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VIAÞA SPIRITUALÃ A EVREILOR BRAªOVENI REFLECTATÃ ÎN PRESA
BRAªOVEANÃ ROMÂNEASCÃ INTERBELICÃ
Studierea istoriei evreilor reprezintã un subiect care încã stârneºte interes din partea istoricilor,
analiºtilor, mass-media. În þara noastrã au apãrut o serie de centre de studiere a istoriei evreilor, cum
sunt cele de la Cluj, Bucureºti, Iaºi. De asemenea, existã ºi publicaþii periodice destinate acestui
subiect, cum sunt Studia Iudaica de la Cluj sau Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae.
Tot aici trebuie sã mai amintim ºi volumele de documente apãrute la editura Hasefer. Cu toate
acestea, am constatat cã presa româneascã interbelicã, ca izvor documentar, a fost prea puþin folositã.
În lucrarea de faþã am abordat viaþa spiritualã a evreilor braºoveni în perioada interbelicã, având
în vedere faptul cã acest subiect nu a fost cercetat ºi din perspectiva presei româneºti braºovene.
Aceastã scurtã prezentare oferã informaþii cu privire la învãþãmântul evreiesc, sinagogile evreieºti ºi
oamenii de culturã evrei din Braºov.
Pentru studierea acestui subiect am folosit ca bazã documentarã o serie de publicaþii româneºti
braºovene, mai ales cele care au apãrut fãrã întrerupere pe tot parcursul perioadei interbelice, cum au
fost „Gazeta Transilvaniei” – care a fost fãrã îndoialã cel mai important ziar braºovean interbelic,
„Ardealul”, „Carpaþii”, cel din urmã apãrând pe o perioadã de 10 ani, din 1922 pânã în 1932. De
asemenea, am folosit ºi informaþii din anuarele celor mai importante licee braºovene, cum au fost
„Principesa Elena” (Liceul „Unirea”) sau Liceul Ortodox Român din Braºov (Colegiul „Andrei
ªaguna”).
În ceea ce priveºte literatura de specialitate, am folosit cu precãdere lucrãri scrise de autori evrei,
apãrute în marea majoritate la editura Hasefer. Cei mai des citaþi autori sunt: Ladislau Gyemant ºi
Hary Kuller.
Un important domeniu în cercetarea noastrã l-a constituit folosirea de informaþii din Arhiva
Comunitãþii Evreieºti din Braºov, dar ºi din Arhivele Naþionale ale României, Direcþia Judeþeanã
Braºov. De aici, cele mai importante documente cercetate au fost: Cronica lui Aron Lobl,
Corespondenþã 1922-1935 ºi 1936-1941, Fondul Liceului „Unirea”.
1. Învãþãmântul evreiesc
Învãþãmântul tradiþional, hadarim, cuprindea obligatoriu pe toþi copiii evrei din localitate ºi din
împrejurimi ºi era particular, fiind controlat de rabini sau de persoane de vazã ale comunitãþii. În
prima etapã (4-5 ani), bãieþii ºi fetele învãþau literele, apoi cititul rugãciunilor (fãrã traducere) ºi
memorau principalele binecuvântãri. Dupã unu-doi ani, se trecea la studiul Pentateuhului, apoi,
pentru avansaþi, se studia ºi comentariul celebrului Raºi. Aºa se continua pânã la majoratul religios,
la 13 ani.1
ªcoala publicã evreiascã a vremii se manifesta prin ºcoala israelito-românã, o ºcoalã primarã de
3-4 clase, al cãrei principiu de bazã era realizarea unui echilibru între materiile specifice evreieºti
(limbã ebraicã, religie mozaicã) ºi cele din ºcoala româneascã (limba românã, istoria ºi geografia
României).2
ªcoala secundarã evreiascã apare sub forma de ºcoli profesionale de trei feluri: ºcoalã pentru
ucenici, ºcoalã secundarã ºi ºcoalã de gospodãrie pentru fete.3
1
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Hary Kuller, Contribuþia evreilor din România la culturã ºi civilizaþie, Bucureºti, Editura Hasefer, 2004, p. 747.
