 

Emil Cioran, Stéphane Lupasco sau nume celebre ale cinematografiei europene şi sud-americane 

ale timpului, încearcă, fără succes, să îl convingă să plece în Argentina, pericolul antisemit 

devenind evident. 

 Ultimul său text va fi Le Lundi existentiel et le Dimanche de l’Histoire (Lunea existenţială şi 

Duminica istoriei), pe care o altă editură de renume îl va publica: editura Gallimard. 

 În tragica zi de 7 martie, 1944, Fondane este arestat de poliţia franceză, împreună cu sora sa, 

Lina, dintr-o imprudenţă: avertizat, în repetate rânduri, să se ascundă, Fondane nu rezistă fără cărţile 

sale. Pentru a le recurpera, comite tragica eroare de a se întoarce la locuinţa pariziană. Denunţat de 

un vecin colaboraţionist, acesta cade victimă nebuniei naziste. Internat, împreună cu sora sa, la 

Drancy, va fi, ulterior, deportat la Auschwitz, la 30 mai.  

 În acest sinistru amplasament îşi va găsi sfârşitul, în data de 2 sau 3 octombrie una dintre 

cele mai prolifice minţi pe care le-a germinat vreodată solul spiritual românesc, poet şi eseist de 

valoare indubitabilă, unul dintre cei mai eleganţi şi cultivaţi gazetari ai istoriei jurnalismului 

românesc, precum şi o recunoscută personalitate a lumii culturale franceze şi sud-americane. Atât 

de aproape de victorie, cum însuşi nota... 

 Ultimele scrisori către mama sa şi cele trimise, din lagărul de la Drancy, către soţia sa 

Geneviève, ne prezintă un Fundoianu de o rară demnitate umană, care, în nebunia holocaustului, 

găseşte resurse pentru a alina, de la distanţă, disperarea celor dragi. Iată un fragment din ultima sa 

epistolă, datată 29 mai, cu o zi înainte de trimiterea la Auschwitz: „...fii curajoasă. Ţi-am spus-o, o 

ştii, în compunerea destinului nostru se găsesc lucruri ce nu pot fi schimbate. Călătorul nu şi-a 

sfârşit călătoria, notam. Ei bine, aveam dreptate, continui călătoria. Mâine, cu tot dinadinsul. (Deci 

Fondane cunoştea traseul tragic al viitoarei zile, n.n.). Fii tare scumpo, socotesc că, în curând totul 

se va încheia... Nu mă îndoiesc în ce priveşte viitorul; doar absenţa ta mă apasă şi faptul de a nu-ţi 

putea potoli plânsul... în momentele de răgaz, am aşternut unele însemnări relativ la manuscrisele 

mele.; n-am timp să le revăd; le vei citi tu... 

 Scumpă Viève, să fii curajoasă. E dureros, e cumplit, dar şi alţii au suportat mai mult decât 

noi. Filmul ororilor cărora le-am fost martor! Mi-am impus, am făcut tot ce se putea pentru a uşura, 



 38 

pentru a alina cât de cât lamentabila suferinţă.... Transmite salutări tuturor prietenilor noştri... mi-e 

greu să te abandonez, după ce atâta vreme am fost despărţiţi.... Al tău, Mieluşon‖
63

 

 Mamei sale, aflată în ţară, fiul îi scrie „mereu cu nădejdea că ne vom revedea curând şi că te 

voi ţine pe genunchi şi legăna – cum m-ai legănat prunc.‖
64

 Dar soarta nu a vrut astfel, iar în 1953, 

la moartea sa, Adela Schwartzfeld nu aflase cutremurătoarea realitate, care l-a aruncat pe fiul său în 

flacăra cuptoarelor naziste. 

 Văduva sa a încercat să pună ordine, atât cât a putut, între scrierile rămase în grija sa, pe 

unele pregătindu-le pentru publicare, pe altele încredinţându-le spre păstrare lui Paul Daniel. 

Ulterior, ea a decis să se retragă definitiv din lume, în rândul surorilor de la Notre - Dame – de –

Sion.  

 Anul 1965 aduce potenţialilor cititori, postum, versurile Exodului (Super Flumina 

Babylonis), prin grija lui Claude Sernet şi Gaston Puel, care au consemnat, la începutul volumului, 

următoarele rânduri: „Claude Sernet et Gaston Puel, qui ont réalisé l’édition de cet ouvrage, le 

dédient à la mémoire des poètes et des écrivains français morts, comme Benjamin Fondane, en 

déportation: Dénise Clairouin, Dominique Corticchiato, Benjamin Crémieux, Robert Desnos, 

Arlette Humbert-Laroche, Max Jacob.
65 

 Prefaţa volumului, semnată de acelaşi Claude Sernet, conţine specificaţii privind momentul 

naşterii acestor versuri, precum şi date privind ultimele momente ale poetului: „L’Exode est un 

poème posthume qui...fut élaboré vers 1934. Si l’on en excepte quelques fragments, il n’a jamais été 

publié jusqu’ici. Nous l’avons déchiffré vers à vers et reconstitué d’après le manuscrit original en 

notre possession, sans rien y changer, y compris la ponctuation, et nous nous sommes également 

gardé de l’accompagner du moindre commentaire: il se suffit. 

 Pourtant, ceci encore. Benjamin Fondane est mort le lundi 2 octobre 1944 vers la fin de 

l’après-midi, dans une des chambres à gaz de Birkenau, dépendant du champ de concentration 

d’Auschwitz. Parti en fumée anonyme, où est-il? Où est-il dans la mémoire de ceux qui l’ont connu, 

dans l’information de ceux qui vont le découvrir? En recopiant ce poème, dactylographié sur 

d’étroits feuillets seulement recto, nous en sommes arrivé à l’un qui, en bas, portait la mention: 

T.S.V.P. – En tournant la page, nous avons eu la boulversante surprise, l’indicible émotion de lire 

cette unique ligne griffonnée au verso et à la main:  

Ma demeure est hors du camp. 

Et cela non plus n’a nullement besoin d’être commenté.‖
66 

 În plus, motto-ul pe care autorul îl plasează în fruntea volumului lasă, postum, impresia unor 

premoniţii care îl bântuiau pe poetul chinuit de „răul fantomelor‖: „Les dieux ont ordonné la mort 

de ces hommes afin d’être sujets de chants pour les générations à venir.‖ (Homère) 

 Ce se poate spune acum, la 107 ani de la naşterea sa? Poetul, publicistul, dramaturgul, 

cineastul de marcă şi filosoful Fundoianu – Fondane a fost prietenul lui Constantin Brâncuşi, a lui 

Ilarie Voronca, a lui Brauner şi Claude Sernet, a lui Emil Cioran şi a lui Leon Cestov. A purtat, cu 

reală eleganţă, stindardul avangardei româneşti la Paris, oraşul cosmopolit unde adevărata valoare 

culturală era pusă la grea încercare. A transgresat frontiere geografice sau de mentalitate, şi a legat 

între ele două culturi, între care a găsit energia să îşi divizeze opera. Să prezinţi, printr-o succintă 

incursiune în activitatea sa, gândirea lui Benjamin Fundoianu – Benjamin Fondane este aproape o 

utopie. Dificultatea derivă din imposibilitatea de a disocia între filosofia, poezia scrierii sale, 

militantismul propriu neamului său şi aptitudinile gazetăreşti. L-am putea numi „poetul – filosof‖, 

sau „gazetarul – poet‖, sau într-o altfel de astfel de combinaţie. Şi nu am putea să surprindem, 

integral, complexitatea structurii, sale, care ne scapă printre degete, asemenea unei fascinante raze 

                                                 
63 Benjamin Fundoianu, Strigăt întru eternitate, investigaţie documentară, alcătuire şi îngrijire editorială: Geo Şerban, caiet cultural 

(2), editat de „Realitatea Evreiască‖, s.a., f.l., p. 164 
64 idem, ibidem, p. 162 
65 Benjamin Fondane, L’Exode (Super Flumina Babylonis), La Société des Impriméries Maury, 1965, p. 6 
66 Benjamin Fondane, L’Exode (Super Flumina Babylonis), La Société des Impriméries Maury, 1965, p. 10 
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de lumină… Nimic nu este mai fals decât a încerca să uneşti, într-un efort biografic, infinitele faţete 

din care este compusă existenţa unui asemenea om. 

 Hrănit dintr-o cultură solidă de sorginte europeană, plonjat fără scut într-o lume culturală în 

cel mai concret sens universal, investindu-şi corp, suflet şi minte într-o temerară acţiune intelectuală 

de transgresare a frontierelor de orice fel, B. Fundoianu – B. Fondane este cel mai elocvent exemplu 

de perseverenţă şi neresemnare.  

 Cert este că, prin totalitatea scrierilor sale literare, a materialelor publicate în presa vremii şi 

a prolificei sale activităţi filosofice şi de cineast, Benjamin Fundoianu a fost purtătorul de stindard 

al avangardismului românesc peste hotare, şi al suflului înnoitor pe plan intern. A reuşit să se înscrie 

cu succes în marea cultură a Franţei, evidenţiind valenţele de universalitate ale culturii matrice. 

Activitatea sa rămâne impresionantă, atât prin valoarea intrinsecă, cât şi prin ceea ce spune ea 

despre evoluţia virtuală a unui poet, unit la suflet cu un critic, un gazetar şi un filosof, dacă viaţa nu     

l-ar fi purtat spre „alţi oameni şi alţi idoli‖. Iar mai târziu, dacă o imaginaţie criminală nu ar fi 

născut oroarea care l-a proiectat în amintire…  

 Situaţia sa nu a fost izolată, ci poate fi înscrisă în paradigma scriitorului român de expresie 

franceză. Câteva nume importante din această galerie rămân: Tristan Tzara şi Panaït Istrati, Ilarie 

Voronca şi Mircea Eliade, Vintilă Horia şi Emil Cioran, precum şi destul de mulţi alţii, valorificaţi 

peste hotare, de neamuri adoptive, dar mult mai receptive. Să nu menţionăm decât cazul unei 

moşteniri  Constantin Brîncuşi, sau a unei galerii de femei-scriitor aproape străine marii majorităţi a 

conaţionalilor: Martha Bibescu, Elena Văcărescu, Anna de Noailles – principesă Brâncoveanu, 

unică triadă de verişoare care s-au impus în literatura franceză.   

 Numele Benjamin Fondane stă, peste timp, inscripţionat pe pereţii Panteonului francez, 

alături de alte nume ilustre... La numărul 6 de pe strada Rollin, unde a avut Fondane ultimul 

domiciliu, a fost dezvelită o placă omagială. Poporul român însă, îl ţine minte în reprezentarea lui 

Constantin Brâncuşi. În eseul său intitulat Cincisprezece poeţi, Mircea Tomuş ne dă modelul felului 

în care un popor ar trebui să simtă şi să vorbească despre valorile sale.  Iar Benjamin Fundoianu a 

fost, fără putinţă de tăgadă, una dintre acestea: „Fundoianu rămâne pentru noi în imaginea pe care 

ne-a lăsat-o intuiţia genială a lui Brâncuşi: un chip realizat printr-o liniatură atât de fină încât parcă 

se topeşte şi dispare în albul paginii. Şi totuşi impresia de volum a figurii este pregnantă, iar din 

masivitatea portretului ce pare surprins în plin proces de alcătuire, în sedimentare înceată dar 

irevocabilă, se disting deocamdată linia fină a gurii şi mai ales ochii, fără vedere, cu privirea 

întoarsă spre interior, asemeni privirii statuilor antice. Pentru cultura  română, un meşteşugar 

stăruitor şi modest sub a cărui ştearsă înfăţişare se ascunde spiritul unui mare inovator.‖ 

 Sunt însă Wechsler, Fundoianu şi Fondane  „persoane‖ diferite? Unele mărturisiri ale sale 

pot apărea ca documente atât ale modului în care B. Fondane se raportează la B. Fundoianu, cât şi 

ale despărţirii oficiale a celor doi.  

 Că Fondane nu se mai recunoaşte în producţiile lui Fundoianu e cert. Dar faptul că primul 

protejează, discută şi...publică scrierile celui de al doilea e, incontestabil, o dovadă a faptului că 

între cei doi scriitori coexistând într-unul singur există aspecte indubitabile de continuitate. 
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DE LA JURĂMÂNTUL LUI HIPOCRATE LA 

RUGĂCIUNEA LUI MAIMONIDE 
 

Francisc Schneider  

 

Abstract 

 

From the oath of Hippocrates to the prayer of Maimonides 

 

 The origins of the medical art are lost in the fog of the history of mankind. There are three 

landmarks that spot the beginnings of the passing from the medical art to the medical science, 

illustrated by as many names: Hippocrates, Avicena and Maimonides.                  

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rădăcinile artei medicale se pierd în negura istoriei omenirii. Curgerea secolelor şi 

mileniilor însumează şi selectează tot ce permitea atenuarea şi vindecarea suferinţelor. Trei repere 

marchează începuturile trecerii de la arta medicală la ştiinţa medicală, ilustrate de tot atâtea nume: 

Hipocrate, Avicena şi Maimonide.  

 Hipocrate – părintele medicinei, ca şi Homer, rezumă într-un om un domeniu elaborat de 

secole, căci „corpus Hippociaticum‖ – colecţie hipocratică cu cele 60 de cărţi care-l alcătuiesc nu 

poate fi atribuită unui singur om (la fel ca şi Odiseea şi Iliada).  

 Totuşi, medicului şi filosofului elen, Hipocrate din Cos, i se atribuie totul, inclusiv 

jurământul care-i poartă numele.  

 Jurământul hipocratic are şi astăzi un prestigiu aşa de mare încât, sub o formă modificată, 

continuă să fie prestat de absolvenţi ai studiilor medicale: 

 

 

„ Jur pe Apolo medicul, pe Asclepuos, pe Higeea  şi Panaceea, pe 

toţi zeii şi zeiţele, luându-i ca martori, că voi îndeplini, pe cât mă 

vor ajuta puterile şi priceperea, jurământul şi legământul...” 

 

 Şi „jurământul‖ continuă ca un document deontologic concis, de o frumuseţe ce te înfioară, 

în care zeii sunt luaţi numai ca martori, fără să fie consideraţi învăţători sau patroni.  

  Următorul, un  gigant al medicinei, apare după patrusprezece secole de la Hipocrate, de 

acum ca o persoană unică. Este vorba de medicul persan Avicena (Abu Ali ben Hussein ibn Sina) 

de Buhara (980-1037), autorul  „Al Quanum‖ – canonul ştiinţei medicale. „Canonul‖ în sens de 
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adevăr indiscutabil, a avut un rol deosebit în învăţământul medical până la sfârşitul evului mediu şi 

pe vremea  renaşterii.  Deşi dogmatic, a descris bolile în mod obiectiv, cu indicaţii practice eficiente 

pentru tratament.  

 Un alt reper istoric în medicină, la două secole după Avicena, a fost Maimonide – Moise ben 

Maimon, cunoscut şi sub numele de Rambam (acronim de la Rabi Moise ben Maimon). S-a născut 

în Cordoba spaniolă în 1135, se dedică studiului medicinei şi teologiei la Fez în Maroc şi practică 

medicina în Egipt, la Fostat lângă Cairo, până în 1204, când moare la 69 de ani. Este îngropat pe 

malul lacului Tiberiada, mormântul constituind un loc de pelerinaj şi astăzi.  

 Perceptele şi scrierile lui medicale, „Comentariul asupra lui Hipocrate şi Galen‖, 

„Afonisme‖, „Glosar‖, Tratat de dietetică şi o carte despre otrăvuri, sunt scrise în limba arabă.  

 În „Afonisme‖, cea mai extinsă dintre lucrările sale, în 25 de capitole, face o sinteză a 

cunoştinţelor medicale la zi, pornind de la anatomie, fiziologie şi patologie, până la terapeutică.  

 Noţiunile de psihologie şi psihiatrie, redate în cartea „Regimen Sanitatis‖ (conservarea 

sănătăţii) pot fi considerate ca primele abordări ale bolilor psiho – somatice.  

 Scrierile lui filosofico-teologice, au fundamentat învăţătura iudaică,  au codificat viaţa 

civilă, medicală şi religioasă. Comentariile, „Mişna Tora‖ (codul rabinic fundamental), „Talmud‖ ( 

principiile şi elementele juridice ale legii evreieşti tradiţionale), Cartea poruncilor ( enumerând cele 

613 porunci din legea mozaică ), „Călăuza rătăciţilor‖ constituie şi astăzi surse de inspiraţie pentru 

teologi şi filosofi din lumea evreiască şi neevreiască.  

 Reluând pe medicul Maimonide, ne impresionează omenescul şi lirismul din  „Rugăciunea 

unui medic‖ pe care o recitase însuşi autorul în toate cazurile dificile cu care a fost confruntat: 

 

 

 

„Mă pregătesc să-mi reiau munca. O, Doamne, susţine-mă în 

această sarcină nobilă şi primejdioasă! Fă să izbutesc, căci fără 

ajutorul tău, toate eforturile omeneşti sunt zadarnice. Fă ca 

sufletul meu să fie plin de iubire pentru această artă şi să simtă 

un ataşament deplin pentru creaturile tale... 

Fie ca spiritul meu să fie ascultător şi recunoscător faţă de toţi cei 

care vor să mă instruiască: câmpul medicinei este doar atât de 

întins! Dar dacă nişte nebuni mă copleşesc cu criticile lor 

închipuite, fie ca dragostea pe care o simt pentru profesia mea să 

mă facă tare ca fierul, să mă ajute să rămân credincios 

adevărului, împotriva consideraţiilor legate de vârstă, de 

persoana sau de notorietatea celor care mă critică: deoarece, în 

acest domeniu, cea mai măruntă cedare ar avea drept urmare 

moartea sau boala creaturilor tale...” 
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ZSIDÓ CSALÁDOK SZEREPE A POLGÁRI 

FEJLŐDÉSBEN A DÉL-ALFÖLDÖN 1867-1944 

KÖZÖTT 
 

KUTATÁSI TÉMATERV 

Javaslatok egy magyar-román interregionális együttműködésre 
 

Máthé Ilona – Micheller Magdolna 

 

 

 A Tessedik Sámuel Főiskola Gazdasági Főiskolai Karán több éve szerpel a szakmai, kutatási 

témakörök között a zsidñ családtörténet, szélesebb értelemben pedig a zsidñ kultúrtörténet. 2004 

áprilisa ñta külön zsidñ kutatñcsoport is szerveződött, melyet Micheller Magdolna főiskolai tanár 

vezet. Ebben az évben, s azñta évente a tudományos diákköri pályatétek, valamint szakdolgozati 

témák között is szerepelnek a fenti kérdések. 

A felsőoktatásban jelenleg tanulñ fiatalok már általános iskolában is hallanak a holocaust 

borzalmairñl, középiskolában (a történelem érettségi részeként is), pedig tanulnak-vizsgáznak is 

mindebből. Az utñbbi években szerveznek tanulmányi kirándulásokat is a valamikori koncentráciñs 

táborokba. Oktatási munkánk során ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy a hallgatñk érdeklődéssel 

hallanak, esetleg olvasnak is a zsidó kultúra múltjáról, s a továbbélő hagyományokrñl. Így pl. a 

zsidñ vallási tanìtások tartalma, a zsidñ népcsoport diaszpñra léte, a kñser konyha, a klezmer zene 

lényege tartozik a népszerűbb témakörök közé. E témakörök a TSF Gazdasági Főiskolai Karán a 

társadalomtörténet és a művelődéstörténet választhatñ, értelmiségképző tantárgyak tematikáiban 

szerepelnek. Hallgatñink szìvesen ìrnak e témákbñl diákköri dolgozatot, szakdolgozatot is. A már 

korábban is szorgalmazott családtörténeti keretek követhető mñdszertani megközelìtést is kìnáltak 

egy-egy településen, ìgy pl. Kecskemét, Mezőberény. 

Legutñbb a New Yorkban székelő Holocaust Centrum elnökének, W. L. Shulman 

bìztatására – új elképzelések születtek. A TSF Gazdasági Főiskolai Kar kutatñcsoportja (tagjai 

főiskolai oktatñk és középiskolai tanárok) azt tervezi, hogy magyar-román együttműködést hoz létre 

a témakörben. E szakmai, tudományos projekt román partnerének az aradi Vasile Goldis alapìtványi 

Egyetemet javasoljuk. Az alapvető teendők tisztázása után pályázatot nyújtunk be a már idézett 

amerikai központhoz. 

