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Cuvânt înainte 
 
Kalixt de Wolski, nobil publicist rus din secolul al XIX-

lea, este total necunoscut publicului românesc. Nu suntem în 
faţa unui Dostoievski, a unui Gogol, Turgheniev, Tosltoi sau 
Puşkin. Kalisxt de Wolski nu a scris, romane, nici poezii. 
Printre contemporanii lui, Wolski era considerat un bun 
cunoscător al problemei sau chestiunii jidoveşti, opinie 
confirmată din plin de posteritate. 

Pentru cei ce ştiu că ultimii patru sau cinci ţari au pierit de 
mâna Kahalului, că familia ultimului ţar a fost exterminată, în 
iulie 1918, la Ekaterienburg, de un comandou iudeo-
bolşevic, Kalixt de Wolski înseamnă ceva. Numele lui nu 
trebuie să rămână necunoscut cercetătorului fenomenului 
iudaic, ce a marcat adânc istoria ultimelor două milenii. 

In ce priveşte textul de faţă, Wolski are meritul de a fi 
întâlnit, remarcat şi studiat cu atenţia cuvenită o carte care, 
fără el, ar fi rămas multă vreme necunoscută. Este vorba de 
Cartea Kahalului, scrisă de rabinul Iacob Brafmann, pocăit şi 
călugărit la de 34 de ani, carte publicată în 1868 la Vilnius. 
După unii, cartea în chestiune ar fi apărut nu la 1868 ci la 
1869 sau chiar 1870. Se prea poate să fie vorba de două sau 
trei tiraje diferite ale aceleiaşi ediţii. Pentru cunoscători, 
lucrul se înţelege de la sine. Iată de ce.  

Cartea Kahalului nu putea trece neobservată de către 
comunitatea jidovească din Vilnius. Ei şi ? Conform bunelor 
lor obiceiuri, confirmate şi răsconfirmate de nenumărate ori, 
odată remarcată cartea, jidanii au cumpărat întreg tirajul. 
Apoi l-au distrus! Aşa s-a întâmplat la Iaşi, în 1803, cu 
Infruntarea Jidovilor, cartea lui Nuhăm-Neofit, rabin de Piatra 
Neamţ, pocăit şi răspopit el însuşi, călugăr la mânăstirea 
Neamţ, colaborator şi discipol al Mitropolitului Stamati, ce 
avea să plătească cu propria-i viaţă curajul de a-i fi binecu-
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vântat publicarea. Cumpărat şi instigat de Kahalul din Iaşi, 
Domnul Constantin Moruzi, ordonă retragerea din vânzare a 
cărţii Infruntarea Jidovilor şi arderea ei în public la Iaşi, în 
primele zile ale lunii martie, 1803. Ulterior, Infruntarea Jidovilor 
a cunoscut o serie de ediţii în română şi greacă, anumite părţi 
fiind traduse în italiană şi franceză, către sfârşitul secolului al 
XIX-lea. Ultima ediţie franceză a acestei controversate cărţi a 
fost publicată, împreună cu alte texte, în cadrul unui volum 
intitulat Le sang chrétien dans les rites de la synagogue moderne1…, 
sub teascurile Librăriei Româneşti Antitotalitare din Paris în 
noiembrie 2005. Infruntarea Jidovilor a rabinului pocăit 
Nuhăm-Neofit nu este singura carte ce ajută înţelegerea 
Cărţii Kahalului a lui Brafmann. Cam în acelaşi timp cu cartea 
lui Brafmann, Gougenot de Mousseau, ultimul secretar al 
regelui Franţei, Carol al X-lea, publica, la Paris, o 
monumentală lucrare, ce a cunoscut aceeaşi soartă cu Cartea 
Kahalului a lui Brafmann şi Infruntarea Jidovilor a lui Nuhăm-
Neofit. Cartea lui Gougenot de Mousseau nu putea trece nici 
ea neobservată. Titlul ei este o revelaţie ce dă de gândit : 
Jidanul, Jidănimea şi Jidănirea popoarelor creştine2. Apărută în 
1867, la Paris, cartea lui Gougenot de Mousseau a fost 
cumpărată în întregime de către Alianţa Israelită Universală, 
care desigur a pus-o undeva bine! Nu formulăm teza că 
« poporul cărţii » ar putea fi amestecat în istoriile privind 
distrugerea cărţilor şi bibliotecilor altor popoare ! Bibliotecile 
popoarelor ard cu regularitate la cea mai mică răzmeriţă, dar 
nu poţi învinui «poporul cărţii » ! Doamne fereşte ! Să 
pedepsească inventatorii « holocaustului » cărţile prin ardere 
de tot ? Să le aducă jertfă lui Yahvé ? Dacă ar fi vorba de 
prepuţurile duşmanului, s-ar înţelege… Ce să faci cu ele 

                                                      
1 . Titlul complet al acestei cărţi este : Le Sang chrétien dans les rites de la 
synagogue moderne, Selon la Réfutation de la religion des Juifs, de leurs rites et 
pratiques par le témoignage de l'Ancien et du Nouveau Testament  par Néophyte, 
ancien rabbin (NER). 
2. Mousseau, Gougenot de, Le Juif, le judaïsme et la judaïsation des peuples 
chrétiens, Paris, Plon, 1869. 