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Înainte de rãzboi, ºcolile evreieºti nu aveau drept sã elibereze diplome de absolvire a studiilor,
elevii fiind obligaþi sã susþinã examenul de sfârºit de an în faþa unei comisii numite de Ministerul
Instrucþiunii. Elevii trebuiau sã plãteascã niºte taxe ridicate pentru a susþine acest examen. Abia în
1925 s-a elaborat o lege a învãþãmântului particular din România. Potrivit proiectului, instituþiile
ºcolare private erau autorizate numai dacã fondatorii erau supuºi români ºi dacã aveau personalitate
juridicã. Erau vizate doar grãdiniþele, ºcolile primare ºi liceele. Universitãþile ºi ºcolile pedagogice
continuau sã depindã de stat. Paragraful 35 garanta dreptul minoritãþilor la un învãþãmânt în limba
maternã, cu excepþia evreilor. Pentru evrei, limba maternã era consideratã limba þãrii. Urmarea
acestei legi a fost desfiinþarea ºcolilor evreieºti în care se preda ebraica ºi idiº. Paragraful 36 prevedea
ca în limba ebraicã sã se predea doar religia ºi limba în sine. Acest paragraf urmãrea românizarea
ºcolilor evreieºti din Basarabia, Bucovina ºi Transilvania. În ciuda protestelor parlamentarilor evrei,
legea a rãmas în vigoare pânã în 1940.4
Începând cu 1929, pânã în 1939, ºcolile evreieºti au primit subvenþii din partea statului român.
Ele au continuat sã primeascã ºi dupã aceastã datã subvenþii din partea municipalitãþii.5
Limba de predare în ºcolile evreieºti era limba românã sau evreiascã (ebraicã sau idiº).
Profesorii evrei au fost obligaþi sã dea un examen de limbã românã. În Transilvania, în 1931-1932
erau 45 de ºcoli evreieºti cu 224 de profesori ºi 5.000 de elevi, la o populaþie evreiascã de 200.000 de
persoane.6 Tot în Transilvania, în 1939, erau 6 grãdiniþe israelite, 32 de ºcoli elementare, douã licee
de bãieþi, 3 gimnazii ºi 6 ºcoli comerciale.7
Evreii au frecventat în numãr mare ºi universitãþile româneºti, ceea ce a dus la declanºarea, în
anii ’20, a unei puternice miºcãri antisemite studenþeºti în toatã þara. Evreii au fost prezenþi în numãr
mare în universitãþi ºi în anii ’30. Astfel, în anul ºcolar 1936-1937, erau înscriºi 917 studenþi unguri,
553 germani ºi 3.317 evrei.8
De-a lungul perioadei interbelice, evreii au beneficiat de dreptul de a înfiinþa ºcoli ºi grãdiniþe,
iar comunitãþile evreieºti au spijinit participarea într-un numãr cât mai mare a copiilor evrei la aceste
instituþii de învãþãmânt. Evreii au avut o ºcoalã evreiascã la Braºov ºi încã una la Fãgãraº.