 A pályázat alapvető célja annak dokumentálása, hogy a Dél-alföldi térségben (Tñtkomlñs – 

Mezőberény – Gyula – Arad – Kolozsvár - Debrecen) 1867 után jelentős számú zsidñ lakosság élt 

(6-8%), dolgozott, az akkori Osztrák-Magyar Monarchia területén. Munkájukat elsősorban a saját 

családjuk megélhetésére, másodsorban pedig az adott település munkalehetőségeinek bővìtésére 

fordìtották. Tevékenységüket elsősorban a korábbi kiszorìtottságukbñl következően a kereskedelem, 

az ipar és a pénzvilág területéről ismerjük. Az eddig megjelent magyar nyelvű társadalomtörténeti, 

művelődéstörténeti szakmunkák többsége birodalmi szintű leìrásokat tettek közzé. Számos elemzés 

jelent meg Budapest vonatkozásairñl, s újabban egy-egy település (pl. Tñtkomlñs, Kolozsvár) 

összefoglalñ kisebb-nagyobb monográfiája is elkészült. A mi térségünk, Magyarországon a Dél-

alföldi régiñ Békés megyei területe, valamint a vele szomszédos aradi térség új feltárást kìnál. Az 

első világháborúban még együtt harcoltak a keresztény és az izraelita felekezetű magyar 

állampolgárok. A trianoni békediktátumot (1920.) követően határ került a fentiekben idézett 

városok közé. A korábbi jelentős gazdasági fejlődés Békés megyében különösen megtorpant. A 

továbbiakban azt szeretnénk dokumentálni, hogy a magyarországi zsidñtörvények életbeléptetésével 

már megakadt a korábbi szerves fejlődés. A magyar állampolgárságú izraelita családok gazdasági 

tevékenységét a parlament által hozott törvények (1938. 1939. 1941.) ellehetetlenìtették. A gettñk 

létrehozása, valamint a vidéki zsidñság szinte teljes létszámának deportálása, a Német-birodalom 
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területére valñ szállìtása már nemcsak gazdasági kérdés volt. A katona köteles férfiak frontra 

küldése munkaszolgálatot jelentett. Az aknakeresés nem jelenthetett életbiztonságot. A nők, 

gyermekek, öregek bevagonìrozása és munkatáborokba valñ hurcolása 1944 nyarán újabb 

retteneteket hozott. A szelekciñ úgy indult a táborok rámpáin, hogy alkalmas fizikai munkára vagy 

nem. A megsemmisìtés (a holocaust) elsőként a gyengékre vonatkozott. Az eddigi kutatási 

eredményekből tudjuk, hogy pl. Békés megyéből 3000 főt vittek el, melyből alig kétszázan tértek 

vissza szülőföldjükre, valamikori otthonaikba. 

 Számos történeti munka, legutñbb a Nobel dìjat kapott mű is bemutatta a zsidñ népcsoport 

kiirtásának kimondhatatlanságait. Talán a szociálpszicholñgiai elemzések is segìthetik értelmezni, 

hogy a másságbñl miként lett stigmatizáciñ, a stigmacizáciñ pedig hogyan vezethetett el a 

kirekesztés előbb törvényes modelljeihez, majd a gazdasági kifosztás után az emberi megalázáshoz 

és megsemmisìtéshez. Az általunk szorgalmazott kutatás a végső leszámolás előtti évtizedeket 

szeretné számba venni. Ezzel az elemzéssel azt kìvánjuk dokumentálni, hogy nemcsak a 

visszavonhatatlan életek semmisültek meg, hanem ezt megelőzően a gazdasági és kulturális 

épìtkezés sajátos értékei is. Így például Békéscsabán a Rosenthal malom, a Bohner-téglagyár, a 

Tevan-nyomda, Gyomán a Kner-nyomda volt zsidñ családok tulajdonában. 

 A tervezett kutatás javasolt módszerei: 

 elsőként a mai megjelent szakirodalom (történelem, szociálpszicholñgia) számba vétele 

(magyar, román és idegen nyelven is) 

 a már elkészült szakdolgozatok, diákköri munkák regisztráciñja 

 új pályatételek kiìrása mindként oldalon (Békéscsabán és Aradon is hasonlñan) 

 a lehetséges kutatások feltérképezése Gyulán és Aradon 

 az oral history mñdszerével új anyagok gyűjtése 

A tervezett kutatásban első szakaszban arra teszünk kìsérletet, hogy néhány összefoglaló 

tanulmány készüljön, melyet a Perspektìve-Kitekintés c. nemzetközi jellegű kari periodikában 

teszünk közzé angol nyelven, magyar és román nyelvű rezümékkel. E munkával egy időben 

szorgalmazzuk a diákkutatásokat, pályatételek, szakdolgozati témák kiìrását mindkét intézményben. 

A már eddig készült szakdolgozati anyagokbñl kétnyelvű (magyar-angol, illetve magyar-román) 

olvasñkönyv, oktatási segédanyag készülhet elsősorban az érettségiző és a felsőoktatásban tanulñ 

diákok, főiskolai hallgatñk számára. 

A kutatási eredmények szakmai vitáját közös tudományos fñrumon javasoljuk tanárok és 

hallgatñk részvételével. A várhatñ kutatási eredmények legfőbb hozadékának azt tartjuk, hogy a 

másság érték és nem elkülönìtési alkalom, kizárási lehetőség. Az Eurñpai Uniñ integráciñs alapelvei 

nem asszimiláciñt, feltétel nélküli beolvasztást kìvánnak, hanem a meglévő kulturális értékek 

(nyelv, irodalom, felekezet, stb.) megőrzését. Az adott nemzeti sajátosságok mellett erősen 

összefűzhet (integrálhat) bennünket az egymásmellet-élés, akár a határ magyar és román oldalán 

átìvelő szakmai kapcsolat, mely nemcsak az emberi együttműködést segìtheti, hanem a gazdasági 

innováciñt is. Békéscsabárñl úgy látjuk, e téren még alig indult el valami. A fentiekben vázolt 

kutatás is egy ilyen hìd, átìvelő szakmai kapcsolat lehet. Eddigi törekvéseink aradi válaszai 

bìztatñak. 
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The research topics of the Faculty of Economics, Tessedik Sámuel College have for years 

included Jewish family history, and in a broader sense Jewish cultural history. Since 2004 a  

separate Jewish research group has been formed, led by Dr Magdolna Micheller. Relevant issues 

have been included in the topics for sudents’ study conferences and for their theses since that year. 

The young pepople currently studying in higher education certainly heard of the horrors of 

the Holocaust in primary school, and during their secondary education (as part of the history 

curriculum of the school-leaving exams) they learnt and sat an exam about it. In recent years study 

trips have been organized to former concentration camps. In our teaching experience, nonetheless, 

we observe that students listen to or read about the history of Jewish culture and the continuing 

traditions with great interest. So the most popular topics include for example the meaning of Jewish 

religious teachings, the existence of the Jewish people as a diaspora, the essence of kosher cuisine 

and Klezmer music. These topics are included in the syllabi of the optional, general knowledge 

courses of social and cultural history at the Faculty of Economics of TSF. Our students readily 

choose these topics for their study conference papers and theses. The already encouraged 

framework of family history has resulted in an exemplary methodological approach as regards 

certain towns, such as Kecskemét and Mezőberény. 

Lately, on the encouragement of W. L. Shulman, director of the Holocaust Resource Center, 

New York, new perspectives have been formed. The research group at TSF Faculty of Economics 

(the members of which are teachers in secondary and higher education) is planning to set up a 

Hungarian-Romanian cooperation in this field. We propose the Vasile Goldis Foundation 

University, Arad as the Romanian partner in this research project. After clearing up the basic 

agenda, we will apply to the Holocaust Resource Center. 

The primary objective of the project is to document that after 1867 a significant number 

of Jewish people (6-8%) lived and worked in the region of the Southern Hungarian Plain 

(Tñtkomlñs—Mezőberény—Gyula—Arad—Kolozsvár—Debrecen), then belonging to the Austro-

Hungarian Monarchy. They worked here first to make a living for their own families, and secondly 

also to enhance employment opportunities in their given localities. Given their previous outcast 

status, their activities are primarily known in the fields of commerce, industry and finances. The 

majority of the sociohistorical and cultural historical studies so far published in Hungarian have 

provided comprehensive descriptions on the country level. Numerous studies have appeared on 

Budapest-related issues, and lately smaller or bigger monographies on a given locality (e.g. 

Tñtkomlñs, Kolozsvár) have been completed. Our region, Békés county of the Southern Plain in 

Hungary, and the neighbouring region of Arad in Romania, offers new ground for study. During the 

First World War Hungarian citizens, no matter whether they belonged to Christian or Israelite 

religions, fought side by side. After the Trianon Peace Treaty (1920) a country border was set up 

between the towns mentioned above. The previously experienced strong economic development 

came to a halt, especially in Békés county. We would further like to document that when anti-

Jewish legislation came into force in Hungary, the previous organic development was broken. The 
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economic activities of Israelite families with Hungarian citizenship were made impossible by laws 

passed by Parliament (in 1938, 1939 and 1941). The creation of the ghettos and the deportation to 

the German Reich of the almost entire Jewish population living in the Hungarian countryside were 

far from being only economic questions. Conscriptable men were sent to the front to do forced 

labour. Mine clearing meant almost certain death. The loading of women, children and the elderly 

into train carriages and transporting them to labour camps brought new horrors in the summer of 

1944. Selection started on the platforms of the camps by separating those who were able to do 

physical labour from those who were not. Destruction (the Holocaust) first applied to the weak. We 

know from research published so far that for example from Békés county 3,000 people were 

deported, from whom only two hundred returned to their homeland and former homes. 

Numerous historical works, last in this series the book winning the Nobel-prize, have 

described the inexpressible nature of the destruction of the Jewish people. Perhaps 

sociopsychological analyses may help to understand how otherness gave way to stigmatization, and 

in turn how stigmatization led first to a legal model of discrimination, and then through economic 

deprivation to people’s humiliation and destruction. The research we propose would like to take 

into account the decades before the final destruction. With this analysis we would like to document 

that not only irreplacable lives were lost, but prior to that the specific values of economic and 

cultural construction had also disappeared. For example in Békéscsaba the Rosenthal mill, the 

Bohner brick factory, the Tevan printing factory, in Gyoma the Kner printing factory were owned 

by Jewish families. 

Proposed methodology for the planned research: 

 first the review of the published literature (history, social psychology), in Hungarian, 

Romanian and foreign languages, too 

 registration of the already completed theses and student conference papers 

 offering new research topics on both sides (similarly in Békéscsaba and Arad) 

 mapping out possible research in Gyula and Arad 

 collection of new material through the method of oral history 

During the first phase of the planned research we would like to produce some overviews 

which we would publish in our faculty’s international journal entitled Perspektìve-Kitekintés in 

English, with abstracts in Hungarian and Romanian. At the same time we encourage student 

research, the offering of research and thesis topics in both institutions. From the already completed 

theses a bilingual (Hungarian-English, and Hungarian-Romanian) reader, teaching aid can be made 

aimed at pupils preparing for their final exams in secondary education, and at students in higher 

education. 

We propose to professionally discuss the results of the research at a forum involving both 

teachers and students. In our opinion the greatest benefit of the expected results is to recognize that 

otherness is a value and not an opportunity for seclusion and separation. The integrational 

principles of the European Union do not require assimiliation and immersion at all costs and 

without conditions, but the preservation of the existing cultural goods (language, literature, religion, 

etc.). Besides the given national characteristics, the fact that we live side by side, and the 

professional connection crossing the border both from the Hungarian and the Romanian side can 

bind (integrate) us together, which can help not only human cooperation, but economic innovation 

as well. From our perspective in Békéscsaba we think that hardly anything has been done in this 

respect so far. The research outlined above can be such a bridge and professional link. The response 

from Arad to our efforts so far has been encouraging. 
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 A fost o perioadă, în special în era „războiului rece‖, când subiectul războiului nuclear era 

de actualitate. O dată cu destrămarea „cortinei de fier‖, cu deschiderea pe care marile puteri 

europene o manifestă tot mai accentuat spre valorile unei reale democraţii, cu o mai pronunţată 

lărgire a Alianţei NATO, inclusiv prin relaţiile de colaborare cu Rusia din era post-Gorbaciov, 

coordonatele securităţii internaţionale s-au pliat – cel puţin aparent – pe alte coordonate. De la o 

aberantă cursă a înarmărilor, desfăşurată pe axa est-vest, s-a trecut la dezarmarea generalizată, în 

special în domeniul nuclear.  

Când se părea că lumea a început să se îndrepte, pe o linie dreaptă, în direcţia unei reale 

„păci mondiale‖, un alt pericol - mult mai perfid – pândeşte omenirea: generalizarea fenomenului 

terorist. Dacă, privitor la Revoluţia din decembrie 1989 ne mai punem încă întrebarea, au fost sau 

nu terorişti în România, cu siguranţă că astăzi terorismul internaţional este o realitate. Metodele 

acestuia sunt de o diversitate debordantă, iar toate acestea se bazează pe exploatarea fricii omului 

obişnuit în faţa morţii. Între metodele de luptă anunţate de reţelele teroriste, se numără şi un 

eventual terorism nuclear, pe deplin posibil astăzi, când pe fondul destrămării Marelui Colos, care a 

fost URSS, s-a făcut şi se mai face un activ comerţ cu arme nucleare.  

Iată, doar câteva argumente, care justifică mica povestire ce urmează, o povestire despre un 

om şi un destin de ne-imaginat, dar, din păcate atât de real. Un astfel de destin, care poate fi pe 

deplin justificat printr-o veche vorbă românească „Să nu-i dai omului cât poate duce‖, a avut 

inginerul japonez Enemon Kawaguki, destin cuprins în trei zile esenţiale: 6-9 august 1945.  

„... În dimineaţa zilei de 6 august 1945, la ora opt şi un sfert, inginerul se afla în curtea 

uzinelor Mitsubishi din Hiroşima şi privea cerul. Secundele acelui minut, cerul senin, fatal 

Hiroşimei, au fost de atâtea ori descrise, încât nu mai este nevoie să insistăm. Un cer curat ca ochiul 

de copil pe care aluneca încet vârful de pumnal al unui avion argintiu: „Enola Gay‖. La bordul 

avionului, treisprezece oameni; sub carlingă, o bombă ovală, prelungă, ca o imensă lacrimă neagră: 

„Little Boy‖. 

Inginerul privea cerul şi, recunoscând în avionul strălucitor silueta unei „fortăreţe 

zburătoare‖, se întreba de ce apărarea pasivă nu dădea alarma. Dar chiar atunci soarele a explodat şi 

omul, trăsnit de lumină, s-a prăbuşit. Când s-a ridicat, Hiroşima nu mai exista. O imensă ciupercă 

de flăcări şi fum îşi rostogolea vâlvătăile negre, înălţându-se spre cerul de pe care soarele dispăruse. 

Omul scăpase. Se aflase destul de departe de punctul exploziei şi doar mai târziu şi-a dat seama că 

halatul alb cu care fusese îmbrăcat îl salvase de pârjolul luminii. Mâinile şi picioarele îi erau pline 

de arsuri, părul de pe cap transformat într-un clei lipicios care i s-a desprins de pe ţeastă, lăsându-i 

craniul acoperit de o plagă sângerândă. Nu pricepuse nimic, n-avuse timp să înţeleagă ce se 

întâmplase. Venise doar sfârşitul lumii, numai asta putea fi, căci ploua cu smoală din cer şi copacii 

căzuseră retezaşi de coasa morţii, casele erau praf şi pulbere şi nişte hoarde de sălbateci, parcă 

veniţi de pe altă planetă, negri, despuiaţi, cu pielea atârnându-le de corp ca zdrenţele, alergau 

buimaci căutând o ieşire din infern. A fugit şi el din răsputeri, a trecut înot râul Otha, în care morţii 

fierbeau la un loc cu peştii ucişi, iar pietrele se fărâmau de parcă ar fi fost găluşte de nisip ... Şi a 

fugit, şi a fugit, până şi-a dat seama că nu venise sfârşitul lumii, căci dincolo de Hiroşima mai erau 

case, şi copaci, şi iarba doar pe jumătate pârjolită, şi mai erau şi oameni care scăpaseră şi se 

întrebau ce se întâmplase. Doar nu fusese o bombă, o astfel de bombă nu putea exista, explodase 

soarele, sau cine ştie ce planetă de foc se ciocnise cu pământul, ori fusese erupţia unui vulcan, un 

cataclism de proporţii supranaturale care se abătuse asupra oraşului abia trezit din somn ... Şi  a 

ajuns departe, tocmai la gara de triaj din afara oraşului, şi pentru că pe o linie se afla un tren, s-a suit 
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într-un vagon şi s-a trântit istovit pe o bancă. Şi a adormit. „Binecuvântat cel  ce-a născocit somnul‖ 

– spunea Cervantes ... „Blestemat cel ce a inventat adormirea‖.  

Căci ceea ce vă povestesc acum nu este o născocire, ci s-a petrecut cu adevărat, omul acela a 

existat ... În timpul nopţii, trenul a pornit şi a mers, târându-se undeva, către nord-vestul Japoniei, 

toată ziua de 7 august, şi toată ziua de 8, şi încă o noapte, oprindu-se când şi când prin gări, 

rătăcindu-se prin păienjenişul triajelor, risipindu-şi vagoanele prin alte garnituri trimise spre direcţii 

diferite. A treia zi dimineaţa, la capătul drumului, inginerul Enemon Kawaguki abia scăpat din 

coşmarul de la Hiroşima a ieşit din tren pe peronul unei gări necunoscute. Un oraş pe care nu-l mai 

văzuse niciodată, dar despre care auzise multe: Nagasaki. Era dimineaţa zilei de 9 august 1945. 

Cerul era curat ca ochiul de copil căruia pumnalul unui avion argintiu îi spinteca retina. Şi 

iarăşi a explodat soarele, iar el, omul care abia scăpase din Hiroşima, ajunsese acolo să-şi tragă 

sufletul. Iar oraşul crizantemelor şi a doamnei Butterfly se transforma în acelaşi infern apocaliptic 

dominat de uriaşa ciupercă atomică. Spuneţi dacă omului i se poate da atâta rău cât este în stare să 

ducă ! 

A fost aruncat la pământ, gara s-a prăbuşit, trenul din care tocmai coborâse a fost făcut praf 

şi pulbere, oraşul se topea pe coline, se volatiliza, oamenii se dezagregau. 

A supravieţuit. 

Când coşmarul a trecut, a regăsit lumea, dar era mutilat, şi a rătăcit un timp pe pământ 

căutându-şi moartea ...‖ 

(fragment dintr-o povestire aflată în volumul lui Ioan Grigorescu, Spectacolul lumii, 

Bucureşti, 1973)    

Mulţi ani mai târziu, a apărut un mic anunţ într-un ziar: „Enemon Kawaguki, inginer, 

supravieţuitor al ambelor bombardamente atomice de la Hiroşima şi Nagasaki, mort la 6 decembrie 

1970 din cauza iradiaţiilor‖ 

Oare moartea a învins ? 

Sau, o altă întrebare: Vom învăţa vreodată ceva din exemplele trecutului ?                   
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UN ALT ARAD (ISRAEL) 

Marius Grec 

 

Abstract 

 

Another Arad (Israel) 
 

 Nowadays, Arad is a modern city, situated at about 8 kilometers from the antique Arad, at 

25 kilometers West from the Dead Sea and 45 kilometers from the city of Beersheba, which is 

located near the mount of Masada.  

 The antique Arad was situated in the Negeb area, where archaeological researches were 

performed during the 1962-1972 period. The most interesting spot is the Temple resembling to the 

one Solomon built. 

 

 

 
 

Arad este numele a două oraşe antice de pe tărâmul Israelului, unul dintre ele, locuit de 

triburile caananeniţilor, aşezat la 31 km sud de Hebron, 24 km est de Beersheba şi 31 km vest de 

Marea Moartă, în Iudeea de sud în zona Negeb. Cel de-al doilea, localizat în aceeaşi regiune, nu 

este menţionat explicit în Biblie.  

Iată doar două din fragmentele biblice care menţionează numele Aradului, oraş antic din 

vechiul Israel: 

 

„Împăratul Aradului, un cananit, care locuia la miazăzi, a auzit că Israel vine pe drumul 

Atarim. El s-a luptat împotriva lui Israel, şi a luat mai mulţi prinşi de război.‖ 

(Numeri, 21, 1.) 

 

„Fiii Chenitului, socrul lui Moise, s-au suit din cetatea Finicilor, împreună cu fiii lui Iuda, în 

pustia lui Juda la miazăzi de Arad, şi s-au dus de s-au aşezat între popor.‖ 

(Judecătorii, 1, 16.) 

 

Din punct de vedere arheologic, zona Negeb a fost cercetată în perioada 1962-1972 de o 

misiune arheologică israeliană condusă de M. Aharoni. Vestigiile descoperite aici acoperă o 

perioadă care se întinde din perioada chalcolitică până în perioada arabă. Stratigrafia arată nu mai 

puţin de 17 niveluri de locuire. În cetate a fost descoperit un sanctuar care, la momentul 
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descoperirii, a constituit o mare surpriză şi anume planul de construcţie este identic cu Templul lui 

Solomon, adică trei încăperi continue, orientate est-vest.  

 

 
Templu în Arad 

          (o primă fază a cercetărilor) 

 

Oraşul a fost distrus prima dadă pe la 2850 î.Hr., iar a doua oară, definitiv pe la 2650 î. Hr.,. 

după ce a cunoscut o perioadă de înflorire culturală.    

 

 
Templele din Arad 

(o fază extinsă a cercetărilor) 
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 Astăzi Aradul este un oraş modern, situat la circa 8 kilometri de vechiul Arad, la 25 de km 

vest de Marea Moartă şi 45 km de oraşul Beersheba, în apropiere fiind Muntele Masada. Oraşul 

modern a fost fondat în 1962 în prezenţa primului ministru de atunci David Ben-Gurion. Statutul de 

oraş a fost obţinut în 1995. În timp Aradul s-a extins, una din atracţiile acestui oraş fiind tocmai 

ruinele antice din apropiere. Din punct de vedere cultural, începând din 1982 la Arad se derulează 

un interesant Festival de Muzică Ebraică, oraşul devenind un loc de referinţă pentru industria 

muzicală a Israelului. 

     

 

 
 

Aradul (Israel) astăzi. 
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WITHOUT VISION, THERE WILL BE NO VICTORY 
 

Manuela Paraipan 

 

 

In October, at a conference held in Tehran suggestively entitled "The World Without 

Zionism," President Ahmadinejad called for Israel to be ―wiped off‖ the map. To make sure that his 

message was well understood, in December he publicly stated that the Holocaust is a "myth" and 

repeated his call that Israel be moved out of the region. "They have invented a myth that Jews were 

massacred and place this above God, religion and the prophets. The West has given more 

significance to the myth of the genocide of the Jews . . . If you have burnt the Jews, why don't you 

give a piece of Europe, the United States, Canada or Alaska to Israel . . . why should the innocent 

nation of Palestine pay for this crime?" 

Ahmadinejad is not the first, and certainly not the last Muslim to call for Israel's destruction. 

Hamas has called for the same thing in its charter (go to: 

http://www.palestinecenter.org/cpap/documents/charter.html). Khaled Meshaal, a key leader of 

Hamas, opined that Ahmadinejad's public statements against Israel were "courageous." Those of us 

who hoped to see a more civilized, reasonable and moderate Hamas after its entrance on the 

political stage will have to wait longer than anticipated. 

EU leaders in Brussels strongly condemned Ahmadinejad's anti-Israel comments. The United 

States, Canada, Australia, the Vatican and the UN publicly condemned the Iranian president's 

declarations. Russian Foreign Minister Igor Ivanov said: "Attempts to revise the commonly 

accepted facts of World War II, including with regard to the Holocaust are unacceptable.‖ 

This time, as also was the case in October, the preferred response in Arab and Muslim 

countries to such alarming (to say the least) statements was not surprisingly a deafening silence. 

Their silence can be interpreted in two ways, none of the two being the best option: 

1) Arab and Muslim leaders completely agreed with President Ahmadinejad, and in this case 

there is nothing they wanted to add or take away. 

2) They may not completely agree with the Iranian President, but they felt compelled to side 

with him, either because of some sort of Islamic solidarity or simply because of their immediate 

interests in the region. 

In an era of humane and technical development, anti-Semitism, bigotry and racism should have no 

place in the world. Therefore, in this particular case, silence was far from being the right answer. 

However, there was a country that did respond. The response came only after few days of 

silence, but better late than never. The Saudi Ambassador to the United States, a former head of 

foreign intelligence, declared that the Holocaust was a "horrific genocide" and, "as far as Saudi 

Arabia is concerned, that's an historical fact, you cannot deny that, and people should move forward 

from that.‖ 

The reaction of Prince Turki al-Faisal was largely ignored by media, but it is of particular 

interest given Saudi Arabia’s decades-old enmity toward the Jews and Israel. The ambassador’s 

balanced remark does not annul the extreme anti-Semitic sermons preached by some of the Saudi 

clerics in the Kingdom and outside it, but it is a public stance worthy of being remembered. 

At a time when Iran is in need of internal reformation and modernization, Ahmadinejad lacks the 

answers to solving the problems and instead attracts public sympathy through his radical rhetoric 

against the United States and Israel. Surely, President Ahmadinejad voiced what he believes. In this 

respect, his words can be seriously taken as such. What still remains blurry is whether this chain of 

declarations will lead to precise actions against US interests in the region and against the very 

existence of Israel or if they were solely intended for internal consumption. It is crucial to make 

sure we have got the right message before taking any action against Iran. 

President Ahmadinejad is believed to be devoted to the cult of the 12th Imam, the Shiite 

savior better known as the Mahdi, whose return would usher in an apocalyptic revolution of the 

http://www.worldsecuritynetwork.com/_dsp/dsp_authorBio3.cfm?authID=796
http://www.palestinecenter.org/cpap/documents/charter.html
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oppressed over the forces of injustice. Hopefully, Ahmadinejad does not intend to create the 

apocalyptic momentum by using the nuclear power Iran will soon have, despite the EU3's 

(Germany, France and the UK) efforts to stop it. 

As President, Ahmadinejad is subordinate to Ayatollah Khameini, the country's supreme 

ruler, and to the council of religious clerics - which controls the armed forces and the nuclear 

program. Basically, the radical mullahs will control Iran’s nuclear power. If their ultimate goal is to 

destroy Israel and rearrange the pyramid of powers in the region and the world, then the problem is 

deadly serious and without too many peaceful options. However, since Iran insists that its nuclear 

activity is only for peaceful means, why would it not be satisfied with wind or solar power 

technology? I am sure the EU and the US would be more than willing to assist Iran’s efforts in this 

respect. 

In the past, Iran conducted quite a lot of back door meetings and arrangements with Israel 

and the US. Back then, the leadership of the country seemed more pragmatic and reasonable. Now, 

it’s an internal struggle between the conservatives and ultra-conservative mullahs to dominate Iran. 

With Mahmoud Ahmadinejad as president and with deputies who were once commanders of the 

Revolutionary Guards, the hard-line extremists control Iran's domestic and foreign policy. It looks 

like the conservatives have the upper hand these days, while the reformists are sidelined but not yet 

defeated. 

Should Israel take preemptive steps against Iran? Israel did it with Iraq in the 1980s, but this 

time such a strike might create more damage than actual good. Assuming that Israel would attack 

Iran, the Shiite worldwide would support Iran and react as violently as possible against Israel and 

whoever sides with it. Furthermore, countries such as Turkey, Egypt and Saudi Arabia would hasten 

to produce nuclear weapons to retaliate against Israel. The world’s countries would have to choose 

sides - either them or us. 

On the other hand, the United States is not in the position to enter into a military 

confrontation with Iran - at least not until it solves, one way or another, the unstable situation in Iraq 

and the tensioned relationship between Syria and Lebanon. 

By being openly confrontational with Iraq, Iran, and Syria, the US struggle against terrorism 

will take the back seat, thus further endangering the Occident. Such a risky move would give Russia 

the opportunity of getting back in the superpower game, with good chances of winning the first 

place if it aligns itself with the radical Islamic world. 

The leaders of Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, Oman, Kuwait and the United Arab Emirates, 

all members of the Gulf Cooperation Council (GCC) asked for a Middle East free of nuclear 

weapons and called on Iran and Israel to join them. It is unlikely that Iran or Israel will respond 

positively to this request. However, it is important to see Arab and Muslim leaders demonstrating 

that they feel responsible for what happens in their region. 

A high level of vision and flexibility is a must on all sides. Otherwise, we will all find ourselves in 

an apocalyptic situation from which there is no exit. In the end, no one will win, but all will suffer. 
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RELIGIOUS FREEDOM: A TABOO IN THE 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 
 

Manuela Paraipan 

 

 

The State Department, in a report released in November, cites Saudi Arabia and a few other 

countries as restricting religious freedom. The situation has not improved too much since last year, 

when the State Department previously reported that religious freedom was lacking in the Kingdom. 

The report stated, ―Islam is the official religion and all citizens must be Muslims.‖ 

Moreover, the state is imposing the Sunni version of Islam on all citizens, be they Shia Muslims or 

non-Muslims. However, Secretary of State Condoleezza Rice at the time refused to sanction Saudi 

Arabia, saying she wanted ―to allow additional time for the continuation of discussions leading to 

progress on important religious freedom issues.‖ 

Despite the Kingdom’s actions to thwart terrorism, in terms of religious freedoms and human rights 

the reality is still gloomy. 

King Abdullah addressed women in his country saying that, ―patience is beautiful,‖ in 

response to the issue of women driving cars in the Kingdom, but there are other challenges as 

important as this one he has to deal with, in the near future such as: 

 The internal conflicts within the royal family. 

 The threat of terrorism. 

 Creating new jobs. 

 Religious freedom. 

 Freedom of speech. 

 Human rights reforms, especially for youths and women. 

Political challenges — will the Kingdom be able to allow political pluralism, minimize the 

Islamism threat and still survive? 

Dr. Mai Yamani wrote recently in The Independent that ―Saudi Arabia has remained trapped 

in a state of suspended animation, its body politic sick and infirm. Now it is caught between two 

choices: progressive reform or continuing paralysis and decay.‖ 

Micha van Waesberghe, vice president of the Center for Democracy and Human Rights in 

Saudi Arabia recently wrote about the case of Samuel Daniel, a Christian of Indian nationality who 

lived and worked in Saudi Arabia for more than 20 years. But, being a Christian proves to be a 

ticking bomb in the Kingdom, regardless of how exemplary one’s life is. 

The Saudi religious police, without any official mandate or explanation, arrested and 

detained Samuel Daniel for a period of 10 days. Presumably, since there was nothing wrong with 

his behavior other than his affiliation with the Christian faith, which was the reason why he was 

jailed and later deported. 

Daniel has taken this matter to the Indian Ambassador, which asked for further explanations 

from the Saudi officials. Their response was that he was never arrested or detained, because there 

were no charges made against him, and that was the end of the story for the Saudis. 

The practice of entering someone’s private home, and imprisoning him because of his 

religious affiliation should not only be considered as an act of moral injustice, but also of barbarism. 

The only positive aspect of the story, if there is one, is the insight Samuel Daniel had into 

the manner in which the Saudis treat Christians, actually their mistreatment of all non-Muslims. 

Because of his courage to alert and give his testimony to the Indian authorities, as well as to 

human rights N.G.O.’s, maybe others will not suffer the despair and injustice he had to suffer. 

The conditions of imprisonment are hard to imagine — the indignity of 100 or 200 people 

being confined in a room of 20 on 25 feet without proper food, water or medication while being 

threatened, and verbally and physically abused. 
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The whole image is disturbing. People are jailed for months without   knowing for what they 

have been accused, and are denied access to a lawyer and visits from official representatives. 

It is a pity that Saudi Arabia, a country that hosts Islam’s two holiest cities — Mecca and 

Medina — has proven to be a place where tolerance, humanity and respect for another’s religious 

faith are not known. 

In the end, if the Saudi royal family is looking to play a key role in stabilizing the region, it 

should first deal with its domestic issues. 
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INTERVIEW WITH DAN LAZEA: 

"THE TOTAL EXPOSURE OF THOSE WHO BECAME 

POLITICAL POLICE IS NOT POSSIBLE ANYMORE" 
 

Manuela Paraipan 

 

 

MP: When was the National Council for the Study of the Former Communist Secret Service 

Archive (CNSAS) founded and what is its objective? 

DAN LAZEA: At the end of 1999, the parliament passed the Ticu bill, named after 

Constantin Dumitrescu, a former detainee and a member of parliament who initiated the law on the 

disclosure of the Securitate as a political police and on access to Securitate files. The CNSAS came 

into existence right after the approval of Law No. 187 in 1999. 

At first, Ticu Dumitrescu denied having created this law, which ended up being so 

amputated that he barely recognized it. However, he later changed his opinion and now insists that 

the law even in its modified form is a step forward, even with all the errors and distortions that 

blended into the legislative process. 

The first 11 members of the College of the Council were appointed by the parliament in 

March 2000 with a 6-year mandate. The institution as a whole had a 6-year mandate that expired in 

December 2005. Nonetheless, its activity has been prolonged for a further 6 years through an 

emergency regulation. In addition, the terms of the College members will either come to an end or 

they will be reconfirmed to their positions by parliament in March 2006. Some of my colleagues 

and I are the exceptions, since we were appointed by parliament in June 2005 for 6 years. 

MP: How many people are working presently for CNSAS? 

DL: I do not have a precise number, but most likely around 200 people, from drivers to 

secretaries, assistants, individuals who work for the investigation and technical department, etc. 

MP: How did you end up working in this institution? 

DL: From 2001 – 2005, I cooperated with the parliamentary group of the Democrat Party 

(PD) from the Deputy Chamber. On a practical level, I have done some expertise work in various 

fields, from human rights to educational policies and the labor code. I have worked with the present 

Minister Barbu (Gheorghe Barbu, Minister of Labor, Social Solidarity and Family) who back then 

was a member of the parliamentary commission for labor. 

Afterwards, I received a scholarship to study abroad for a year. Meanwhile, Andrei Plesu 

(historian and former government minister) and another person resigned from CNSAS. I have been 

nominated for one of the two open positions based on several criteria. The law says that a person 

cannot be appointed, not even nominated if he/she is or has been a member of a political party. I 

have never been a member of a political party, but I was known in political circles due to my work 

as an expert and also due to my philosophical interest in issues related to the national memory and 

the necessity of recovering the past. On the other hand, the fact that I taught a course at the 

university on Romanian political institutions also carried some weight. 

It took the parliament 8 months of deliberations until they validated my nomination. In June 

2005, I was appointed a member of CNSAS. 

MP: What are the stipulations of Law No. 187/1999? Some say that the law should have 

been clearer. Can it be said that the law has some good parts and some less good parts? If so, what 

are these? 

DL: The stipulations of Law No. 187 can be divided in two main categories. On the one 

hand, there are the provisions referring to access to the file, and the assumption is that in this case it 

is a file of informative pursuance. 

One of the missions of CNSAS is to inform the civil society about the status of being an 

agent or collaborator of the Securitate, of let’s say, the candidates to the presidential chair, the 

http://www.worldsecuritynetwork.com/_dsp/dsp_authorBio3.cfm?authID=796
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members of the parliament, members of the government, mayors, other public servants up to the 

level of being a dean or rector in a university. 

For some high-ranking positions, investigation is a must. The investigations can be 

suspended only if those respective individuals renounce their jobs. An inquiry can be opened at 

request for less important public positions. 

There is another part that is strictly related to the research realm; journalists, academics or 

other professionals from outside the institution can obtain access to the archives of the Council, if 

they are granted credentials. 

The vagueness of the law refers to the basic functions of the institution, like the operating 

structure of the board that administrates CNSAS. 

The initial law was later completed by a decision of the parliament, called organizational 

and functioning regulations (ROF) of CNSAS. The mode of voting, the decision making process, 

etc. are still extremely unclear and has at times caused clashes and frictions between the members 

of the College and between CNSAS and other institutions, like the holders of the archives. 

The law does not specify a clear date when CNSAS should take over the archives from the 

intelligence services. It mentions that the process should take place in the shortest possible time. 

However, after 6 years the institution mandate was prolonged but it still does not have possession of 

all the archives of the Securitate. 

In 1989, the Securitate’s archives were taken over by SRI (mainly the files concerning the 

internal surveillances), SIE (Foreign Intelligence Service) and the army intelligence. Some of these 

files are now in the custody of CNSAS. 

There is now a proposition made by a group of parliament members of the National Liberal 

Party (PNL) that seeks to solve some of the legal difficulties. 

MP: How long do you think the CNSAS will continue to exist as a public institution? Is 

there a limit of years? 

DL: My opinion is that CNSAS as an institution will continue to be around for as long as it 

can justify its activity. The mandate has been prolonged for 6 more years because so far we did not 

have the object of our work, namely the archives. 

On the other hand, there were several special laws through which CNSAS was given 

additional duties (functions) that were not part of the initial Law No. 187. 

A novelty appears within Law No. 247/2005. This law has three parts, and one of them 

refers to judicial reform, and here CNSAS plays a very important role. Basically, CNSAS has to 

verify all the magistrates and civil servants who work for the superior bodies within the legal 

system. An inquiry undertaken by CNSAS is meant to reveal all the aspects of their cooperation (if 

any) as an informer, collaborator or agent of the Securitate. This is closer to the initial spirit of the 

Ticu law. 

The CNSAS will most likely require at least another mandate. 

MP: Did the CNSAS answer to the expectations of public opinion? Specifically, in the last 

6 years did it facilitate access to files of those kept on observation by the Securitate? Moreover, can 

the CNSAS fully expose those who were part of the political police? 

DL: The access to one’s own file was achieved with great difficulty. The necessary dossiers 

were not in the custody of CNSAS, and over the years there was a fierce fight to obtain the archives 

from the intelligence services. 

The situation went so far that the CNSAS actually functioned as a public relations office. It 

took the requests, and it has further addressed them to SRI, SIE or any other holder of the archives. 

Then, all we could do was wait. Sometimes we waited for months to see if there was a dossier on a 

respective person. If such a dossier did exist, then we had to go through other procedures in order to 

recover the respective dossier, or parts of it. 

In some situations we received negative answers from the archive holders - once, twice - and 

if we had continued to press, the third or the fourth time was a charm, because it appeared that the 

particular person in question did have a dossier. Evidently, these issues put under a question mark 
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some of CNSAS official communiqués regarding a person, or another. When we receive a negative 

response, we always wonder whether or not we have been told the truth. 

This problem will only be completely removed when all archives become the possession of 

CNSAS, as should have happened from the very beginning. 

Nonetheless, where there is a dossier and we agree that it is a matter of the political police, there is 

no room left to speculate. After all, the final result comes after a serious investigation, and the result 

is based on solid evidence. 

SRI began the handover operation in December (2005), but there are suspicions related to 

the method in which it has unwound the activity of the mixed commissions. 

MP: What is a mixed commission? 

DL: The law stipulates that if SRI does not hand over some documents to CNSAS out of 

concern that they could affect national security, then a mixed commission should be formed, 

comprised of two CNSAS representatives and two SRI representatives. This commission has to 

decide from case to case, from one dossier to another if it remains in SRI’s custody or if it goes to 

CNSAS, partly or entirely. If the commission cannot come to the same conclusion, the CSAT - (the 

Supreme Council for State Security) has to intervene and arbitrate the situation. 

In a matter of months these mixed commissions sustain that they have sorted approximately 

8 km of dossiers, and that the problem of the archives is therefore solved; what pertains to national 

security stayed with SRI, and the rest came to CNSAS. The rhythm of these mixed commissions 

and the way they have actually acted remains unknown to this day, and here we can raise few 

legitimate questions. However, from the SRI point of view, the procedure went well, and there is 

nothing else to add. From now on, we will not address any more requests to SRI when we need a 

dossier. We will look for it in our database. It is hard to talk about a total exposure of those who 

became political police, but at least we get some bits of the truth, a glimpse of the whole image. 

MP: During the years, there were members of CNSAS who accused Gheorghe Onisoru, 

Chairman of the Council, of obstructing the mission of the College to publish the names of 

Securitate’s employees who may be still active in the SRI (Romanian Intelligence Service) or in 

other intelligence structures. Basically, Onisoreu was suspected of conspiring with the intelligence 

services to keep important dossiers hidden. How do you comment this? 

DL: It is difficult to find a justification in the papers, in the documents related to the 

accusations made against Onisoru. The cases of cover-ups, especially when an intelligence service 

is involved are hard to prove. The speculations are based on various correlations of facts and events. 