1.1. ªcolile israelite din judeþul Braºov
În 1815 se vorbeºte de o ºcoalã micã evreiascã în zona Curmãtura, azi strada Constantin
Dobrogeanu-Gherea. Pielarul Fleischer pune la dispoziþia micii comunitãþi evreieºti, gratuit, o
încãpere în care putea funcþiona o ºcoalã în limba idiº ºi un loc de rugãciune. Ulterior, aceastã ºcoalã
s-a mutat în Þarcul Lãcãtuºilor de pe strada Porþii.9
În 1860, comunitatea evreiascã a înfiinþat o ºcoalã confesionalã iudaicã condusã de Sigismund
Steinhart.10 Din 1920 cele douã comunitãþi au subvenþionat împreunã o ºcoalã primarã evreiascã
condusã de David Cain11 Aceastã ºcoalã s-a înfiinþat pe baza autorizaþiei nr. 682/920 din 9 iulie
1920, eliberatã de Revizoratul ªcolar Braºov. Era o ºcoalã mixtã, confesionalã mozaicã. În perioada
1927-1948, ºcoala a avut 4 clase ºi 4 învãþãtori. Aceºtia au fost: David Cain, Wilhelmina
Fahndrich, Barbara Palfi, Lina Lowenfeld. Limba de predare era limba ebraicã. Veniturile acestei
ºcoli proveneau de la comunitatea de rit occidental (277.500 lei), comunitatea de rit ortodox (48.000
de lei), din taxele ºcolare (65.000 de lei) ºi din subvenþia acordatã de autoritãþile braºovene (45.000
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de lei). În anii ’20 numãrul de elevi a variat de la 9 la 20 de elevi. În anii ’30 numãrul creºte, depãºind
100 de elevi. De exemplu, în anul ºcolar 1930-1931 erau 125 de elevi, în urmãtorul an ºcolar numãrul
a crescut la 131 de elevi, iar în 1933 numãrul elevilor era de 124. Trei ani mai târziu, numãrul de elevi
a crescut la 138.12 ªcoala va fi desfiinþatã în 1948. Despre aceastã ºcoalã nu avem nicio informaþie în
presa braºoveanã.
În Fãgãraº, funcþiona încã din 1840 o ºcoalã elementarã realã.13 Nici despre aceastã instituþie nu
am gãsit nicio referire în presa braºoveanã.
1.2. Prezenþa evreilor în liceele braºovene ºi miºcãrile studenþeºti
Chiar dacã au avut o ºcoalã evreiascã primarã, evreii au fost prezenþi în liceele româneºti
braºovene încã din clasele primare. De exemplu, la Liceul „Principesa Elena”, numãrul de elevi evrei
în clasele I-IV a variat, în perioada interbelicã, între 0 ºi 8, în fiecare clasã fiind un total de peste 30 de
copii.14 Pentru clasele IV-VIII, numãrul de elevi evrei varia între 0 ºi 3 în fiecare clasã. Aici numãrul
total de elevi era între 14 ºi 40. Mulþi elevi evrei nu reuºeau sã promoveze cursurile.15 ªi la Liceul
Român Ortodox din Braºov numãrul de evrei a variat. De exemplu, la sfârºitul anilor ’20 numãrul de
elevi evrei a ajuns la 34 în cursul superior ºi 15 în cel inferior. În anii ’30 numãrul elevilor evrei a
scãzut treptat, în 1939 nu mai era înscris niciun elev evreu la cursul inferior sau cel superior.16
Despre prezenþa evreilor în liceele româneºti braºovene gãsim câteva informaþii ºi în presa
vremii. De exemplu, în articolul Carnet, aflãm cã Mitropolitul Bãlan din Sibiu a cerut liceului
braºovean „Andrei ªaguna” sã nu mai primeascã elevi de altã confesiune decât cea ortodoxã.
Publicaþia „Ardealul” considera cã aceastã iniþiativã era binevenitã, „o iniþiativã care nu poate decât
sã ne bucure”, deoarece se considera cã numãrul de elevi evrei era ridicat, ei reprezentând 50% din
totalul numãrului de elevi. Tonul articolului este antisemit.17 Despre aceastã mãsurã gãsim informaþii
ºi în „Gazeta Transilvaniei”, unde se afirmã cã aceastã hotãrâre s-a aplicat ºi la liceul braºovean „Ioan
Meºotã”. Aceastã decizie, susþine publicaþia amintitã, a nemulþumit pe evrei. Tonul articolului e mai
violent decât cel din articolul menþionat precedent, afirmându-se cã liceul „A. ªaguna e inundat de
jidani”. Publicaþia considerã cã, prin primirea unui numãr mare de elevi evrei în acest liceu, mulþi fii
de þãrani români au fost „trimiºi la vatrã”, nebeneficiind de educaþie ºi culturã.18 Totuºi, constatãm cã
cifrele prezentate în presã sunt exagerate; aºa cum am arãtat mai sus, elevii evrei nu erau într-un
numãr aºa de mare, ei reprezentând cel mult o pãtrime din total.