In all these years, Onisoru has passed from one group to another, from one camp of the CNSAS to 

another. What brought attention to these accusations was the visible closeness of Onisoru to SRI; 

namely, there were several common-signed communiqués that could have been written differently 

if CNSAS had had a steadier position. It is also worth mentioning that there was a lack of protest 

when we had different answers, or vague responses from SRI in the case of the same dossier. 

Moreover, when CNSAS received electronic evidence made by SRI instead of the card 

index that is an essential instrument of research and verification created by the Securitate, there 

again was no reaction from the College chairman. CNSAS should have received the original 

documents of the Securitate, papers, files, dossiers, etc. that contained lots of information and 

important side notes. We have received several floppy disks containing first and family names and 

the number of the dossier or dossiers. I want to emphasize that CNSAS received documents 

produced by SRI. 

The law says that the intelligence services must hand over all the documents of the 

Securitate - documents, the card index and the microfilms - in their original form to CNSAS. 

Regarding the microfilms, again Onisoru agreed with SRI that it is a technical issue, and this 

is why the CNSAS cannot get them. The technical issue consists of the fact in addition to the 

normal, standard files on microfilm rolls there can also be photocopies of dossiers that concern 

national security. But with a little good will and interest, the SRI has had 6 years of time to cut up 

the microfilms. 
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As for the dossiers handed over by SRI, (and by the other services as well) there were cases 

where we received dossiers missing several files. It is difficult to say who has embezzled the 

dossiers. Explications can be found, and not all are related to the interest of a certain individual or 

individuals in preventing CNSAS from gaining access to crucial information. 

The Securitate used to destroy documents after a while, especially the annex folders 

(portfolios) that are extremely important. In this context, it is difficult to accuse SRI or any other 

archive holder so long as we do not have a clear inventory of the Securitate initial dossiers. 

On the other hand, the intelligence can sustain that mixed commissions have pulled out 

certain parts of the dossiers officially, and then it is good that we can still receive some of it. 

Speculations can always be made, and there are always individuals interested in compromising their 

political opponents, depending on which party is ruling the country, who is ruling the various 

intelligence services, so on, so forth. But in the end, no one can deny that such maneuverings look 

suspicious. 

MP: Is the activity of CNSAS supported by the present political class? Furthermore, would 

you say that the post-revolution political class has shown a constant interest in shedding some light 

on the activities of the Securitate? 

DL: I do not think that in Romania we can talk about a unitary political class. That being 

said, I cannot help but notice a correlation between the structure of the parliament in various 

legislations and the activity or the lack of activity of the CNSAS. 

The law was voted in during the 1996 - 2000 mandate; it is far from being perfect, but Ticu 

Dumitrescu, its main promoter, did not find any support before the Romanian Democratic 

Convention (CDR) alliance won the elections in 1996. 

The institution was blocked during the 2000 - 2004 legislation period by the absenteeism of 

the Social Democratic Party (PSD ) representatives within the CNSAS. The prolonged absenteeism 

has endangered the very existence of the institution. At that time, there was a parliamentary 

commission that struggled very hard to destroy CNSAS. It took a visible and energetic protest of 

the civil society materialized by a human chain around the parliament building to save CNSAS. 

After the 2004 elections, everyone can see an improvement of the normative case, not only 

through legislative proposals, but also through Law No. 247 that I mentioned earlier. This law is 

meant to be one of the main pillars of the so much needed reform of the justice system and it is 

widely supported by the Minister of Justice, Monica Macovei. Also, President Basescu is the first 

president to actually put into practice legal stipulations regarding the handing over of the archives. 

In February, in the first meeting of CSAT (the Supreme Council for National Security) after the 

elections, President Basescu established a deadline (until the end of the year) for the SRI to hand 

over the archives to CNSAS. 

In this context, my only shadow of doubt regards the activity of the mixed commissions, but 

that is not a prerogative of the president. The current director of SRI is the one named by the old 

legislature; the CNSAS Chairman, Onisoru, was a good friend of the old legislature. If there are 

flaws in putting the CSAT decision into practice, we cannot blame the President. 

It is clear that throughout the 1990s, the issue of exposing the Securitate was raised by the 

so-called intellectual right, and after 2004 by the Truth and Justice (DA) Alliance. At the same time, 

these issues have always been rejected and sabotaged by the PSD (Social Democrat Party) and 

PRM (Greater Romania Party) – and both parties had an interest in eliminating the CNSAS. 

MP: This is an exercise of imagination, so let's pretend that those who were political police 

are totally exposed. What would the impact be on the Romanian civil and political society? 

DL: The total exposure of those who became political police is not possible anymore; thus, I 

find it problematic to think about the impact of such a phenomenon. However, even after so many 

years, the tiny bits of truth we have uncovered are welcomed. Without these small pieces we would 

continue to deplore the long transition of the 1990s, and we deserve a moral reparation. Also, these 

pieces of the puzzle help us to better understand how Romanian capitalism has been built. After the 

revolution, the former comrades were the only ones who had the necessary means and information 

to support the emergence of a capitalist trend in Romania. By comrades, I am thinking not of the 
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Securitate informers, but rather of its high-ranking officers who knew what capitalism is and how to 

deal with the major changes of the 1990s. 

MP: If there is anything else you would like to add, please feel free to do so. 

DL: Actually, I do want to add something. It is a thought related to the upcoming CNSAS 

elections: At the end of the day, irrespective of the changes that might occur through the provisions 

of Law No. 187, it will still be put into practice by the 11 members of the College. The letter as well 

as the spirit of the law matter equally. Also, I want to emphasize the importance of the fact that 

decisions made by members of CNSAS actually influence many destinies. Each decision we have 

taken in terms of political police will not remain without consequences. 

My point is that while the text of the law is essential, so are the people who will transform it 

into action. Those who will make the nominations in March should think back to the 2000 – 2004 

experience and assume that representatives that will not slow down, or obstruct in any possible way 

CNSAS activity. 

On 22 February 2006 the Romanian government has passed an ordinance, which improves 

the Ticu law (187), and it is likely to permit Ticu Dumitrescu to accede to the highest position 

within CNSAS. 
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INTERVIEW WITH MARK MEYER: 

"THE MOST DAMAGING FORM OF CORRUPTION IS 

JUDICIAL CORRUPTION" 
 

Manuela Paraipan 

 

MP: What do you remember about your first visit to Romania? Was the information you 

had about the country accurate, or did the reality on the ground surprise you? 

MARK MEYER: My first visit to Romania was in November 1990 when both the weather 

and the landscape were bleak and grey. I had taken an interest in the transitions underway in the 

region and focused on Romania more by happenstance than design. I had no prior involvement with 

Romania and knew only the things that I had read in publications that were not particularly current. 

I arrived in Bucharest as Chairman of the newly-formed US-based Romanian-American Chamber 

of Commerce to host our first effort – a two-day conference on privatization held at the 

Intercontinental Hotel. I was accompanied by senior representatives from large US banks, 

accounting firms and consulting groups who all spoke at the conference that I chaired. But what I 

remember mostly about that first visit – what became seared into my memory -- were the people on 

the street. Wherever I walked, people stopped me, pointed to my crossed American and Romanian 

flag lapel pin and physically embraced and kissed me; most were elderly and many cried. They said 

that they had waited for the Americans for fifty years and thanked me for coming. That is when I 

fell in love with Romania. 

MP: You were awarded the prestigious Romanian National Order of Merit in the Rank of 

Commander. What were the circumstances? 

MM: For 16 years, I have volunteered a significant amount of time to Romania as Chairman 

of the Romanian-American Chamber of Commerce, promoting trade and investment between our 

two countries through meetings, seminars, speeches all over the United States and a host of 

advisory services – all without any payment of any kind. I have been responsible for hundreds of 

millions of dollars in investment in Romania, and was credited by leading Romanian newspapers as 

having been influential in restoring most favored nation treatment for Romania and lobbying for 

Romania’s admission into NATO. I acted as a special advisor to President Iliescu on legal matters 

in his first term and was co-chair of President Constantinescu’s Tax Reform Commission. For many 

years, I have been the vice president of the Congress of Romanian-Americans, which is the chief 

lobbying arm of the Romanian Diaspora in the United States – the only non-Romanian-American to 

be an officer or director of CORA. Until last year, no one ever said thank you -- no one. It was 

President Iliescu who awarded me the Romanian National Order of Merit in the Rank of 

Commander, along with a similar award for Armand Scala, the President of CORA, in recognition 

and thanks for our efforts. 

MP: The Romanian justice system has been constantly criticized, by both Romanian 

citizens and by foreigners. What are your thoughts on this subject? 

MM: As you may know, I have written extensively and been widely published on this 

subject. Many of my articles can be found on the website of Herzfeld & Rubin/Rubin Meyer Doru 

and Trandafir spca at http://www.hr.ro/digest_archive.htm The general theme that runs through 

my many years of criticism is that the most damaging form of corruption for an emerging nation is 

judicial corruption. If investors cannot be assured that they will receive fair treatment in the national 

courts, then their investment would be in substantial jeopardy and they will look elsewhere for more 

favorable investment opportunities. This is particularly true of small and medium size investors 

who, unlike large multinationals, do not have the clout to bring the force of their embassy or 

government to bear in their support. Judicial corruption and the general perception of it, in my view, 

is the primary reason why foreign direct investment in Romania had lagged so far behind 

Romania’s neighbors over the past fifteen years. 

http://www.worldsecuritynetwork.com/_dsp/dsp_authorBio3.cfm?authID=796
http://www.hr.ro/digest_archive.htm
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MP: You have witnessed various Romanian political regimes, their successes and failures. 

How do you perceive the present one? 

MM: Each administration has a somewhat easier task in fulfilling Romania’s transitional 

needs based upon the work of the preceding government. It may be just a bit early to begin to make 

any definitive comparisons between the current regime and past governments. However, I am 

impressed by the resolve of both President Basescu and Prime Minister Tariceanu to fight official 

corruption, although the effectiveness of their efforts may not be evident for a year or more. 

MP: Romania is an important ally of the United States. We have troops in both Iraq and 

Afghanistan. How do you see this relationship evolving in the next decade? 

MM: Historically, Romania has always looked for a friendly big brother far enough from its 

borders not to jeopardize its independence, but still protect it. That is the role today of the United 

States, and Romania has brilliantly balanced its desire for strong ties with the US with its need to be 

an accepted member of the European Union. It has been a rather deft balancing act which will 

become easier as the tensions caused by certain aspects of American foreign policy among certain 

European states wanes. I have heard senior US Administration figures say countless times that 

Romania is one of our closest European allies. This view will have an impact upon US investors, 

particularly as the business environment in the country improves. The normalization of the US-

Romanian relationship has been a matter of great satisfaction to me. 

MP: In the last 16 years we have been labeled as a country in transition, without clear and 

concise reforms in the political or economic realm and with a week civil society and a generalized 

corruption. In your opinion, have we managed to surpass (or slightly surpass) these issues, or not 

just yet? 

MM: The transition has been painfully slow in Romania. Nevertheless, the transition is 

ongoing and with each year, it increases in its dimensions. No single issue has been surpassed, but 

all are being addressed with differing measures of seriousness. To my mind, the change that will 

accelerate all other reforms is in the development of a strong civil society. What moves and shapes 

policies in democratic nations, and makes governments act responsibly towards their citizens – and 

not their own self-interests – is an actively engaged civil society. As Romania’s people organize 

themselves from neighborhood associations and parent-teachers committees to political action 

groups, the pressure on government leaders to win their votes by doing the right things will move 

Romania’s transition into high gear. 

MP: Romania's goal for 2007 is its accession to the European Union. Are you optimistic 

about it? Moreover, should the Romanians be optimistic about it? 

MM: It is now beyond peradventure that Romania will join the EU in 2007 or 2008. No 

European parliament will vote against Romania. Romanians have every reason to be optimistic 

about EU entry – just look at what European Union membership did for Ireland, Spain, Portugal and 

Greece. Romanians must also be realistic. Such changes do not come painlessly. Many Romanians 

will find that their lives will be altered and their jobs will disappear. They will also need to change 

in order to meet the challenges of an emerging market. It is my hope that the EU will help Romania 

provide the safety net that will make this transition as bearable as possible. 

MP: If there is anything else you would like to add, please do so. 

MM: President Basescu has made the reintegration of Transdniestria into Moldova a top 

priority for Romania. Until this conflict is resolved, the people of Moldova will continue to suffer 

economic hardships that are increasing exponentially. The peace and security of southeast Europe 

requires an end to this long-running frozen conflict. 

As chair of the New York City Bar Association’s European Affairs Committee, I have 

shepherded a watershed report that is about to be issued on the violations of international law in 

Transdniestria. The report on Transdniestria is the only independent legal analysis of the conflict 

that currently exists. As such, it will add a significant element to what has heretofore been viewed 

primarily as a political dispute. In particular, the New York City Bar Association has focused upon 

Russia’s maintenance of troops in Transdniestria -- despite treaty promises to demobilize the 

repeated Moldovan requests that Russia remove the troops. Russia has propped up the viability of 
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the Transdniestrian regime and made reintegration more difficult. It provides materiel, expertise and 

other support to the regime on an ongoing basis, and inflicts economic pressure through the use of 

energy prices as a carrot or a stick. It uses tariff barriers against Moldovan goods, provides 

economic assistance to the Transdniestrian regime and maintains a rather tawdry economic interest 

between Russian and Transdniestrian elites. Taken as a whole, there is a significant intervention by 

Russia on behalf of the separatist regime in Transdniestria that must be viewed as a constellation of 

activities creating a compelling picture of inappropriate intervention by Russia into the domestic 

affairs of Moldova. Russia’s actions are not merely political; they are violations of the basic norms 

of international law. You will be hearing much more from me about Transdniestria this year; I am 

determined to see justice done for Moldova. 
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PARTEA A II-A 
în paginile următoare dăm posibilitatea elevilor să publice propriile 

articole despre fenomenul iudaismului.



 69 

EVREII DIN NĂDLAC ŞI EVOLUŢIA 

DEMOGRAFICĂ 
 

Bobcsok Alexandra (cls. XI-a A) 

Huszarik Mihai Răzvan (cls. a XI-a C) 

Prof. Coordonator: Alexandrina Huszarik 

GRUPUL ŞCOLAR „J.GREGOR TAJOVSKY― NĂDLAC 

 

 

La 1752 Nădlacul este ridicat la rangul de oraş, de fapt mai degrabă de târg, obţinând 

sigiliul propriu. În această perioadă se aşează aici românii, care se alătură sârbilor aflaţi în slujba 

regalităţii maghiare ca grăniceri ai cetăţii Nădlac, menite să apere teritoriul de eventualele atacuri 

turceşti. Odată cu românii vin şi familii de bulgari şi evrei. 

La 1803, acestora li se adaugă slovacii veniţi din Tñtkomlñš, Békéšcsaba, Sarvaš, apoi 

din Stamora  şi chiar din Slovacia. 

La 1 Decembrie 1918, o delegaţie nădlăcană participă la Marea Adunare de la Alba 

Iulia, Nădlacul unindu-se cu România. 

Geografic, Nădlacul este situat în vestul României, administrativ localitatea aparţinând 

de judeţul Arad. 

Am urmărit evoluţia demografică a evreilor nădlăcani pe baza recensămintelor. 

În urma recensământului din anul 1852, Nădlacul avea 9.353 de locuitori. Aceşti 

locuitori se clasificau după cum urmează: 

După limba maternă:  

 

Sârbi …………………………………………. 221 

Români ……………………………………… 3.390 

Slovaci ………………………………………. 4.877 

Maghiari ……………………………………… 471 

Germani ……………………………………… 58 

Greci …………………………………………. 10 

Bulgari ……………………………………….. 4 

Ţigani ………………………………………… 119 

Evrei …………………………………………. 203 

 

Evreii din Nădlac reprezentau 2,1% din totalul populaţiei. 

Acelaşi procentaj îl deţineau evreii şi după religia mozaică. 

 

Romano  - catolici …………………………… 599 

Greco – catolici ……………………………… 794 

Ortodocşi ……………………………………. 2.909 

Luterani ……………………………………… 4.733 

Calvini ……………………………………….. 115 

Mozaici ………………………………………. 203 

 

În urma unui alt recensământ, efectuat în 1910, privind populaţia Nădlacului, s-a 

constatat că localitatea avea 14.043 locuitori. 

Aceştia, la rândul lor, se clasificau după religie: 

 

 Luterani (slovaci) …………………………… 7.463 

Ortodocşi (români şi sârbi) ………………. .. 3.807 
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Romano – catolici (maj. maghiari) ……....... 1.257 

Greco – catolici (români, slovaci, ruteni) .... 1.066 

Izraeliţi (evrei) ………………………………. 254 

Calvini (maghiari) ……………………………. 142 

Baptişti ……………………………………….. 29 

Unitarieni …………………………………….. 25 

 

Datele recensământului din anul 1930 din România relevă următoarea situaţie: 

      numărul total de locuitori:  18.057.028 

               din care: - români:             12.981.324 

        - evrei:             728.115 

      adică 4,03% din totalul populaţiei. 

Din recensământul efectuat în anul 2002 reiese că: 

România avea o populaţie de 21.680.974 cetăţeni, din care evreii 5.785, ceea ce 

reprezenta 0,026% 

 

Ei se clasifică după cum urmează, evrei după limba maternă: 

 

evreiască (idiş) 861 

română 4.016 

maghiară 630 

rromanes 2 

germană 124 

ucraineană 9 

turcă 4 

slovacă 12 

rusă-lipoveană 25 

cehă 5 

croată 3 

slovenă 1 

altă limbă maternă 7 

nedeclarată 2 

 

Evreii după etnie şi religie: 

Total populaţie: 21.680.974 

Din care evrei: 5.785, adică 0.026% din totalul populaţiei. 

În judeţul Arad potrivit recensământului din anul 2002 dintr-o populaţie de 461.791 

locuitori evreii reprezentau 0,038 procente, numeric 178 de persoane. 

După limba maternă populaţia evreiască reprezenta 0,004%. 

După religie evreii reprezentau un procent de 0,048, însumând un număr de 224 

persoane. 

Din aceste date reiese că întreaga populaţie evreiască a judeţului Arad este mai redusă 

cu 30 de persoane faţă de numărul de 254 de evrei de religie mozaică, recenzaţi la 1910, în 

localitatea Nădlac. 

Deci, în judeţul Arad cei care se declară evrei după religie la recensământul din 2002 

sunt cu 30 de persoane mai puţini decât comunitatea evreiască dintr-o singură localitate, anume din 

Nădlac la 1910. 

După cercetările noastre, nu holocaustul poartă vina dispariţiei evreilor din România. 

Comunismul impus din afară a determinat populaţia evreiască să părăsească ţara şi să se stabilească 

în perioada 1949-1953 în statul nou creat, Israel. 
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EVREII NĂDLĂCANI ÎN LUMINA 

DOCUMENTELOR ŞCOLARE 
 

Toseţchi Diana-Sofia (cls. a XI-a A) 

Ciobanu Diana (cls. a XI-a A) 

Prof. coordonator: prof. sec. dr. Pavel Huszarik 

GRUPUL ŞCOLAR „J.GREGOR TAJOVSKY― NĂDLAC 

 

 

După cum reiese şi din materialele prezentate anterior comunitatea evreiască din Nădlac 

a cunoscut o evoluţie ascendentă pe parcursul secolului al XIX-lea. Creşterea demografică a 

determinat o grijă permanentă pentru pregătirea şcolară a tineretului evreiesc. 

Din monografia preoţilor Zajac şi Haan aflăm că la Nădlac exista o şcoală evreiască încă 

la 1853. De altfel pentru a putea înţelege mai uşor situaţia o prezentăm în contextul şcolilor primare 

confesionale ce funcţionau la Nădlac: 

 

Nr. 

crt. 

RELIGIE NR. ŞCOLI NR. ELEVI ÎNVĂŢĂTORI 

1 Ortodocşi (români şi sârbi) 1 175 1 

2 Greco-catolici 1 (în casă 

închiriată) 

43 1 

3 Luterani (slovaci) 3 644 3 

4 Romano-catolici (maghiari) 1 55 1 

5 Mozaică (evrei) 1 19 băieţi 1 

 

Pentru perioada 1899-1920 am descoperit în arhiva Gr. Şc. Ind. „J. Gregor Tajovsky― 

din Nădlac registrul matricol care cuprinde 97 de file scrise. Este, din păcate, incomplet. Pa baza lui 

însă, în ciuda faptului că lipseşte începutul, putem studia o serie de schimbări în organizarea şcolii 

evreieşti la 50 de ani după prima ei menţionare. 

Pe lângă băieţi şcoala este frecventată la 1900 şi de fete. Învăţătorii evrei care semnează 

matricolele sunt: - Klein Sandor   1899-1902 

                            - Klein Armin   1903 – 1919 

                            - Groszman Dezso              1919 – 1920 

Registrul are dimensiunile 53/37,5 cm; mulţumim cu această ocazie secretarei şefe 

Babinszki Elisabeta că ne-a atenţionat cu privire la existenţa lui. O parte a foilor acestui registru 

matricol sunt ştampilate cu textul IZR.ALAMI NEP ISKOLA NAGYLAK. În registru se păstrează 

şi sugativa folosită pentru uscarea înscrisurilor făcute cu cerneală neagră. Din conţinutul acestui 

registru putem afla că la şcoala evreiască funcţionau 4 clase simultane, că pe lângă evreii localnici 

şcoala era frecventată şi de copii evrei din localităţile limitrofe aflate azi pe teritoriul Ungariei. 

Interesant este că şi unii nădlăcani creştini, ortodocşi, români şi sârbi, greco-catolici români, 

romano-catolici maghiari şi luterani slovaci îşi înscriau copiii la această şcoală. Acest fapt 

demonstrează o realitate, realitatea că evreii din Nădlac nu reprezentau o comunitate închisă 

netolerantă şi exclusivistă. Printre cursanţii luterani slovaci ai acestei şcoli întâlnim numele unor 

copii de ţărani înstăriţi precum Ianecsko Andrei, Zelenak Ştefan, Babiak Pavel. Românii Precupaş, 

Onea, Aldea, Negrău şi Caba precum şi sârbul Tomin au fost cursanţii acestei şcoli. Este interesant 

că evreii nădlăcani se declarau în marea lor majoritate evrei cu limba maternă maghiară, iar până în 

1920 inclusiv pe lângă maghiară studiau şi limba germană. După părăsirea Nădlăcalui şcoala fiind 

vândută localnicilor. S-a păstrat ca magazie – depozit de mobilă. 
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Sinagoga a fost însă demolată, iar materialele au fost vândute, de către comunitatea 

evreiască înainte de a părăsi Nădlacul. 

Pe de altă parte din această situaţie reiese şi faptul că şcoala elementară evreiască era 

considerată o şcoală foarte bună, întru-cât mai sus pomenitul Ştefan Zelenak este consemnat în 

matricole ca fiu de moşier, spre deosebire de ceilalţi neevrei şi nemozaici care erau fii de ţărani 

gospodari. 
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GRUPUL ŞCOLAR „J.GREGOR TAJOVSKY― NĂDLAC 

 

 

Au fost realizate interviuri cu următorii: 

Capra Florian – învăţător pensionar, 93 de ani, român, ortodox, căsătorit cu Sofia 

Capra, fiică a unui tată evreu GABOR IOSIF şi a unei mame de etnie maghiară şi religie romano-

catolică. 

Iancsik Gheorghe – agricultor, 78 de ani, slovac, luteran. 

Roskoş Maria – născută Porubski în 1905, agricultoare, slovacă, religie luterană, 

decedată în 1986. 

Juhasz Maria – născută Roszkoş la 1921, decedată la 1982, slovacă, luterană. 

Lehoczki Andrei – învăţător pensionar, fotograf, născut la 1933. 

Din interviurile realizate şi din amintiri rezultă că evreii nădlăcani erau instruiţi, că se 

ocupau cu comerţul, morăritul şi agricultura. Că nu lipseau cazuri de căsătorii cu femei de altă 

religie şi etnie, precum în cazul familiei socrului d-nului învăţător Capra Florian. 

Că în Nădlac asemenea căsătorii nu erau o raritate în că din prima jumătate a secolului al 

XX-lea o dovedesc spusele mai suspomenitului învăţător (caseta). 

Anii ce preced intrarea în al doilea război mondial înrăutăţesc parţial atmosfera 

interetnică la Nădlac. Oamenii însă rămân oameni. M. Roskoş îşi amintea cu nostalgie de anii 

tinereţii când vecinul ei, evreu, o îmbia să cumpere material textil atât pentru ea cât şi pentru fiica 

sa, afirmând: „Mariş neny, cumpără, nu vei regreta. Materialul este foarte bun. Şi la urma urmei să 

ştii că vei rămâne doar cu ceea ce mănânci şi cu amintirea a ceea ce ai purtat.―  

În perioada deportării evreilor la Arad şi în taberele de muncă a evreilor, Maria Roskoş 

păstra şi ascundea bijuteriile unor familii evreieşti. Periodic era vizitată de către cunoscuţii acestor 

familii, pe care adesea nici măcar nu-i cunoştea. Intra în vorbă cu vizitatorul doar dacă acesta rostea 

parola convenită. După caz ea dădea o parte din bijuterii vizitatorului pentru a-i ajuta pe evreii 

ascunşi în alte localităţi. Bijuteriile erau vândute cu scopul obţinerii banilor necesari subzistenţei 

evreilor refugiaţi. 

Românizarea averilor a fost o nouă lovitură pentru evrei. Interesant că statutul de 

românizatori îl acceptau nu numai românii ci şi slovacii şi maghiarii. Exemple în acest sens au fost 

slovacul Emil Şteasni şi maghiarul Gross Caroly. Marea majoritate a celor care preluau 

administrarea averilor evreieşti asigurau subzistenţa familiilor evreieşti de averea cărora profitau. 

Excepţie a făcut românizatorul din Arad care preia afacerea a cinci familii Gabor, printre care 

moara era cea mai importantă. Acesta nu le-a dat nici un ban. (informaţie Fl. Capra). 

În general evreii nădlăcani s-au întors după încheierea războiului acasă. Excepţie a 

constituit-o unul dintre unchii d-nei Sofia Capra executat şi apoi înmormântat în cimitirul evreiesc 

din Arad. 

Naţionalizarea  din anii 1948-1951 determină cvazitotalitatea populaţiei evreieşti să 

părăsească Nădlacul. Proprietarul de moară, Gabor Iosif, românizat mai întâi, reprimeşte după 9 mai 

1945 moara, apoi s-o piardă definitiv la 1948. Retras de către tatăl său după absolvirea primului an 

de studii de drept cu scopul de a-l ajuta pe acesta la morărit, Gabor n-a vrut să cedeze. Cumpără o 

moară mai mică într-o altă localitate a judeţului Arad. La 1951 şi aceasta este naţionalizată.  

Deportat, românizat, naţionalizat de două ori, se hotărăşte să părăsească România la 

1951. Pleacă în Izrael alăturându-se celor cca 60 de familii evreieşti care părăsesc în perioada 1945-

1956 Nădlacul.  
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În ţară rămân ambele fiice, care căsătorite cu neevrei şi botezate romano-catolice după 

mamă n-au avut de suferit de pe urma legilor antievreieşti. În Izrael I. Gabor construieşte 3 mori, 

inclusiv cea mai mare moară din Ierusalim. Pe lângă 5 limbi pe care le ştia în România a mai învăţat 

alte 3: ebraica, araba şi engleza. Devine unul dintre primii 100 de salariaţi ai statului Izrael. Refuză 

acţiuni la societatea pentru care construise morile. Refuză invitaţia de a lucra în cadrul ONU. 

Rămâne manager al întreprinderii până la moarte. Ţine conferinţe pe tema morăritului şi a 

panificaţiei la universitatea Tel Aviv. Trimite fiicelor 6 autoturisme în R.S.R. Îşi primeşte rudele în 

mod repetat în Izrael (Capra Florian). 

Nici noul regim nu i-a speriat pe evrei. Unul dintre ei devine secretar de partid la Nădlac. 

Acuzat că stă într-un palat părăseşte vila proprietate personală şi se aşază într-o casă modestă lângă 

cimitir. Dar regimul nu-i va conveni. La 1956 părăseşte Nădlacul. (Capra) 

Evreii erau sociabili, buni negustori, oameni instruiţi. Înainte de a pleca din România şi 

din Nădlac ei şi-au pierdut averile. Unii au fost obligaţi să vândă în pierdere propriile case. S-au şi 

comportat diferenţiat la plecare. Familiei O. Ştefanko, care cumpărase casa în bună regulă fostul 

proprietar evreu îi urează: „Staţi în pace oameni buni, dumneavoastră aţi cumpărat casa cu 

consimţământul meu. Locuiţi-o sănătoşi.― 

Vecinului care în calitate de activist comunist a presat pe acelaşi evreu să-i vândă 

magazinul ce ţinea de proprietatea acestuia, urarea i-o face acelaşi evreu într-un cu totul alt fel:  

„Rămâi sănătos până m-oi întoarce.― 

M. Iuhasz povestea că mai umbla vorba prin sat că se mai năştea câte un copil din flori, 

rezultat al legăturii dintre slujnica creştină şi evreul, respectiv fiul evreului angajator. 

Gh. Iancsik, pe această temă explică următoarele: „Atunci când venea pe lume un copil 

din flori, iar familia tatălui natural, fie creştin, fie evreu, nu accepta căsătoria dintre cei doi tineri, 

bunul simţ dicta la Nădlac ca familia băiatului (tatălui natural al copilului din flori) să transcrie pe 

numele mamei copilului o bucată de pământ menită să asigure subzistenţa nou-născutului. Cazuri 

de astea s-au cunoscut atât la slovaci cât şi la români şi evrei.― 

Evreii acordau importanţă deosebită culturii şi sportului, ei au construit încă înainte de al 

II-lea război mondial un ştrand pe Mureş. Imaginea a fost scoasă de pe un diapozitiv vechi de prin 

1940-1941. Erau buni înotători. După război în anii 50 lumea şi-i amintea cu drag. Dacă n-ar fi 

părăsit Nădlacul ştrandul s-ar fi extins probabil. Cu plecarea lor el a dispărut. (O. Lehoczki). 
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TRADITII IN RELIGIA IUDAICA 
 

Andreea Dragos – cls. a XII-a E 

Colegiul National ―Elena Ghiba Birta‖ Arad 

Coordonator: profesor Adrian Bucur. 

 

Holocaustul a insemnat o pata de rusine in istoria omenirii. Exterminarea a sase milioane de 

evrei a insemnat o cruzime. Motivele care au stat la baza acestui masacru au fost puerile. Cei care 

au murit au fost considerati mai intai ―evrei‖ si dupa aceea oameni. Au fost ucisi pentru simplul 

motiv ca nu erau la fel ca ceilalti , pentru ca erau instariti,fiindca prin munca reusisera sa acceada in 

domeniile de activitate importante ale societatii, fiindca erau considerati ―impuri‖ si inferiori din 

punct de vedere moral, si nu in ultimul rand, au fost ucisi pentru ca nu au inteles sa renunte la 

traditiile si practicile lor religioase, intr-un cuvant: pentru ca nu au consimtit sa-si piarda identitatea. 

Am ales sa vorbesc despre traditiile evreilor intrucat, departe de a fi fost considerate desuete si 

impovaratoare, ele au fost respectate cu sfintenie si cu deplina convingere ca prin continuitatea lor 

se realiza insasi continuitatea poporului evreu. 

 

I. NASTEREA
67

 

Conform Lv.,12, o femeie care a nascut un baiat este impura sapte zile si trebuie sa mai stea 

33 de zile pentru a se curata de sangele sau ; daca naste o fata, aceasta perioada ajunge la 14 si 

respectiv 66 de zile; dupa incheierea acestei perioade, femeia trebuie sa indeplineasca in Templu o 

ardere de tot si o jertfa pentru a fi curatita de curgerea sangelui ei. 

Sanatatea femeii insarcinate, a lehuzei si a copilului constituie un subiect de ingrijorare. Ingrijirilor 

de ordin medical li se adaoga adesea diverse practice magice: amulete, talismane, sedinte de 

rugaciuni nocturne, menite sa o indeparteze pe Lilit.
68

   

 

II. CIRCUMCIZIA
69

 

Atestata inca din Antichitate, circumcizia nu este o inovatie a evreilor. Prin traditie, nasterea 

unui fiu este mai apreciata decat cea a unei fiice. Aceasta isi va primi numele cand tatal ei va fi 

chemat la Tora in saptamana urmatoare nasterii. In ceea ce-l priveste pe fiu, el este circumcis la 8 

zile dupa nastere (ocazie cu care isi primeste si numele), chiar daca aceasta se nimereste sa fie intr-o 

zi de sabat sau in alta zi nelucratoare; ea poate fi totusi amanata, daca sanatatea copilului o cere; ea 

este urmata de o masa festiva. 

 

III. BAR MITZVA
70

 

Sau ―fiu al poruncii‖ il desemneaza pe barbatul adult. Acest cuvant serveste si la 

desemnarea ceremoniei formale de trecere la varsta adulta, la implinirea a 13 ani: pentru prima oara, 

tanarul imbraca asa-numitele tefilin
71

 si este chemat la citirea Torei. Astazi, in mediile care nu sunt 

ultrareligioase se obisnuieste ca si fetele, la 12 ani, sa celebreze in mod solemn bat mitzva, adica  

―fiica poruncii‖ 

 

IV. CASATORIA 
72

 

Casatoria evreiasca traditionala angajeaza mai mult decat pe cei doi indivizi pe care ii uneste 

prin contract. De fapt, cele doua familii pot sa negocieze intre ele: initial, sotul o cumpara pe 

viitoarea sotie de la tatal sau fratele ei mai mare, dandu-i o suma de bani (mohar); apoi el se 

                                                 
67

 XXX, Dictionar de civilizatie iudaica, Bucuresti, 1999, Univers enciclopedic, p 245 
68

 Demon feminin deosebit de temut, care se leaga indeosebi de lehuze si de nou-nascuti 
69

 XXX, op. cit., pp 73-74 
70

 Ibidem, p 45 
71

 Doua cutiute de forma cubica si culoare neagra, a caror purtare indeamna la umilinta si la teama de Dumnezeu, exprimand , in 

acelasi timp, supunerea completa a tuturor facultatilor omului in slujba divinitatii. 
72 XXX, op. cit., pp 66-67 
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angajeaza prin ketuba (un fel de contract) sa-i asigure nevoile in timpul vietii lor comune si sa-i 

garanteze primirea unei anumite sume de bani in caz de divort sau de vaduvie; in ceea ce o priveste, 

familia sotiei contribuie la instalarea tinerilor, aducand o zestre(nedunia). 

Daca,initial, casatoria era un simplu act civil, in epoca talmudica ea devine o ceremonie 

religioasa publica, care implica doua etape:  

     logodna,in cursul careia familiile cad de acord asupra  problemelor practice si financiare; 

tot acum, logodnicul pune un inel in degetul logodnicei, care ii va fi de acum inainte 

consacrata(mekudeset), adica ii este interzisa oricarui altcuiva. 

    casatoria propriu-zisa (nisuin) care intervine dupa o perioada de 12 luni, timp in care 

logodnicii nu au locuit impreuna, in timpul careia se recita cele 7 binecuvantari de casatorie. 

O casatorie nu poate fi oficiata intr-o zi de sabat sau intr-o zi de sarbatoare; ea nu trebuie sa aiba loc 

nici in timpul perioadei de menstruatie a viitoarei sotii; un tata nu isi poate casatori fiica minora; o 

prostituata, o femeie divortata si o prozelita nu se pot casatori cu un preot. 

 

V. CASATORIA MIXTA
73

 

Casatoria exogama este o practica atestata in Biblie; ea poate sa nu starneasca o dezaprobare 

deosebita sau, dimpotriva, sa determine o condamnare fara apel. Halaha rabinica
74

 interzice 

categoric acest gen de casatorie, iar un rabin nu o poate celebra. 

Menita sa pastreze coeziunea sociala a grupului evreiesc in diaspora, aceasta interdictie nu a 

putut fi eludata pana la emancipare si pana la instituirea casatoriei civile. Pana atunci, orice 

casatorie exogama implica convertirea unuia sau altuia dintre soti. Integrarea treptata a evreilor in 

societatile occidentale a inlesnit aparitia si extinderea fenomenului. Aceasta evolutie , impotriva 

careia autoritatile rabinice si comunitare nu mai pot face nimic de acum inainte, a starnit raspunsuri 

diferite, cu atat mai mult cu cat ,incheind o casatorie mixta, un evreu nu manifesta neaparat o vointa 

deliberata si limpede de a rupe legatura cu iudaismul. Doar comunitatile reformate
75

si 

reconstructioniste
76

sunt cu adevarat flexibile, inlesnind convertirea sotului neevreu , asociindu-l pe 

acesta la viata congregatiei sau recunoscand sistematic identitatea evreiasca a copiilor rezultati din 

aceste casatorii. 

 

VI. DIVORTUL
77

 

  Dreptul biblic prevede posibilitatea barbatului de a-si repudia sotia daca ―a gasit ceva 

neplacut la ea. In timp ce femeia nu poate cere divortul, ea poate fi silita sa divorteze, cu doua 

exceptii: daca sotul a acuzat-o pe nedrept ca nu a fost fecioara in momentul casatoriei , sau daca i-a 

devenit sotie in urma unui viol. 

Pornind de la aceste dispozitii initiale , prin amendari succesive, iudaismul rabinic va tinde 

sa corecteze aceasta asimetrie. Astfel, dreptul Talmudic prevede o serie de situatii in care un 

tribunal poate sili un barbat sa acorde divortul: sterilitate, boala respingatoare contractata de sot, 

refuzul sau neputinta sotului de a-si indeplini datoriile eonomice sau sexuale fata de sotie, tratament 

rau. 

Procedura de divort implica inmanarea de catre fostul sot fostei sotii a unui ghet (act de 

divort) care-i ingaduie acesteia sa se recasatoreasca. 

 

VII. CELIBATUL
78

  

    Iudaismul nu justifica in nici un fel celibatul. Este imperios necesar ca omul sa se 

casatoreasca si sa procreeze. 

                                                 
73 Ibidem, pp 67-68 
74 Dreptul rabinic 
75 Reformat-curent al iudaismului, care contesta caracterul imuabil al Legii orale si, in consecinta, adapteaza gandirea si practica 

evreiasca la exigentele spiritului timpului 
76 Recostructionist-curent al iudaismului American care considera iudaismul drept o civilizatie evolutiva , mai degraba decat o 

invatatura si o lege revelate. 
77

 XXX, op. cit. , p 86 
78

 Ibidem, p 69 
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VIII. MOARTEA
79

 

   In iudaism, moartea nu este sfarsitul absolut al existentei umane, sufletul fiind nemuritor, iar 

corpul, fagaduit invierii. 

  E socotit indoliat (avel) orice adult care si-a pierdut tatal, mama, sotul, sotia, fiul, fiica, 

fratele sau sora. Imediat dupa deces si pana la inhumare, cei indoliati sunt in perioada de aninut 

(doliu, intristare); pentru ei toate poruncile sunt suspendate, singura lor grija trebuind sa fie aceea a 

organizarii funeraliilor. Mortul este inhumat intr-un sicriu, sau pur si simplu infasurat intr-un 

giulgiu. Adeseori, la sfarsitul acestei ceremonii, persoanele indoliate practica keria (sfasiere), 

sfasiind partea dreapta a vesmantului lor exterior. Ulterior, incepe perioada de siva, adica a celor 7 

zile de doliu . Indoliatii stau pe jos, nu se pot rade, spala, nu pot munci, studia Tora , nu pot avea 

relatii sexuale etc. In dimineata celei de-a saptea zile incepe o perioada de doliu de mai mica 

intensitate, cea de selosim, a celor 30 de zile. Abia dupa un an, insa, doliul se incheie cu adevarat , o 

data cu ridicarea ultimelor restrictii.   

 

 

                                                 
79

 Ibidem, pp 237-238 
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IMAGINEA EVREULUI IN CULTURA ROMANA 

SAU PORTRETUL “EVREULUI IMAGINAR” 
 

Filaropol Dana – cls. a XII-a E 

Colegiul National ―Elena Ghiba Birta‖ Arad 

Coordonator: professor Adrian Bucur. 