Un alt aspect surprins în presã este legat de numãrul mare de studenþi evrei din universitãþile
româneºti. Ponderea evreilor în studenþime depãºea cu mult ponderea lor din populaþie (în 1927, 15%
din studenþii universitãþilor româneºti erau evrei, în condiþiile în care ponderea lor era de 4,2% din
populaþie). În anumite facultãþi, precum Medicina ºi mai ales Farmacia, procentul lor depãºea 50%.19
Miºcãrile studenþeºti antisemite reprezintã un important aspect ce este surprins în presa româneascã
braºoveanã a vremii, mai ales în anul 1923. Observãm cã articolele se axeazã mai mult pe agitaþiile
antisemite din Cluj.
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Presa abundã în articole care prezintã pe larg cum studenþii români organizau marºuri împotriva
evreilor, fredonând cântece patriotice ºi strigând lozinci antisemite.20 Un alt motiv de tensiune între
studenþii români ºi cei evrei l-a constituit lipirea de afiºe cu mesaje antisemite pe strãzi.21 De
asemenea, ne sunt prezentate ºi discuþiile care au loc cu ocazia congreselor studenþeºti, unde
problema evreiescã era consideratã a fi „cea mai importantã chestiune” ºi unde s-a hotãrât primirea în
societãþile studenþeºti doar a studenþilor de naþionalitate românã.22 Studenþii cereau introducerea lui
numerus clausus, adicã limitarea numãrului de studenþi evrei, astfel încât ponderea lor în universitãþi
sã nu depãºeascã pe cea care revenea evreilor din populaþia þãrii.23
Tot din presã aflãm cã au avut loc congrese studenþeºti ºi la Braºov. Aici, studenþii braºoveni
care studiau în centrele universitare din Cluj, Iaºi sau Bucureºti au semnat o moþiune prin care au
hotãrât „luarea de mãsuri pentru apãrarea ºi propãºirea culturalã prin introducerea lui numerus
clausus în universitãþi, ºcoli speciale ºi organizaþii profesionale, prin urgenta votare a legii numerus
clausus din iniþiativã parlamentarã”24.
Unele publicaþii încearcã sã gãseacã o explicaþie pentru existenþa antisemitismului în ºcolile ºi
universitãþile româneºti. Astfel, ziarul „Carpaþii” considerã cã aceastã situaþie se datoreazã reformei
învãþãmântului particular înfãptuitã de Take Ionescu, reformã care a introdus taxe ºcolare mai mari
pentru elevii evrei. Ca rezultat, aceºtia s-au retras din ºcolile româneºti ºi s-au îndreptat spre cele
confesionale. Din cauza educaþiei separate, în mentalitãþi diferite, se considerã cã a apãrut
antisemitismul în universitãþi.25
2. Oameni de culturã evrei la Braºov
Despre oamenii de culturã evrei din Braºov, în perioada interbelicã, existã puþine informaþii. De
exemplu, în anii ’20 este menþionatã prezenþa unui artist evreu braºovean, fãrã a i se preciza numele.26
Tot la Braºov a trãit în perioada interbelicã ºi scriitorul Pap Josef. Acesta a publicat în 1924 volumul
Prima carte, iar un an mai târziu, lucrarea Strigãt pentru prieten. În ceea ce priveºte scrierile cu
caracter religios, trebuie amintit dr. Deutsch Ernest, care a fost rabin între 1927 ºi 1948 ºi care a
scris studii importante despre literatura ebraicã modernã. Cuvântãrile sale au fost publicate în
volume.27
În Fãgãraº, este menþionat Aron Dorn Zweig, care se ocupa cu educaþia copiilor ºi care a
publicat trei volume de versuri în limba ebraicã. Primul volum, Harpa ºi Vioara, a apãrut la Sibiu în
1873 ºi se considerã a fi prima creaþie ebraicã cu autor evreu apãrutã în Transilvania.28
În presa braºoveanã nu gãsim niciun articol referitor la aceºti oameni de culturã evrei.