 

Cand vorbim despre imaginea evreului in cultura romana,nu ne referim la alcatuirea 

portretului unui singur individ,ci la creionarea particularitatilor unui intreg neam.Insa este imposibil 

sa alcatuiesti o radiografie spirituala precisa si obiectiva atata timp cat ―razele X‖ care creeaza 

imaginea sunt privirile critice ale poporului roman indreptate asupra evreilor.Drept 

urmare,rezultatul obtinut este realizarea unui portret al‖evreului imaginar‖,al acelui evreu vazut prin 

prisma romanilor,al acelui evreu nascocit de opiniile preconcepute ale naivilor sau de mintile 

perverse ale antisemitilor.Evident,coordonatele ―evreului imaginar‖nu se suprapun peste cele ale 

―evreului real‖.Se inregistreaza o discrepanta notabila intre portretul indeobste negative al ―evreului 

imaginar‖si imaginea de regula moderata cu care a fost receptat ―evreul real‖.Distanta dintre cele 

doua portrete s-a marit cu cat credintele mitologice,legendele,superstitiile,traditiile populare, 

iconografia si textele crestine,cunostintele prost digerate,fobiile si prejudecatile s-au adancit. 

Etnologii au stabilit ca distanta culturala care desparte natiile nu este impusa numai de 

diferenta data de doctrinele religioase distincte,ci si de unele coduri culturale,aparent minore.Cu alte 

cuvinte,distanta dintre identitatea romaneasca si alteritatea evreiasca a fost creeata in primul rand de 

simple obiceiuri,graiuri sau infatisari diferite.Aceasta ipoteza este demonstrata de modul in care au 

fost perceputi evreii de catre romani pornind doar de la infatisarea iudaicilor. 

 

“Chip de Silen” 

Ne putem pune intrebarea daca exista intr-adevar un‖profil evreiesc‖tipic sau daca este 

vorba despre un stereotip creat de ura si intoleranta ne-evrilor.De regula,prin ―profil evreiesc‖se 

intelege asa numitul ―chip de Silen‖,adica:buze groase,carnoase(de obicei buza inferioara 

rasfranta)si,mai ales,nas mare si coroiat.Aceste trasaturi fizionomice au fost redate in mod negativ 

in iconografia medievala occidentala,in prezentarea caricaturala a evreului.Evident,evreul 

emblematic a carui fata concentra toate cliseele diabolice identitare din punct de vedere fizic,era 

Iuda
80

.Arthur Koestler sustinea ca exista o ―credinta populara‖ conform careia evreii se pot 

recunoaste imediat dupa nasul convex,buzele senzuale si ochii bulbucati sau oblici,teorie sustinutasi 

de savantii antisemiti
81

.Insa datele furnizate de antropologi au demonstrat ca la evrei se observa un 

polimorfism accentuat,o mare diversitate a trasaturilor fizionomice.Drept urmare,chipul asa-

numitului evreu clasic reprezinta doar un anume tip de evreu,deloc majoritar
82

.Cu toate acestea,s-au 

pastrat in zilele noastre rudimente ale acelei false‖credinte populare‖ astfel incat ,in vestul 

Europei,despre oamenii cu ―profil evreiesc‖ se spune ca au ―chipul lui Iuda‖.In plus,taranii din 

unele zone ale Romaniei inca numesc nasul coroiat ‖nas jidovesc‖ desi specialistii au ajuns la 

concluzia ca nasul acvilin este o caracteristica fizionomica mai des intalnita la armeni, georgieni, 

sirieni, greci, italieni, francezi si spanioli decat la adevaratii semiti, cum sunt evreii,beduinii
83

. 

 

Par, barba si perciuni rituali 

Ceea ce a marit distanta dintre poporul roman si evrei a fost modul straniu al acestora din 

urma de a se imbraca si de a-si purta parul si barba.Costumatia lor traditionala  - caftan, straimel - 

                                                 
80

 Andrei Oisteanu,Imaginea evreului in cultura romana,Bucuresti,Ed.Humanitas,2001,p.38 
81

 Arthur Koestler,Al treisprezecelea trib.Imperiul kharzilor si mostenirea sa,Ed.Nagard,Roma,1987,p.189 apud Andrei 

Oisteanu op.cit. p.42 
82

 Maurice Fischberg,The Jews.A study of race and environment,London,1911,pp.79-83 apud Andrei Oisteanu op.cit. 

pp.43-45 
83

 Ibidem 
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de culoare neagra ii inspaimanta pe crestini. Evreii isi tundeau scurt parul sau se radeau,lasand insa 

sa creasca langa urechi niste cosite lungi care se increteau. Acestia erau vestitii perciuni 

evreiesti.Barba si mustatile le purtau in lungime naturala
84

. Insa pentru crestini,modul evreilor de a-

si purta parul,barba si perciunii marcheaza mai mult decat o diferenta culturala.Inversunarea 

impotriva portului traditional evreiesc a ajuns pana la a asemana evreii cu niste finite diavolesti,cu 

semene fiziologice neumane. Paradoxal,modul evreilor de a purta parul si barba nu a fost impus de 

vreo traditie nebuloasa si nedeterminata,ci de foarte vechi si precise reglementari rituale,care au 

autoritatea legilor transmise de Dumnezeu lui Moise,fiind consemnate in Tora
85

.Din perspectiva 

crestinismului folcloric,exista unele legende populare romanesti care incearca sa explice de cand si 

de ce au evreii astfel de obiceiuri legate de portul parului.Conform acestor legende,o data cu 

Invierea lui Iisus a inviat si un cocos din borsul in care fierbea. Cocosul incepe sa dea din aripi 

stropindu-i pe evrei cu picaturi de zeama clocotita, provocandu-le astfel pistrui pe corp si 

obligandu-i sa-si tunda parul din cap in afara de perciuni care nu fusesera atinsi de borsul 

fierbinte
86

.Astfel si pistruii sunt considerati  ca pedeapsa pentru faptul ca evreii nu au crezut in 

Hristos si in Invierea Sa, si deci, reprezinta o caracteristica fizionomica negativa in perceptia 

romanilor. 

 

“Omul rosu”(Piaza rea) 

Diversele credinte populare care asociaza evreul cu ―omul rosu‖ au fost generate nu doar de 

prezenta la evrei a pistruilor,dar si de a parului si a barbii rosii.Culoarea roscata a podoabei 

capilare,a barbii si a pielii este perceputa de mentalitatea populara ca fiind o anomalie fizica ce 

denota o anomalie psihica sau morala corespunzatoare.Astfel se credea ca‖oamenii rosii‖sunt 

insemnati,rai,primejdiosi,vicleni,aducatori de ghinion si cu puterea de a deochea.Interesant este 

ca,pentru mentalitatea populara,evreul provoaca deochiul,dar tot el este cel care detine antidotul.De 

exemplu in nordul Moldovei,practicarea descantecului in scopuri terapeutice de catre evrei nu era  

un fapt accidental.Cateodata, insa,‖omul rosu‖era un agent malefic omnipotent caci putea provoca 

oamenilor nu numai deochiul,ci toate bolile.In proverbe,credinte si basme romanesti,‖omul rosu‖nu 

este doar negative valorizat(―De omul ros sa te feresti,ca-i buclucas!‖),ci este chiar si demonizat 

(―De omul ros sa fugi,ca e omul dracului!‖).In plus,nu numai uitatura lor ar fi incarcata de energie 

negative,ci si rostirea lor.Cateodata,‖evreului imaginar‖-ca purtator de piaza rea- i se atribuiau 

ambele vicii(si de a deochea si de a blestema),toate acestea in conditiile in care a blestema era un 

act magic strict interzis de vechile reglementari religioase ale evreilor
87

. 

 

Jidan murdar,jidan imputit 

Explicatia rasista 

O alta prejudecata foarte puternica,raspandita in toata Europa,se refera la murdaria evreului 

si la mirosul urat pe care acesta il degaja.Proverbele si zicalele surprind sintetic acest reflex al 

imaginarului colectiv:‖Jidan imputit‖,‖Evreul miroase a capra raioasa‖,iar in limbajul popular din 

Transilvania si Bucovina prin termenul ―jidan/jidov‖este desemnata o insecta care secreta un lichid 

urat mirositor.Este firesc sa ne intrebam ce anume a provocat astfel de imagini atat de puternice si 

de raspandite pe tot continentul european.Una din explicatiile date de comentatori este cea rasiala 

conform careia ―murdaria patologica a evreilor‖ s-ar datora ―bolilor evreiesti‖(ciudate boli de piele, 

scurgeri menstruale nu numai la femei,ci si la barbati
88

).Spatiul german pare sa fi fost epicentrul 

acestei credinte,preluata si popularizata cu mult succes si in epoca nazista.Obsesia germanilor ca 
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evreii au ―murdaria lor fizica si morala‖,dupa cum scria Hitler in ―Mein Kampf‖1923,ca degaja 

mirosuri pestilentiale si ca sufera de maladii stigmatizante(de exemplu sifilis),i-a facut pe nazisti sa 

creada ca evreii altereaza puritatea rasei ariene. Dupa modelul german, si in Romania anului1940 a 

fost adoptata o lege pentru ―apararea sangelui romanesc‖ si pentru ―purificarea natiei de elementele 

parazitare eterogene‖
89

. Astfel,incercarea nazistilor si a aliatilor lor de a epura etnic comunitatea 

denota abisale spaime de murdarie. Chiar si etnocidul practicat de nazisti ar putea fi mai profound 

inteles folosind acelasi tip de semnificatii simbolice:evreii erau gazati in camere cu dusuri pentru 

deparazitare, iar cadavrele erau incinerate in cuptoare,precum gunoiul. Apogeul sadismului uman a 

fost atins prin transformarea datorita ‖minunilor‖ tehnologiei germane a carnii de evreu murdar in 

sapun curat
90

. 

 

Explicatia “realista” 

Solutiei‖rasiste‖ i s-a opus alta,asa-zisa realista.Au fost savanti,inclusiv evrei,care au 

sustinut teoria conform careia starea accentuata de murdarie si  mirosul neplacut al evreilor s-ar 

datora vietii de mizerie dusa de majoritatea populatiei iudaice in ghetourile si targurile din Europa 

centrala si de est.Astfel,murdaria evreilor inceta a fi una naturala si endemica,transformandu-se 

dintr-un ―vitiu propriu al poporului evreiesc‖intr-o carenta a simtului curateniei(intalnita de fapt la 

majoritatea europenilor
91

).Insa exista numeroase contraargumente care infirma aceasta 

teorie‖realista‖. 

Multe reguli de igiena personala, familiala si  comunitara-impuse de traditia religioasa a 

evreilor si respectate de milenii- fac din evreu o persoana mai degraba curata si sanatoasa.Este 

vorba de practica spalarii rituale a mainilor si a spalarii cel putin o data pe saptamana (vinerea) in 

baia rituala amenajata de comunitate (mikva),de unele reglementari privind chiar si salubritatea 

localitatii,de nenumaratele reglementari detaliate privind alegerea si taierea animalelor, precum si 

igiena pastrarii si prepararii alimentelor (hrana coser),de normele privind circumcizia (brit mila) si 

viata sexuala a cuplului,de obligatia traditionala a inhumarii decedatului in cel mai scurt 

timp
92

.Astfel de reglementari rituale erau respectate de majoritatea comunitatii,reprezentata mai ales 

de evrei saraci, pentru ca ―evreul real‖ este cu atat mai habotnic cu cat este mai sarac. Este vorba,de 

asemenea, despre meseriile traditionale practicate de evrei, meserii relative curate (croitorie, 

cizmarie, tapitarie, ceasornicarie, giuvaergerie) precum si de existenta unui numar relative mare de 

doctori si spiteri in randul evreilor. 

Astfel,cateodata,nu excesul de murdarie este atribuit evreilor, ci,dimpotriva,excesul de 

curatenie.Interesant este faptul ca pentru unii romani si folosirea frecventa a baii de catre evrei (baia 

rituala) era un lucru suspect,in orice caz,nu era perceput ca un semn de curatenie,ci de‖spurcare‖. 

Tot in cazul unei pretense explicatii‖realiste‖,s-a spus ca mirosul urat pe care l-ar degaja 

evreul s-ar datora nu numai proverbialei sale murdarii,ci si excesului de usturoi si ceapa din dieta 

sa. Este adevarat ca in bucataria traditionala evreiasca se folosea mult usturoi si multa ceapa,insa in 

secolulXVIII-XIX,calatorii straini prin Tarile Romane si romanii insisi atesta abundenta de usturoi 

si ceapa si in hrana taranilor romani
93

. Astfel,nu se poate spune ca doar la evrei este vorba despre un 

exces alimentar. 

Dar adevaratul contraargument care invalideaza explicatia‖realista‖ privind nasterea si 

supravietuirea imaginii ―jidanului murdar si imputit‖,este,de fapt,vechimea acestei imagini.Ea nu a 

                                                 
89

 Lya Benjamin,Evreii din Romania intre anii 1940-1944.Legislatia antievreiasca,Ed.Hasefer,Bucuresti, 

1993,vol.I,pp.51-56 apud Andrei Oisteanu op.cit. pp.70-71 
90

 Alan Dundes,Why is the Jew”dirty”?A psychoanalitic study of anti-Semitic folklore in From game to war and other 

psychoanalytic essays on folklore,The University Press of Kentucky,Lexington,1997,pp.92-119 apud Andrei Oisteanu 

op.cit. p.71 
91

 Klaus Heitmann,Imaginea romanilor in spatiul lingvistic german 1775-1918.Un studiu imagologic, traducere si 

introducere D.Hancu,Ed.Univers,Bucuresti,1995,p.127 apud Andrei Oisteanu op.cit. p.72 
92

 Sama Sakzberger,Adavaruri despre Tora si iudaism.Documente si lamuriri,Bucuresti,1938(prima editie in 

1923),p.255 apud Andrei Oisteanu op.cit. p.77 
93

 Moses Schwarzfeld,Evreii in literatura romana.Studiu de psihologie populara,Bucuresti,1892,p.23 apud Andrei 

Oisteanu op.cit. p.79 



 84 

fost generata de mizeria din ghetouri si de lipsa de igiena a majoritatii evreilor din secolulXVII-

XIX, pentru simplul motiv ca aceasta imagine existase deja in Europa de vest inca din Evul mediu 

timpuriu.Un text datat din 1220 reda o raspandita legenda europeana,intitulata ―Evreica devenita 

catolica‖.Intalnindu-se cu tatal ei,evreica proaspat botezata a simtit o ―duhoare pestelentiala 

emanand de la el‖,un miros pe care nu-l simtise inainte de convertire
94

.Astfel,argumentele 

teoriei‖realiste‖ nu au facut altceva decat sa intareasca acest cliseu al‖jidanului murdar si 

imputit‖,dar nu i-au dat nastere. 

 

Explicatia antropologica 

Prejudecata ca evreul ar fi urat mirositor este o problema de receptare a alteritatii la nivelul 

mentalitatii populare,conform principiului ―cel diferit miroase diferit‖.Cu alte cuvinte,evreul 

miroase diferit pt ca el este diferit.Mai mult,evreul nu este pur si simplu diferit,el este prototipul 

omului diferit. Crestinii sunt si ei diferiti(fata de crestini de rand) si,ca atare,miros si ei diferit,dar 

placut,spre deosebire de evrei care miros diferit,dar neplacut.Insa evreul nu este singur in aceasta 

pozitie injositoare. De regula,mambrii grupului majoritar sau dominant sunt tentati sa-I recepteze ca 

fiind murdari si urat mirositori pe membrii grupului minoritar sau marginal.Asa se face ca,pentru 

englezi, irlandezii sunt cei care miros urat si sunt murdari,pentru albi,aceste defecte le au negrii si 

tiganii. Este adevarat ca aceste credinte sunt mai puternice,mai inradacinate si mai raspandite in 

ceea ce-i priveste anume pe evrei,insa aceasta pentru ca evreul este homo alienus prin excelenta.El 

este prototipul ―strainului‖, ‖al celuilalt‖
95

 . 

 

Explicatia mitologico-teologica 

Duhoarea pe care o degaja ―evreul imaginar‖ este un motiv stereotip secundar,generat de 

motive stereotipe primare:el miroase urat pentru ca ar fi fost blestemat pentru deicid, pentru ca ar fi 

vrajitor,pentru ca ar fi stapanit de diavol,pentru ca ar fi predestinat iadului. La acest ghem de clisee 

s-a mai adaugat unul:infanticidul.Exista legende care spun ca pentru a scapa de mirosul urat pe 

care,chipurile,il emana,evreii ar trebui sa se spele cu sange de copil crestin.S-ar parea ca astfel de 

credinte au fost influentate de vechi legende iudaice si crestine,care dau ca remediu pentru 

lepra(simbolul oricarei boli trupesti) scaldarea in sangele colectat prin uciderea a sute sau mii de 

copii nevinovati
96

. Perspectiva teologica a jucat de asemenea un rol important in perceperea evreilor 

drept ―murdari si imputiti‖.Nefiind botezati,nefiind deci ―curatati‖ de apa baptismala,evreii erau 

pagani,asemanati cu o lifta spurcata.Ei erau ―jidovi necurati‖ si,ca atare,miroseau urat.Si eroii 

mitologici grecesti,fiind pagani,au fost supusi unei valorizari negative asemanatoare.Spre 

exemplu,eroii legendari ai ―Troiei‖ devin in perceptia crestin-romaneasca ―spurcata Elena‖ si 

―necuratul Paris‖
97

. 

Un lucru  trebuie insa, spus transant: la origine,nu atat ―evreul real‖ era murdar si mirosea 

urat, cat ―evreul imaginar‖.  

 

Evreica frumoasa si eleganta 

Erotism exotic 

Oamenii simpli,cei pentru care ―evreul este intelligent‖,cred de asemenea ca ―evreica este 

frumoasa‖.Este inca o legenda din vasta mitologie creata in jurul ―evreului imaginar‖.Expresii 

admirative de genul ‖Ovreicuta frumoasa!‖(Muntenia) sau ―Jidancuta frumoasa!‖ (Moldova), erau 
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uzuale in mediul taranilor si al targovetilor. Explicatia pentru atractia erotica fata de evreica poate fi 

aceea ca, in general, barbatul confera o senzualitate diferita femeii considerate diferite  (etnic, rasial, 

religios). Cu cat este o fata considerata mai diferita,cu atat este mai mare senzualitatea atribuita ei si 

cu atat creste curiozitataea erotica fata de ea.Astfel, paradoxal, persoane discriminate negativ din 

punct de vedere social (evreice, negrese, tiganci) sunt discriminate pozitiv din punct de vedere 

sexual
98

. 

 

Legaturi interzise  

Este evident faptul ca o relatie erotica intre un taran roman si o evreica nebotezata putea sa 

aiba loc mai mult in taina.Vechile pravile romanesti interziceau sau descurajau cu asprime 

―amestecarea de sange‖,crestinul fiind amenintat ca-si pierde sufletul in cazul in care pacatuia cu o 

evreica.Dar adevaratul scandal izbucnea abia in cazul in care legatura erotica se materializa printr-o 

casatorie.Un scandal declansat,evident,din cauza ambelor parti.Preceptele iudaice interzic cu 

desavarsire casatoria cu alte popoare
99

.O familie mixta,cu sotia de alta lege decat sotul,era de 

neimaginat de asemenea in targul sau satul romanesc traditional,pentru ca nu puteau sa incapa sub 

acelasi acoperis doi zei diferiti, doua traditii percepute ca incompatibile si,mai ales,doua imagini 

adverse ale fiecaruia in constiinta celuilalt. 

Nu doar legile nescrise si vechile pravile din secoleleXVII-XIX(de exemplu Codul 

Callimachi din Moldova adoptat in 1817,Codul Caragea din Tara Romaneasca promulgat in 

1818)interziceau casatoriile mixte dintre romani si evrei,ci si legislatia rasiala din timpul unei 

Romanii in care se instaurasera dictatura si etnocratia (1938-1944).Prin propaganda antisemita si 

ultra-nationalista se milita impotriva ―corcirii sangelui stravechi,geto-roman,cu sange fanariot si 

tiganesc iar acum,in urma,cu sange jidovesc‖,pentru eugenie(imbunatatirea rasei pe cale 

ereditara)prin ―deziudaizare,dezfanariotizare si deztiganizare‖
100

. 

Daca in mod exceptional,o casatorie dintre o evreica si un ne-evreu,considerata ―impotriva 

firii‖,avea totusi loc,cei doi tineri trebuiau sa fuga in lume pentru ca ―ei nu incapeau in sat‖.Este 

vorba despre o prejudecata veche si puternica ce a supravietuit pana in zilele noastre,in unele medii 

conservatoare din centrul si estul continentului.In plus,pentru gandirea traditionala,rodul unei 

casatorii mixte era considerat blestemat. 

 

Frumusete si eleganta 

Se pare ca stereotipurile referitoare la evrei supravietuiesc mai mult decat evreii insisi.Un 

astfel de stereotip tine de frumusetea si eleganta evreicelor.Acestea au fost dintotdeauna vazute 

drept niste femei de o desavarsita eleganta,de o admirabila si captivanta frumusete.Imbracate in 

haine fine,impodobite cu mult bun-gust si incarcate de podoabe, evreicele dadeau dovada de 

rafinament.Pentru a-si legitima faima,proverbiala frumusete a evreicelor din epoca moderna trebuia 

sa mosteneasca presupusa frumusete a evreicelor din epoca biblica
101

. 

 

Evreica (ne)virtuoasa 

De regula, cliseul referitor la frumusetea evreicelor era asociat cu cel referitor la virtutea 

lor.Se spunea ca evreica este prea frumoasa ca sa nu fie si virtuoasa,sentiment cultivat de fiicele 

Ierusalimului dintotdeauna.Stabilitatea cuplurilor familiale evreiesti si proverbiala fidelitate  a 

nevestelor evreice au intretinut aceasta legenda. 

Totusi,nu intotdeauna frumusetea evreicelor era dublata de bunastare si,cateodata,-in caz de 

saracie-putea sa aiba de suferit si virtutea lor.Unul dintre efectele secundare ale acestui fenomen a 

fost si prostitutia organizata in randul evreicelor sarace,desi,conform preceptelor talmudice, 
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prostitutia era condamnata ca o mare rusine.Acest ―trafic cu femei‖-organizat se pare de proxeneti 

la randul lor evrei-a declansat o intreaga campanie politica si de presa, exagerata de curentul 

antisemit al epocii.A acuza,prin generalizare,pe evreice de prostitutie si pe evrei de proxenetism 

avea menirea de a ―demasca‖ lipsa de moralitate a primelor si setea de bani a ultimilor.Dar nu 

numai dispretul crestinilor fata de comunitatea evreiasca trebuia sa creasca,ci si ura.Pentru aceasta, 

evreii erau considerati cei care ii indemnau sistematic pe romani pe calea desfraului, nimicindu-le 

familia si puterea morala,dar si pe calea bauturii.In plus,tot ei erau cei care trebuiau sa rapeasca, sa 

recruteze,sa corupa si sa oblige la prostitutie nu doar fete evreice,ci si tinere crestine sarace si 

inocente
102

. 

In mod miraculous,aceasta imagine a evreului a supravietuit  pana in era contemporana. In 

1968,de exemplu,la Orleans au fost inregistrate tulburari impotriva comerciantilor evrei acuzati ca 

ar fi rapit tinere frantuzoaice si le-ar fi vandut unor case de toleranta din Orientul Apropiat
103

. 

Astfel, am putut stabili originea,evolutia in timp, raspandirea si supraviatuirea (sau, 

dimpotriva,declinul si disparitia) cliseelor care compun portretul fizic al ―evreului imaginar‖.Cu alte 

cuvinte,am prezentat o mica parte din nasterea si evolutia antisemitismului popular in spatiul 

cultural romanesc.Insa adevaratul obiectiv al acestei lucrari nu este de a trata o tema grava si 

delicata din negurile trecutului,cat reprezinta un indemn de a regandi istoria si raporturile noastre cu 

ceilalati si cu noi insine.      
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FRANZ KAFKA – BIOGRAFIE 
 

Silviu Popa, elev, clasa a X-a.  

 Colegiul Naţional ―Moise Nicoară‖ Arad. 
Coordonator: conf. univ. dr. Simona Stiger. 

 

Resumé 

 

Personnalites juives: Franz Kafka 

 

 Franz Kafka  fut un écrivain tchèque d’expression allemande, né à Prague en 1883 au sein 

d’une famille juive. En dépit de ces convictions religieuses assez floues, sa littérature fait de 

nombreuses référrences au judaïsme et aux Juifs. 

 Kafka n’a jamais été un vrai pratiquant du judaïsme, mais il y était très intéressé, étant 

passionné par la langue yiddish (le dialecte des Juifs aschkénazes) et se manifestant contre la 

renonciation à la culture yiddish en faveur de la culture allemande, afin de stopper les persécutions 

contre les Juifs. Kafka a été profondément influencé par le mysticisme juif (le hassidisme et la 

kabbale), surtout grâce à  ses amis juifs, tels que Georg Langer. On peut dire que Franz Kafka s’est 

formé un judaïsme à lui, un mélange entre la tradition juive et sa conception personnelle du 

judaïsme. La judaïcité de Kafka est assez subtilement dissimulée dans ses œuvres, telles que Le 

Château,  Le Procès, qui mettent en question le passage de l’homme du niveau d’existence terrestre 

au niveau celeste, ce qui tient à la kabbale. Dans les œuvres de Kafka on peut trouver de nombreux 

symboles liés au judaïsme, mais ces symboles sont néanmoins placés dans un contexte chrétien, ce 

qui en cache un peu l’essence judaïque. Comme les critiques ne connaissent pas l’hébreux ou 

yiddish, afin de pouvoir lire des textes religieux judaïques et établir des correspondances entre les 

symboles kafkiens et le judaïsme, ceux-ci ne peuvent se prononcer nettement sur l’influence de ces 

textes auprès des créations de Kafka.   

 Franz Kafka n’a pas été lui-même une victime de la Shoah (il est mort à cause de la 

tuberculose), mais ses sœurs Elli, Valli et Ottla l’ont été, Ottla étant enfermée à Auschwitz-

Birkenau, ainsi que quelques-unes de ses maîtresses. La majorité de ses œuvres a été sauvée par 

son meilleur ami, Max Brod, qui les a publiées en Israël, seulement sa correspondance avec son 

épouse, Dora Dymant, a été détruite par la Gestapo. 

 
 

 Franz Kafka a fost un celebru scriitor ceh de expresie germană, care s-a născut la Praga (pe 

atunci capitala Boemiei, care făcea parte din Imperiul austro-ungar) la 3 iulie 1883 dintr-o familie 

evreiască de clasă medie. Tatăl său, comerciantul Hermann Kafka, s-a nascut la Wossek, la câţiva 

km la sud de Praga, unde s-a şi mutat mai târziu pentru a scăpa de sărăcia în care trăia alături de 

familia sa şi unde o întâlneşte pe Julie Löwy, fiica unui negustor evreu înstărit, cu care se 

căsătoreşte şi cu care îl va avea pe Franz un an mai târziu. Înainte de naşterea surorilor sale, Elli 

(Gabrilele), Ottla şi Valli (Valerie), Kafka a mai avut doi fraţi care au murit însă, de mici. Datorită 

faptului că magazinul deschis de Hermann Kafka aducea profite, familia s-a tot mutat din 

apartament în apartament. Franz era destul de retras şi îi placea să scrie scurte piese de teatru pentru 

surorile sale, care le jucau în timpul liber. 

 Ca o expresie a dorinţei tatălui lui Kafka de a urca pe scara socială, Franz a fost dat la o 

şcoală germană, deşi trăiau în Praga, germana fiind limba elitelor din Imperiul austro-ungar (cca. 

10% din populaţia Pragăi vorbea germana). Deşi vorbea ceha în copilărie datorită faptului că 

guvernantele pe care le-a avut au fost cehoaice, Kafka a învăţat foarte repede şi germana pe care o 

folosea pentru a scrie povestiri. Kafka a fost un elev bun, a studiat latina, greaca, istoria, etc., iar 

educaţia religioasă s-a cam limitat la mersul la sinagogă alături de tatăl său de patru ori pe an. În 

1901 el termină Altstädter Gymnasium şi merge la Universitatea Charles Ferdinand unde a studiat 
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chimia timp de numai 2 săptămâni, după care a început să studieze Dreptul. În următorul semestru a 

vrut să se mute la secţia de Literatură germană, însă nu a reuşit şi s-a întors la Drept, ceea ce credea 

el că nu va influenţa cu nimic viaţa lui din punct de vedere psihologic. La această facultate îl 

întâlneşte pe Max Brod, cu care se va împrieteni pentru tot restul vieţii, fiind prieteni foarte 

apropiaţi. În 1906, Kafka termină facultatea de Drept obţinând doctoratul. A calatorit în această 

perioadă în Italia, Germania, Elvetia, Franţa, Austria şi a vizitat chiar şi oraşul Arad, din Romania, 

alături de Felice Bauer, care avea o soră la Arad. 

 Kafka începe să scrie încă din 1898, însă nu au fost opere de valoare şi prin urmare acestea 

au fost distruse. Prima sa povestire mai serioasă datează abia din 1904-1905. Primul său loc de 

muncă a fost o companie de asigurări la care nu a lucrat prea multă vreme din cauza condiţiilor 

nefavorabile, după care s-a mutat la Institutul de Asigurari pentru Accidentele de Muncă (din 1908), 

unde va lucra o bună parte din restul vieţii sale. Aici, cu atât mai mult cu cât după 1917 

(îmbolnăvindu-se de tuberculoză) lucra mai rar şi pentru că programul era scurt, Kafka a rămas nu 

pentru că ar fi fost un post foarte bun ci pentru că programul îi lăsa timp să se dedice şi 

preocupărilor sale literare. Totuşi din 1911, tatăl  său îl trimite să lucreze şi la fabrica unui cumnat 

de-al său, iar asta până în 1917, însă această fabrică i-a ocupat foarte mult din timp, astfel că l-a dus 

în pragul suicidului. 

 Concepţia sa de viaţă, influenţată de filozofia lui Kierkegaard, îşi găseşte expresia într-o 

modalitate artistică originală, în care elemente de suprarealism se îmbină cu o formă de exprimare 

proprie expresionismului. In unele opere, în ceea ce priveste tehnica naraţiunii, Kafka este influenţat 

de Heinrich von Kleist. Prezentând strivirea personalităţii în societate, Kafka înfăţişează destinul 

fără perspectivă al omului într-o viziune halucinantă, grotescă, impregnată de anxietate. Romanele 

şi nuvelele sale exprimă fie sentimentul tragic, împins la paroxism, al individului expus presiunii 

destructive al unui monstruos aparat birocratic (Procesul, 1925; Colonia penitenciară, 1919), fie 

imposibilitatea omului de a descifra sensul existenţei sale civice (Castelul, 1926), fie dezintegrarea 

relaţiilor interumane (Metamorfoză, 1915). Impresia de coşmar şi tensiunea dramatică, specifice 

scrierilor lui Kafka, sunt sugerate prin suprapunerea logicului cu absurdul, într-o formă obsesivă. 

Printre scriitorii ale căror opere erau citite de Kafka se numără Thomas Mann, Herman Hesse, 

Flaubert, Dostoievski, Hamsun, Hebbel, Fontane, Stifter, Strindberg, Pascal. Uneori, Kafka mai 

citea şi Biblia. 

 La insistenţele prietenului său, Max Brod, în 1913, Kafka îşi publică primul volum, 

Meditaţii, în care sunt incluse scurte scenete şi povestiri. In 1912, însă, Kafka începe să scrie unul 

dintre cele mai celebre romane ale sale, America. Pe parcurs Kafka devine foarte interesat de teatrul 

şi literatura idiş (limba evreilor aşchenazi) şi chiar se împrieteneşte cu un actor de teatru, Isaac 

Löwy. Acest lucru nu se datorează neapărat unor convingeri religioase, care la Kafka erau destul de 

vagi, el nefiind un religios practicant şi situându-se în opoziţie cu evreii ortodocşi, ci mai mult 

dorinţei de a intra într-o comunitate care să-i ofere stabilitate şi conştiinţa consistenţei lăuntrice pe 

care el o dorea atât de mult. 

 Deşi era destul de retras, Kafka avea în mod paradoxal o viaţă de noapte destul de intensă, 

care includea nopţi în diferite baruri sau chiar nopţi petrecute în case de toleranţă, întreţinând relaţii 

sexuale cu prostituate, însă asta nu însemna mare lucru pentru el. De altfel acest stil de viaţă nu era 

numai al lui, ci era ceva normal pentru cei mai mulţi bărbaţi din Praga. Ceea ce era însă şi mai 

ciudat e faptul că lui Kafka îi repugna sexul şi avea o concepţie despre căsătorie nu foarte favorabilă 

unei vieţi de familie. El a avut mai multe logodnice,  cu care a rupt logodna chiar în ultimul moment 

de teama căsătoriei. 

 Cu toate acestea, în 1912 o cunoaşte pe Felice Bauer, care locuia în Berlin, fiind o prietenă 

de-a lui Max Brod şi căreia începe să-i scrie scrisori lungi, deşi mai mult despre el şi despre 

sentimentele lui. Tot în această perioadă scrie un roman, pe care el îl consideră prima sa operă de 

calitate, Verdictul scrisă în noaptea de 22-23 septembrie 1912 şi dedicat Felicei Bauer.In acelaşi an 

scrie în noiembrie-decembrie şi Metamorfoza, una din celebrele opere ale lui Kafka, dar continuă să 

lucreze şi la America. In 1913, Kafka se internează în sanatoriul de la Riva, în Italia (starea sa de 

sănătate nu a fost prea bună niciodată), unde cunoaşte o fată elveţiancă de 18 ani, cu care are o 



 89 

relaţie de numai 10 zile. Cu toate acestea relaţia lui cu Felice Bauer continuă prin scrisori şi în cele 

din urmă o şi cere în căsătorie în 1913 iar ea accepta. Intre timp, Franz începe să corespondeze şi cu 

o prietenă de-a Felicei Bauer, care devine intermediară între cei doi încercând să-i ajute să îşi 

rezolve problemele, Grete Bloch, care în cele din urmă se îndrăgosteşte de el şi vrea de la el ceva 

mai mult decât simplă prietenie. S-a zvonit la un moment dat că Grete Bloch ar fi avut un copil cu 

Franz Kafka, fără ca Felice Bauer să fi ştiut, dar acest lucru este puţin probabil să fie adevărat, dată 

fiind  concepţia lui Kafka despre sex şi despre viaţa de familie, însă adevărul nu a mai ieşit 

niciodată la suprafaţă pentru că Grete Bloch a fost ucisă de nazişti în 1944.  

 In iulie 1914, Franz îşi rupe în cele din urmă logodna cu Felice. In acest moment îi trece prin 

cap să participe ca soldat în primul război mondial, dar renunţă, în special datorită locului său de 

muncă (Institutul de Asigurari). In acest moment mai publică Verdictul şi Metamorfoza, ediţie 

îngrijită de Kurt Wolff Verlag, ceea ce îi mai aduce o oarecare notorietate alături de premiul 

Theodor Fontane. 

 In 1917, Kafka o cere din nou de soţie pe Felice Bauer, în urma unei călătorii pe care o fac 

împreună la Budapesta. Franz începe să scuipe sânge şi este diagnosticat cu tuberculoză, iar nu mult 

după aceasta, este părăsit şi de Felice, care este sătulă de capriciile lui Kafka şi se căsătoreşte cu un 

alt bărbat. La acest moment, el se mută în nord-estul capitalei Cehiei, în cartierul Zürau, alături de 

sora sa preferată, Ottla. Aici Kafka a avut linistea de care avea nevoie un sensibil la zgomote ca şi el 

şi astfel a putut să scrie o culegere de proverbe şi scenete. După opt luni, pe care Kafka le consideră 

ca fiind cele mai fericite momente din viaţa lui, el se întoarce din  nou la Praga. 

 Aici, Kafka începe o nouă relaţie, de această dată cu fata unui portar de sinagogă, Julie 

Whoryzek. Tatăl său a considerat această relaţie o pătare a numelui familiei şi chiar dorea să-şi 

vândă magazinul şi să se mute. Cu această ocazie, Franz îi scrie faimoasa Scrisoare către tatăl său , 

pe care tatăl său nici nu a citit-o pentru că scrisoarea îi fusese dată mamei pentru a i-o da, însă 

aceasta când a citit-o, s-a hotărât să nu i-o mai dea tatălui. Kafka s-a şi mutat cu Julie într-un 

apartament, însă a pus capăt relaţiei cu câteva zile înainte de căsătorie. Iar asta pentru că în viaţa lui 

Kafka apare o altă femeie, Milena Jesenská-Pollak, scriitoare destul de celebră la acea epocă şi soţia 

unui prieten de-al său, Ernst Pollack. Milena nu era evreică, însă avea foarte multe relaţii cu evreii. 

Nu se ştie ce fel de relaţie a avut aceasta cu Kafka, deşi a avut o perioadă când era certată cu soţul 

său care o înşela, dar e cert că relaţia lor a fost tot prin scrisori, ei văzându-se foarte rar, aşa cum a 

fost şi cu Felice. Bineînţeles că un factor al acestui tip de relaţie a fost şi problema lui Kafka legată 

de sexualitate, problemă pe care a discutat-o cu Milena. După împăcarea Milenei cu soţul ei, relaţia 

dintre ei s-a terminat. Milena corespunde oarecum Friedei, personajul lui Kafka din Castelul, scris 

în 1922(neterminat însă), care este de departe cea mai controversată operă kafkiană întrucât a dat 

naştere unor interpretări multiple şi foarte diferite unele de altele. 

 Datorită interesului său pentru iudaism si pentru sionism, Kafka incepe să înveţe ebraica, 

studiind cu doi profesori înainte de a o cunoaşte pe Dora Dymant, o evreică ortodoxă, de care se 

apropie foarte mult şi cu care se mută la Berlin, părăsindu-şi pentru prima dată părinţii pentru a se 

muta cu o femeie în alt oraş. Deşi în Berlin trăiau în sărăcie, se pare că această perioadă face parte 

din momentele fericite ale vieţii lui Kafka, cu toate că relaţia lor nu a fost neapărat una sexuală, ci 

mai mult de pură prietenie. 

  In 1924, starea de sănătate a lui Kafka s-a agravat simţitor, astfel că a trebuit să se interneze 

la sanatoriul Kierling, din Austria (aproape de Viena). Deşi foarte slabit, el îi cere rabinului Dorei să 

îi dea permisiunea să se căsătorească cu ea. Tot acum îşi dă şi cosimţământul să fie publicată cartea 

Un artist flămând. Din păcate fericirea lui nu durează prea mult pentru că se stinge la 3 iunie 1924, 

fiind înmormântat la Cimitirul Evreiesc din Praga pe 10 iunie. 

 Părinţii lui Kafka au mai trăit încă 10 ani, însă surorile sale, Elli şi Valli au fost duse în 

ghetto-ul Lodz, iar sora sa, Ottla, după despărţirea de soţul ei, este dusă în lagărul de concentrare 

Theresienstadt (Terezin), în Boemia, după care ajunge cu un vagon de copii la Auschwitz-Birkenau. 

Felice Bauer vinde câteva din scrisorile lui Kafka după ce se mută în America şi starea sa de 

sănătate se agravează, scrisori care mai târziu vor fi publicate. Milena devine traducătorul lui Kafka 



 90 

în ceha şi este şi ea, la rândul ei, dusă în lagarul de concentrare Ravensbrück. Scrierile de la Dora 

Dymant au fost distruse de Gestapo. 

 Prietenul lui Kafka, Max Brod este cel care îi salvează manuscrisele de nazişti, el mutându-

se în 1939 la Tel Aviv în Israel şi publicându-i postum tot ce a scris, împotriva dorinţei lui Kafka de 

a arde aceste manuscrise. Printre aceste manuscrise se aflau Procesul (Der Prozess), publicat în 

1925, Castelul (Das Schloß), publicat în 1926, America (Amerika), publicat în 1927, La construirea 

zidului chinezesc (Beim Bau der chinesischen Mauer), apărut în 1931, Scrisori către Felice( Briefe 

an Felice) şi Scrisori către Milena (Briefe an Milena). Alte opere publicate în timpul vieţii 

scriitorului sunt Fochistul (Der Heizer), în 1913, Un medic de ţară (Ein Landarzt), în 1919 şi Prima 

durere (Erstes Leid),  în 1921. Prin toate aceste opere şi prin principiile literaturii sale, Kafka 

reuşeşte să exercite o influenţă destul de puternică asupra literaturii contemporane. 
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                                                      Kafka 

 

 

      

 

Tatăl lui Franz Kafka, Hermann Kafka, născut în sudul Boemiei şi 

fiind negustor la Praga în cele din urmă. Relaţia lui Franz cu tatăl 

său nu a fost tocmai una bună, ceea ce se poate vedea şi din opera 

lui, Scrisoare tatălui său, în care îl acuză că nu îi lasă independenţa 

necesară pentru a se căsători. Kafka a trăit aproape toată viaţa 

alături de acest om, pe care îl admira pe de o parte, dar pe care  îl 

detesta, pe de altă parte. Acest lucru apare şi în Verdictul. 
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Kafka şi surorile sale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kafka şi Ottla, sora sa preferată 
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Julie Löwy, mama lui Kafka şi fiica unui negustor bogat. 