3. Influenþa evreilor asupra culturii reflectatã în presã
În presa româneascã braºoveanã interbelicã întâlnim articole în care se afirmã, pe de o parte, cã
evreii nu reprezintã un pericol pentru cultura românã, iar pe de altã parte, ºi articole în care evreii sunt
consideraþi principalii prigonitori ai culturii române, de pildã articolul Defãimãtori?, în care se
precizeazã cã un scriitor ºi critic evreu cunoscut, ale cãrui iniþiale erau H. S., atribuia în lucrãrile sale
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Mosche Carmilly-Weinberger, op. cit., p. 122.
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þãrãnimii române felurite defecte. Ziarul adoptã o poziþie criticã la adresa lucrãrilor acestui scriitor,
care relevã în opera sa „specificul evreu ºi cel strãin în dauna specificului etnic indigen”.29
De asemenea, în presã se lanseazã ºi ideea cã poporul român ºi-a pierdut obiceiurile, portul,
tradiþiile din cauza influenþei strãinilor, mai ales a evreilor, iar economia þãrii noastre era controlatã
tot de cãtre aceºti minoritari.30
Am constatat în presã o atitudine de indignare cu privire la folosirea de cãtre evrei a teatrelor
româneºti. O astfel de situaþie este relatatã de ziarul braºovean „Ardealul”, de unde aflãm cã timp de
douã zile la Teatrul Naþional din Braºov a rulat un film cu subiect evreiesc, menit sã „ridice moralul
evreilor”. Ziarul considerã cã teatrul nu trebuia folosit în favoarea evreilor ºi cã aceºtia trebuiau mai
degrabã sã vizioneze filmul într-un loc particular.31 Presa nu este de acord ca teatrul românesc sã fie
folosit de evrei în scopuri propagandistice.
În „Gazeta Transilvaniei” am întâlnit ºi un articol care face referire la existenþa la Braºov a unui
Cerc Cultural Evreiesc. Acesta a participat la serbarea centenarului Casinei. Publicaþia afirmã cã
reprezentanþii acestui cerc cultural au cerut organizatorilor sã aibã ºi ei posibilitatea sã ia cuvântul,
dar aceastã cerere a nemulþumit pe organizatori, care doreau ca reprezentanþii Cercului doar sã asiste,
nu sã ia cuvântul la aceastã manifestare ºi, în consecinþã, le-a refuzat cererea. Cercul a adresat o
telegramã regelui, protestând împotriva refuzului de a lua cuvântul, refuz considerat o jignire publicã
la adresa populaþiei evreieºti. Acest protest a tensionat desfãºurarea festivitãþilor. În finalul
articolului, publicaþia apreciazã drept „obrãznicie” modul în care evreii au rãspuns invitaþiei
(consideratã un act de curtoazie), prin plângeri adresate Tronului.32
Aºa cum am precizat de la început, existã ºi ziare care adoptã o atitudine conciliatoare cu privire
la evrei, considerând cã aceºtia nu reprezintã un pericol pentru cultura românã ºi nu au „pus în stare
de inferioritate elementele româneºti”33. Publicaþia „Carpaþii” enumerã câteva domenii de ºtiinþã ºi
culturã prin care încearcã sã demonstreze cã evreii nu au fost mai cunoscuþi sau mai influenþi decât
românii. Astfel, în medicinã se afirmã cã evreii au avut reprezentanþi „de o valoare memorabilã”, dar
niciodatã nu au „dat o superioritate medicalã ca domnii Marinescu, Babeº, Ionescu”. Tot astfel, ºi în
literaturã evreii au avut reprezentanþi importanþi, dar nu „au putut produce genii ca Alexandri (sic!) ºi
Eminescu”. Publicaþia considerã cã nu sunt justificate mãsurile luate de autoritãþi împotriva
evreilor.34
4. Sinagoga evreiascã
Sinagoga a fost centrul vieþii comunitãþilor evreieºti în formare, alãturi de care au fost organizate
ºi ºcoli. Evreii din Transilvania au fost nevoiþi multã vreme sã-ºi þinã slujba religioasã în amenajãri
provizorii ºi în case particulare.35 Sinagogile erau locuri de adunare ale credincioºilor mai cu seamã
în zilele de post, devenind centre ale vieþii civile ºi religioase evreieºti. Ele erau în acelaºi timp
primãria, tribunalul, casa obºteascã ºi locul de rugãciune al comunitãþii.36
La evrei lãcaºul de cult este de douã feluri: templu mare sau sinagogã ºi templu mic sau casã de
rugãciune. Pe lângã fiecare sinagogã sau casã de rugãciune se aflã câte unul sau mai mulþi rabini.