Se căsătoreşte cu Hermann Kafka în 1882 şi îl naşte pe 

Franz un an mai târziu. Kafka nu a fost foarte apropiat 

nici de mama sa, dar mult mai apropiat decât de tatăl 

său. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kafka alături de Felice Bauer, pe care o cunoaşte în 

august 1912, în casa tatălui lui Max Brod şi cu care are 

o relaţie, însă mai mult prin scrisori. Există şi ipoteza 

potrivit căreia, Kafka nu a iubit-o, ci a vrut doar să-i 

demonstreze tatălui că poate să întemeize o familie. In 

1917, fac o călătorie împreună la Budapesta, după care 

îşi reiau relaţia, pe care Felice o rupe definitiv mai 

târziu. 

 

 

 

 

 

 

 

Julie Whoryzek, 

fata portarului de 

sinagogă, cu care 

Kafka se mută în 

ciuda dezacordului 

tatălui său, dar cu 

care rupe relaţia 

înainte de 

căsătorie. 
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Milená Jesenská (1896-1944), fata unui profesor ceh şi 

căsătorită cu Ernst Pollak, unul din prietenii lui Kafka, 

cu care se stabileşte la Viena. Milena era scriitoare, 

fapt pentru care ea va deveni translatorul de limbă cehă 

al lui Kafka, cu care are şi o relaţie scurtă, în timp ce 

era certată cu soţul ei. Ea este o victimă a 

Holocaustului, fiind ucisă de nazişti în 1944. 

 

 

                                                                                         

                                                                              

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

                         Sanatoriul din Viena, unde a murit Kafka 

 

 

          Franz Kafka, Metamorfoza 
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KAFKA ŞI IUDAISMUL 
 

 

Franz Kafka s-a născut evreu şi a rămas evreu toată viaţa sa, marea majoritate a prietenilor 

săi fiind şi ei evrei. Acest lucru se reflectă deseori şi în operele sale, în care îi înfăţişează pe evrei 

dispersaţi şi reuşind să depăşească adesea nenumărate pericole la care sunt expuşi datorită originilor 

lor . 

 La sfârşitul secolului al XIX-lea, în Praga, cel puţin, evreii erau toleraţi, cu excepţia 

revoltelor antisemite din 1899, când multe din magazinele comercianţilor evrei sunt distruse, însă 

cel al tatălui lui Kafka scapă pentru că acesta îşi înregistrează familia ca fiind una de cehi. Evreii 

din Praga vorbeau în marea lor majoritate germana, fiind o limbă a elitelor, însă cei din Imperiul 

austro-ungar nu se prea încredeau în evrei, printre altele şi datorită viziunilor lor politice mai 

liberale decât ale naţionaliştilor care formau elita în imperiu. Existau totuşi şi concepţii potrivit 

cărora evreii erau doar comercianţi care încercau să scoată profite, asociaţi cu cămătarii, iar aceste 

concepţii erau atât de bine înrădăcinate încât uneori şi evreii ajungeau să se întrebe dacă acele 

lucruri chiar erau adevărate. 

 Vreme de zeci de ani, evreii din Praga au stat în ghetto-ul Josefstadt, unul dintre cele mai 

importante din Europa. Unii dintre aceşti evrei au încercat să se debaraseze de elementele lor de 

cultură şi să adopte cultura imperiului, crezând că astfel nu vor mai fi priviţi ca nişte străini. Astfel, 

au fost evrei care au renunţat la vorbirea limbii idiş şi mai ales la hasidism (curent mistic iudaic 

apărut în Germania în secolele XII-XIV, care pune accentul pe asceză, pe studiul Torei şi al 

Talmudului, pe atmosfera de cantece, joc şi bucurie a celor simpli, capabili să se apropie de 

Dumnezeu). Acest lucru i-a ajutat oarecum în emanciparea dobândită după 1840, însă au fost şi 

evrei ca şi cei care locuiau în Rusia, Ukraina sau Polonia, unde evreii au preferat să-şi păstreze 

cultura, ei devenind astfel nişte poveri pentru conducătorii evrei din Austro-Ungaria şi Germania. 

 In ghettou, evreii apreciau foarte mult literatura idiş şi în special teatrul idiş, al cărui 

susţinător devine şi Franz Kafka, el împrietenindu-se cu Isaak Löwy, care era actor. In ziarul 

evreilor din Praga este publicat un discurs al lui Kafka despre limba idiş, care a fost extrem de 

apreciat. Despre teatrul idiş, Kafka a scris şi în jurnalul său intim. Cu toate acestea tatălui său nu i-a 

prea convenit această întoarcere a fiului său spre vechile tradiţii, însă Kafka se pronunţă împotriva 

asimilării culturii imperiului, pentru că după asimilare, din iudaism nu a mai rămas aproape nimic, 

cultura evreilor a fost aproape în totalitate lăsată la o parte. 

  

 

KAFKA ŞI IUDAISMUL. IUDAISMUL ÎN OPERA KAFKIANĂ 
 

 

 Tradiţia studiului Torei şi a Talmudului a făcut parte din viaţa intelectuală a evreilor pentru 

mult timp, iar asta l-a influenţat şi pe Kafka. Deşi nu a fost un scriitor foarte religios, multe din 

operele lui Kafka poartă o amprentă a spiritualităţii evreieşti. Una din cauze poate sa fie şi influenţa 

pe care a avut-o asupra lui prietenul său, Georg Langer, influenţat foarte puternic de hasidism, 

influenţă care a contribuit într-o oarecare măsură la conturarea identităţii sale iudaice, însă Kafka a 

fost influenţat şi de un alt curent mistic evreiesc, kabbala. Un alt motiv ar putea fi antisemitismul 

manifestat în societate. 

 Ceea ce este cert este faptul că Franz Kafka i-a reproşat de multe ori tatălui său faptul că nu 

i-a oferit o educaţie religioasă suficientă, iar asta o face şi în Scrisoare tatălui său. In acestă 

scrisoare el îl intreaba pe tatăl său, Ce fel de iudaism am primit eu de la tine ? Kafka a încercat să 

înveţe ebraica şi chiar a vrut la un moment dat să plece în Palestina alături de ultima sa iubită, Dora 

Dymant, unde să-şi deschidă un restaurant, Palestina fiind pentru el un refugiu, cel puţin din punct 

de vedere psihologic.Credinţa lui Kafka era totuşi o chestiune destul de delicată şi de incertă, în 

sensul că variază foarte mult în funcţie de perioada vieţii sale. Un religios convins nu a fost el 

niciodată, dar în copilărie respingea teoriile ateiste, însă în timpul studiilor a mers până acolo încât 
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s-a declarat ateu, deşi el era foarte interesat de cultura evreiască. Deşi nu a fost un religios 

practicant, Kafka nu a fost nici ateu. Cu toate acestea Kafka a ajuns să cunoască iudaismul prin 

studiile proprii, fiind foarte interesat de sionism şi de mistica evreiască, asa cum e kabbala, prin 

viaţa de famile, discuţii cu prietenii şi nu în ultimul rând prin observarea vieţii evreilor din Praga, în 

special la sinagogă. Astfel s-ar putea spune că ceea ce ştia Kafka despre tradiţia iudaică era un fel 

de kabbala popularizată. Kafka a luat aminte la tot ce auzea legat de subiect şi dacă studiem unele 

pasaje ale Jurnalului, se poate observa că se aseamănă destul de mult cu texte originale în ebraică 

sau idiş. Ceea ce se poate spune cu siguranţă este că el a ştiut de fapt mult mai multe despre iudaism 

decât a mărturisit el atunci când a abordat acest subiect. Mai mult decât alte noţiuni pur teoretice, l-

au ajutat obiceiurile pe care le observa şi mai ales textele care se citeau de sărbători, fie acasă, în 

privat, fie în sinagogă. Kafka a facut ceea ce mulţi alţi filozofi şi scriitori au facut, a amestecat 

gândirea iudaică tradiţională cu propria lui concepţie despre iudaism, creându-şi astfel propriul 

iudaism ( care conţine atât elemente de hasidism cât şi elemente kabbalistice) 

 De cele mai multe ori s-a dovedit că operele lui Kafka trebuie interpretate şi prin prisma 

evreităţii sale. Până şi prietenul său cel mai apropiat mărturisea că în multe din operele sale poate fi 

remarcată o aspiraţie spre o divinitate care nu se lasă cunoscută, ceea ce leagă mult literatura 

kafkiană de tradiţiile evreieşti. 

 Cei mai mulţi care au analizat literatura kafkiană şi-au dat seama că există o legatură între 

aceasta şi textul biblic, mai precis cu misticismul lui Merkava, acesta constituind prima fază a 

misticismului iudaic. Iar asta în special în ceea ce priveşte parabola lui Kafka Inaintea legii. In 

parabola kafkiană, un om cere acces la lege, însă portarul care se afla la intrare nu-l lasă să intre, 

spunându-i că mai sunt şi alte holuri care sunt păzite de alţi paznici mai puternici. Deşi este 

bulversat de faptul că îi este refuzat accesul la lege, omul ascultă şi se aşează pe un scaun aşteptând 

vreme de câţiva ani, dar de fiecare dată când încearcă să intre pe poarta nu reuşeşte. Peste câţiva 

ani, aproape de moarte, omul întreabă de ce nu a mai încercat nimeni în afară de el să intre pe 

poartă, iar portarul îi răspunde că poarta aceea era făcută doar pentru el şi că urmează să o închidă. 

Deşi Kafka nu-şi defineşte legea, similitudinea cu textul lui Merkava ar consta în faptul că scopul 

misticismului iudaic este de a ajunge la Dumnezeu, iar la Kafka, legea poate simboliza această 

divinitate care trebuie atinsă, însă Kafka vede aceste încercări de a atinge divinitatea, respectiv de a 

cunoaşte legea, ca fiind inutile (ceea ce se va putea observa şi în Castelul). In plus, faţă de textul lui 

Merkava, personajul lui Kafka este pasiv în încercarea sa de a cunoaşte legea, în timp ce în textul 

biblic, omul trebuie să învingă nişte obstacole care stau între el şi divinitate. Din acest punct de 

vedere, se pare că misticismul evreiesc este mult mai optimist decât Kafka. La fel ca şi textul lui 

Merkava, şi parabola lui Kafka face referire la întreaga condiţie umană şi nu la un individ anume. 

De asemenea în ambele texte, accesul la lege, respectiv la divinitate este oprit de către paznici, ceea 

ce sugerează, în ambele cazuri, faptul că a cunoaşte legea sau divinitatea presupune a trăi o 

experienţă aproape terifiantă. Ideea subliniată de Kafka în acest text este faptul că fiecare are religia 

sa şi fiecare are poarta sa,  pe care trebuie să intre pentru a cunoaşte legea şi nimeni nu poate intra 

pe poarta altuia. Inchiderea porţii de către portar înaintea morţii omului denotă pesimismul lui 

Kafka, astfel legea fiind imposibil de cunoscut, accesul la divinitate fiind imposibil, dacă e să facem 

în continuare analogia cu textul biblic, şi, prin urmare ,chiar şi mântuirea este ceva imposibil. 

Tot această parabolă mai apare şi în cel de-al nouălea capitol al celebrului său roman, 

Procesul, unde, într-o catedrală are loc o discuţie pe această temă între personajul principal (Josef 

K.) arestat fără să ştie de ce, şi un preot. Discuţia începe cu redarea de către preot a parabolei 

Inaintea legii , continuând cu o dezbatere pe acestă temă. Cu  toate acestea, în literatura lui Kafka 

nu apare doar spiritul evreiesc, ci şi cel universal, de exemplu, în Metamorfoza apare o familie de 

creştini, creştinismul fiind o religie universală, mult mai răspandită decât iudaismul. Pe de altă 

parte, în cazul lui K. din Castelul, apare acea viziune a evreului rătăcitor, însă într-un mod ceva mai 

subtil. Probabil Kafka nu a dorit să creeze o literatură dominată de elemente ale iudaismului sau 

există un substrat pe care Kafka l-a ascuns. Totusi, prin opera sa, Kafka a transformat unele 

sentimente specific evreieşti în sentimente universale, aşa cum este sentimentul alienării, al 
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autismului şi cel dat de faptul că omul ştie că viaţa sa depinde de nişte forţe pe care nu le poate 

controla în nici un fel. 

 
 

INFLUENŢA KABBALEI ASUPRA LUI KAFKA 
 

 

Kabbala este un curent al misticismului evreiesc, care se bazează pe transmiterea pe cale 

orală a tradiţiei iudaice şi care raportează creaţia la creator, promovând totodată frica de lumea 

superioară şi cunoaşterea originilor omului, metodă prin care omul poate să atingă perfecţiunea. 

Astfel omul poate să dobândească liniştea sufletească, eternitatea şi fericirea. Kabbala susţine că aşa 

cum în această lume nu se poate trăi fără să fie cunoscută, nici în lumea cealaltă, sufletul nu va 

putea trăi dacă nu o cunoaşte încă din timpul vieţii materiale. Kabbala a apărut în Israel urmând să 

se răspândească mai târziu în Europa, în Orientul Mijlociu şi aproape în toată lumea până în ziua de 

azi. Formele de misticism pre-kabbalistice au fost Maaseh Merkava şi Maaseh Bereshit. Deşi există 

numeroase texte kabbalistice (multe s-au pierdut), Kabbala se învaţă de către discipoli pe cale orală. 

Mulţi dintre cei care au vorbit despre opera lui Franz Kafka au afirmat că aceasta este vizibil 

influenţată de ideile kabbalistice, opera sa fiind o reprezentare a concepţiei kabbalistice despre 

lume. Dumnezeul pe care îl reprezintă Kafka pare a fi acelaşi Dumnezeu care judecă si pedepseşte, 

imagine pe care o întâlnim şi în Vechiul Testament. Acest lucru arată o oarecare ancorare a lui 

Kafka în tradiţia iudaică, el fiind interesat şi abordând destul de des unele probleme ale iudaismului 

şi mai ales ideile de bază ale tradiţiei iudaice. Alţii neagă aceste conexiuni făcute între tradiţia 

iudaică şi opera lui Kafka. Totuşi, din unele fragmente ale Jurnalului, se poate trage concluzia că 

există o legătură între Kafka şi kabbala, repectiv între ideile lui Kafka şi hasidismul european. Ceea 

ce îi împiedică însă pe foarte mulţi critici, care ar fi în măsura să se pronunţe asupra existenţei 

acestor influenţe este faptul că nu ştiu ebraică sau idiş şi astfel nu pot interpreta ei înşişi textele 

iudaice, ei neavând la dispoziţie decât nişte informaţii aproximative, care îi fac ceva mai rezervaţi în 

afirmarea unui punct de vedere mai clar. 

De cele mai multe ori se pot întâlni obstacole în calea descoperirii elementelor care ţin de 

evreitate în opera kafkiană, în special datorită faptului că scriitorul încearcă să ascundă acest 

substrat celor care îi interpretează textele. De exemplu, au fost mulţi cei care s-au întrebat de ce în 

Procesul, discuţia dintre Josef K. şi preot are loc într-o catedrală creştină şi nu într-o sinagogă. 

Acesta este doar un mod de a ascunde un anume substrat, Kafka ascunde unele elemente care ţin de 

evreitate prin plasarea lor în contexte care fac trimitere la creştinism, aşa cum se întâmplă în 

Procesul. Kafka evită întotdeauna referinţe clare la elementele kabbalei, ceea ce crează această 

ambiguitate. In opera sa, Kafka a mai valorificat unele motive pe care le-a întâlnit în scrieri ale 

tradiţiei iudaice. 

Principiul de bază al Kabbalei este credinţa în unitatea a tot ceea ce există. Lumea materială, 

vizibilă, este legată de cea divină. Un alt aspect la fel de important al Kabbalei este cunoaşterea 

lumii divine şi a lui Dumnezeu, ceea ce implică şi o conştientizare a rolului pe care omul îl are în 

această lume materială, dar şi a responsabilităţii faptelor sale în timpul acestei vieţi. Această 

cunoaştere a lumii divine îi permite omului să se apropie mai mult de perfecţiune. Dar şi acest 

aspect al Kabbalei se leagă de primul, de legatura care există între cele două lumi, legatură fără de 

care omul nu ar mai putea să cunoască lumea divină. Modalitaţile de a ajunge aici sunt studiul 

Torei, ascultarea poruncilor şi asumarea responsabilităţii faptelor. Dacă luăm în considerare aceste 

trăsături ale kabbalei, putem interpreta mai bine Castelul lui Franz Kafka. Castelul este considerat 

un simbol al divinităţii şi al eternităţii, iar această idee este susţinută şi de prietenul şi biograful său, 

Max Brod. Personajul lui Kafka, arpentorul K. poate fi văzut ca un om care cunoaşte legătura între 

natura celor ce sunt ascunse omului şi ceea ce i se arată clar (lumea materială) şi care se pierde în 

teorie în loc să se gândească la dimensiunea divină a lucrurilor. Această conexiune poate fi făcută 

doar asociind gândirea lui Kafka acestor principii ale misticismului evreiesc. Kabbala mai 

presupune şi o separare a nivelurilor de realitate, cel terestru şi cel celest (cel mai înalt), iar de multe 
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ori personajele lui Kafka înfăţişează o reală problemă a kabbalei, imposibilitatea de a depăşi nivelul 

de realitate terestru pentru a ajunge la divinitate prin teurgie. Asta se întamplă cu personajele 

principale din romanele Procesul şi Castelul. Ceea ce fiecare dintre ei vede la castel respectiv la 

tribunal este ceva diferit de lumea lor, este un alt nivel de realitate, de aceea pentru fiecare dintre ei 

experienţa lor, încercarea lor de a depăşi nivelul la care se află, este un eşec total. 

Un alt element pe care Kafka îl preia din mistica evreiască este concepţia sa despre natură, 

inspirată de ideea promovată în secolul al XVI-lea de Isaac Luria. Natura şi lucrurile lipsite de viaţă 

sunt introduse de Kafka în sfera vieţii umane. In această formă a kabbalei, teurgia are scopul de a 

purifica sufletul. Se spune că la căderea din rai, sufletul lui Adam s-a spart în nenumărate scântei 

divine, care nu pot fi reunite decât prin purificarea sufletului. Aceste scântei se regăsesc atât în 

oameni cât şi în plante şi animale, de aceea şi aceste elemente ale naturii devin o parte a mântuirii, 

ceea ce duce la o nouă viziune despre natură, care nu mai este privită ca fiind lipsită de viaţă. 

Această idee este preluată şi de Kafka.  

Astfel, se vede foarte clar că în scrierile lui Kafka sunt valorificate unele teme biblice, deci 

Kafka nu a avut o atitudine de indiferenţă faţă de iudaism, ba chiar a avut o legătură destul de 

puternică, mai ales cu misticismul evreiesc, legătură care se reflectă în opera sa, deşi Kafka poate fi 

citit şi fără să ne  gândim la această legătură, însă riscăm să înţelegem greşit mesajul operei lui. 

 

 

 

Având în vedere aceste aspecte ale vieţii şi operei lui Franz Kafka, el poate fi considerat una 

dintre cele mai importante personalităţi evreieşti, dar şi o mare personalitate a literaturii universale. 

Deşi el nu a fost victimă a holocaustului, familia sa a fost afectată de această catastrofă pentru 

istoria umanităţii, cele 3 surori ale sale fiind exterminate de către nazişti, la fel ca şi alte mii de evrei 

din Polonia. Ironia sorţii este că şi cei care au renunţat la cultura evreiascţ în favoarea culturii 

austro-ungare au primit acelaşi tratament ca şi cei care şi-au apărat cultura. Aşa cum lui Kafka i se 

părea inutilă încercarea permanentă de a ajunge la divinitate, aşa şi efoturile evreilor de a rezista 

naziştilor au fost zadarnice. Opera care a rămas în urma lui Kafka îl va păstra cu siguranţă în istorie 

ca un scriitor evreu, dar totodată universal pentru că a ştiut să transforme nişte sentimente ale 

evreilor în sentimente universale, astfel că în prezent opera sa este valabilă nu numai pentru lumea 

evreiască, ci pentru întreaga lume. 
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