Rabinul trebuie sã fie absolvent al unui seminar teologic ieºivot, angajat cu contract de comunitate.
Îndatoririle lui sunt de a da toate explicaþiile legate de cultul mozaic, de a judeca ºi hotãrî în
divorþurile religioase, de a supraveghea pe hahami în ceea ce priveºte prepararea cãrnii curate, de a
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observa prepararea azimilor de Pesah ºi de a þine cuvântãri de învãþãturã religioasã. Fiecare templu
mai are un predicator (care nu este indispensabil), unul sau mai mulþi hahami însãrcinaþi cu tãierea
ritualã a pãsãrilor ºi animalelor ºi un cantor care citeºte rugãciunile cu voce tare.37
Templul are o structurã compoziþionalã simplã. Planul este dreptunghiular ºi are 3
compartimente: un vestibul numit ºi ulcam sau puliº, o încãpere mare dreptunghiularã numitã heikal
sau salã de adunare ºi o casetã de tip dulap numitã chivot, unde se þin sulurile sfinte. Chivotul este
cel mai important element component al sinagogii.38 Accesul în sinagogã pentru femei este separat de
cel al bãrbaþilor. Astfel, accesul bãrbaþilor se face frontal pe uºile principale, iar cel al femeilor pe
uºile laterale, de unde, prin casa scãrilor, se ajunge la nivelul superior.39
Cele douã comunitãþi înfiinþate la Braºov au sprijinit viaþa religioasã. În 1815 se izbuteºte
obþinerea primului lãcaº de rugãciune într-o încãpere sub Tâmpa. Dupã întemeierea comunitãþii în
1826, se închiriazã pentru a fi folositã ca lãcaº de rugãciune Hala Lãcãtuºilor. În 1852, aceasta
devenind neîncãpãtoare, se închiriazã de la Breasla Tâmplarilor clãdirea Tischler Zwinger. În
1860-1861, numãrul membrilor comunitãþii crescând, se cumpãrã ºi se amenajeazã o clãdire situatã
pe str. Spitalului.40 În 1877 se desprinde din comunitatea existentã o nouã comunitate, de rit ortodox,
sub denumirea de Comunitatea Bisericeascã Ortodoxã Autonomã. Cealaltã rãmâne sub
denumirea de Comunitatea Evreilor de Rit Occidental.41 În judeþul Braºov evreii au construit mai
multe temple: douã în oraº ºi unul în Fãgãraº.
În „Buletinul Municipiului Braºov” gãsim informaþii cu privire la numãrul de biserici ºi case de
rugãciune, pe culte, din acest municipiu unde, pe lângã cele douã temple mozaice, mai existau opt
biserici ortodoxe, una greco-catolicã, cinci biserici catolice, tot cinci evanghelice, patru reformate,
câte una unitarianã, adventistã ºi baptistã.42 Acest articol demonstreazã cã minoritãþile etnice ºi-au
putut desfãºura cultul religios fãrã a întâmpina opoziþie din partea autoritãþilor.
4.1. Sinagogile din oraºul Braºov
Primul templu din oraºul Braºov a fost construit de comunitatea de rit occidental, askenazit, pe
str. Poarta ªchei nr. 27, dupã planurile arhitectului Leopold Baumhorn, un bine-cunoscut arhitect al
timpului format la ºcoala vienezã. Sinagoga a fost inauguratã la 20 august 1901, de cãtre primul rabin
al comunitãþii din Braºov, Ludovic Pap-Rosemberg43 Construcþia îmbinã un stil propriu cu
elemente maure, utilizând pentru ornamentarea faþadei cãrãmida roºie ºi tencuiala albã.44 Templul a
fost construit între 1898 ºi 1901, iar lucrarea a costat 1.200.000 coroane de aur. Clãdirile comunitãþii
învecinate Templului (birouri, cantina, ºcoala israelitã, locuinþe pentru angajaþii comunitãþii) s-au
construit în aceeaºi perioadã, formând un ansamblu arhitectural unitar. Templul este amplasat în
interiorul unui cvartal, iar perspectiva sa, privind spre stradã, este flancatã de douã clãdiri similare,
formând o trenã, o încadrare a intrãrii principale. Faþada este marcatã de influenþe maure (turnuleþe
faþetate cu asize tencuite, alternate cu altele de cãrãmidã), care se combinã cu altele de inspiraþie
goticã (ancadramentele ferestrelor) ºi romanicã (arce în plin cintru, exterior ºi interior). La impresia
de monumentalitate contribuie ºi înãlþimea mare a navei centrale. Între 1940 ºi 1944, Templul a fost
devastat, orga mare a fost distrusã, vitraliile sparte, iar clãdirea folositã ca depozit. Dupã 1944,
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Templul este refãcut. Dupã cutremurul din 1977 Templul este reparat cu sprijinul Federaþiei
Comunitãþilor Evreieºti din România.45
Inaugurarea acestui templu este relatatã obiectiv ºi de ziarul braºovean „Gazeta Transilvaniei”.
Din coloanele acestei publicaþii aflãm cã, la inaugurare, s-a adunat lume multã, curioasã sã vadã cum
decurge ceremonia religioasã. Au fost de faþã la acest eveniment toate autoritãþile civile ºi militare.
Onorurile militare au fost fãcute de o companie de honvezi comandatã de un cãpitan. De asemenea,
ziarul ne mai informeazã cã serbarea inaugurãrii a început la ora patru dupã-amiazã, cu o procesiune
cu Tora împrejurul Templului. Punctul culminant l-a reprezentat cuvântarea rabinului, care a explicat
un text al profetului Isaia, apoi a binecuvântat oraºul, þara ºi noul Templu. La sfârºitul inaugurãrii
s-au cântat imnuri ºi s-au citit rugãciuni.46
Între anii 1925 ºi 1929 s-a mai construit la Braºov un templu de mari proporþii, pe strada
Castelului nr. 64, de cãtre comunitatea de rit ortodox. Pe lângã templu, comunitatea mai dispunea ºi
de o baie ritualã.47
4. 2. Sinagoga din Fãgãraº
Templul din Fãgãraº este unul din cele mai vechi din sud-estul Transilvaniei, fiind construit în
1848. Are toate caracteristicile unei clãdiri de tip mediu, cu o singurã navã mãrginitã, pe trei laturi, de
balcoanele etajului. În interior, volumul este tratat unitar, marcat de pilaºtri pe toatã înãlþimea clãdirii.
Templul ºi-a încetat activitatea funcþionalã în jurul anilor ’90, ca urmare a micºorãrii numãrului de
evrei. În 2003 obºtea din Fãgãraº, care numãra 5 membri, nu mai avea nicio casã de rugãciune.48
Alte surse indicã faptul cã la Fãgãraº s-ar mai fi construit un templu încã din 1829, dar în anul
1836 acest templu a fost demolat. În mai 1838, Guberniul Transilvaniei a admonestat oficiolatul
districtului Fãgãraº pentru cã a permis amestecul forurilor orãºeneºti în probleme de administraþie
publicã ce nu erau de competenþa lor, dând prilej unor tulburãri violente care au dus la demolarea
acestei sinagogi. Guberniul a dispus despãgubirea evreilor pentru daunele suferite, restituirea
materialelor de construcþie ºi a mobilierului sinagogii dãrâmate ºi dreptul de exercitare a cultului în
case particulare.49
Am constatat cã informaþiile cu privire la viaþa spiritualã a evreilor sunt foarte puþine. O
explicaþie ar putea fi aceea cã, la Braºov, evreii nu au fost în numãr mare. Conform recensãmântului
din 1930, erau 2.438 de locuitori evrei, ei reprezentând 1,5% din populaþia acestui judeþ, în urma
românilor (83.948 loc.), maghiarilor (44.761 loc.) ºi germanilor (33.348 loc.).50 Cu toate acestea,
evreii au reuºit sã înfiinþeze 2 comunitãþi ºi o ºcoalã cu predare în limba ebraicã. Presa braºoveanã nu
ne oferã niciun fel de informaþii cu privire la aceastã ºcoalã, ci gãsim articole despre prezenþa elevilor
evrei în instituþiile româneºti. În acest caz am constatat cã presa are o atitudine antisemitã, exagerând
în ceea ce priveºte numãrul de elevi evrei din liceele româneºti. Participarea evreilor la sistemul
educaþional românesc aratã dorinþa acestora de a asimila cultura româneascã ºi de a se face acceptaþi
de români.
În general, oamenii de culturã evrei din Braºov au fost rabinii. Ei au publicat scrieri religioase ºi
au supravegheat activitatea comunitãþii evreieºti. Presa nu ne oferã niciun fel de informaþii despre
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vreo personalitate marcantã a evreilor braºoveni. Articolele au un caracter general ºi se exprimã
teama de o eventualã contaminare a culturii române cu elemente evreieºti.
Am constatat de asemenea cã evreii au avut, în perioada interbelicã, ºi un Cerc Cultural
Evreiesc, care participa la diverse manifestãri culturale ºi sociale din Braºov, cum a fost serbarea
centenarului Casinei. Presa privea însã organizaþiile culturale evreieºti cu suspiciune.
Sinagogile au reprezentat centrul vieþii spirituale evreieºti. Despre acestea presa face o singurã
referire, ºi anume, când are loc sfinþirea templului israelit de pe strada Poarta ªchei. În judeþul Braºov
evreii ºi-au putut desfãºura viaþa spiritualã, mãrturie stau cele 3 sinagogi construite pe cheltuialã
proprie, care ºi-au adus ºi un important aport în ceea ce priveºte înfrumuseþarea peisajului
arhitectonic braºovean.
Abstract
There is not much information about the spiritual life of the Jews living in Brasov. One
explanation would be the fact that they represented only 1.5% of the population of this county.
In the interwar period in Brasov County there were two Jewish communities. They financed one
primary Jewish school which functioned until 1948 in one of the buildings next to the Synagogue
from Schei Street. In the 30’s, that school had 4 teachers and more than 100 pupils. We found no
information about it in the Romanian press of the time.
Jewish pupils attended Brasov Romanian High Schools. We noticed that the press had an
anti-Semitic attitude concerning the number of the Jewish pupils in those institutions and suggested
the authorities that they should reduce their number. We noticed the same attitude concerning the
number of the Jewish students. In some Faculties (such as Medicine Faculty), they represented 50%
of the total number of the students.
In the 20’s there were many anti-Semitic movements of the Romanian students who wanted to
cut down the number of the Jewish students. The press presented us those anti-Semitic movements
that took place in Cluj, where the Romanian students organized anti-Semitic marches and sang
anti-Semitic songs.
The rabies had an important cultural contribution in the interwar period. They published
religious works and controlled the activity of the Jewish communities. One good example is Deutsch
Ernest.
The spiritual life of the Jews was organized around the Synagogues. The Jews living in Brasov
built two synagogues in the city and one in Fagaras. The press offered us information about the
inauguration of the Synagogue from Schei Street in August 1901.
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