 

Kalixit de Wolski 
 

 
 8

după ce le-ai cules de pe cadavrele duşmanilor căzuţi pe 
câmpul de luptă ? E normal să le frigi. Yahvé le preferă 
fripte, şi încă bine ! Noroc cu el, altfel nu am fi auzit de 
« holocaust » până în zilele noastre. Acesta este sensul iniţial 
al cuvântului, pe care autorii de dicţionare nu au primit încă 
ordin să îl treacă sub tăcere ! Ordinul însă va veni odată. 
Adevărat sau fals, dumnezeu sau drac, Yahvé e mare şi 
veghează la toate. Nu scapă un prepuţ ! Teologii mai liberi 
din frâu spun că acest Yahvé ar putea fi Dracu în persoană, 
dacă nu cumva Tată-său ! Dar asta-i altă problemă. Nu 
intenţionăm să criticăm nici pe jidani nici Israelul. De altfel, 
după unii, folosirea (practică) a acestui drept (teoretic) este 
mai mult decât delicată3. 

Puţine exemplare din Cartea Kahalului a lui Brafmann sau 
din Jidanul, Jidănimea şi Jidănirea popoarelor creştine (prima edi-
ţie), a lui Gougenot de Mousseau, au ajuns până la noi. 
Frământările din Franţa vremii (Comuna din Paris), cele 
petrecute în Rusia după 1917, explică îndeajuns lucrurile. In 
ce priveşte Jidanul, Jidănimea şi Jidănirea popoarelor creştine există 
o a doua ediţie, publicată la 1888, care nu a mai putut fi 
distrusă, după care s-au tipărit ulterior alte ediţii. Astăzi ea 
poate fi cumpărată prin internet, cu de 25 de dolari ameri-
cani. Cartea Kahalului a lui Brafmann a fost tradusă în ger-
mană în urmă cu optzeci de ani4. Cele petrecute în Europa, 
după pierderea celui de al doilea Război mondial, explică de 
ce nici ediţia germană nu se găseşte în librăriile specializate în 
vânzarea de maculatură. Totuşi, ediţia germană în două 
monumentale volume poate fi procurată, şi încă gratis, pe 
internet (www.//http//aaargh). Cartea lui Brafmann a 
devenit însă cu adevărat cunoscută şi accesibilă datorită unui 
rezumat cu lungi citate după original, scris de Kalixt de 

                                                      
3. Cazul lui Pascal Boniface, autorul unei cărţi cu titlul : Est-il permis de 
critiquer Israël ?, Robert Laffont, Paris, 2003. 
4. Jacob Brafmann, Das Buch vom Kahal, Hammer-Verlag, Lepzig 1928, 
două volume. 
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Wolski şi publicat în franceză, sub titlul La Russie juive (Rusia 
jidovească), Paris 1887, editura Albert Savine. Prezenta ver-
siune românească a rezumatului franţuzesc al lui Wolski 
apare sub titlul, mai apropiat de cel al lui Brafmann, şi mai 
potrivit, de Tainele Kahalului. Sperăm ca această primă ediţie 
românească să nu rămână şi ultima. Ar fi de dorit ca ediţia 
germană a Cărţii Cahalului să fie tradusă în limba română, 
lucru posibil din punct de vedere tehnic, câtă vreme ea poate 
fi procurată de oricine de pe internet. Dacă Fundaţia Cul-
turală Românească, Ministerul Culturii de la Bucureşti şi ze-
cile de Institute culturale « româneşti », din diversele metro-
pole ale lumii, ar face din când în când operă românească, 
traducerea lui Brafmann în română nu ar pune probleme. 
Pentru asta însă, un specialist în germană şi nu numai trebuie 
să muncească cel puţin şase luni. Românii plătesc impozite 
cu care culturnicii Ministerului Culturii continuă opera anti-
românească a regimului iudeo-comunist, ce şi-a schimbat, 
precum lupul, părul, nu şi năravul ! Totuşi, internetul face 
dificilă munca cenzorilor, a călăilor de vocale, consoane, 
propoziţii, fraze, idei ! Se va găsi un voluntar să dăruiască 
românilor această carte, plătită de  autor cu viaţa lui5. 

Scriind Rusia lui jidovească, Wolski a avut o foarte bună 
idee. Unii însă l-au criticat pentru faptul de a nu fi republicat 
Cartea Kahalului în întregime, aşa cum ieşise ea din mâinile lui 
Brafmann. Cartea lui Brafmann, cu cele peste 800 de pagini 
ale ei, nu poate fi însă citită decât de cei foarte motivaţi 
pentru asta. Dimpotrivă, cele 200 de pagini ale lui Wolski pot 
fi citite aproape de oricine, dintr-o suflare.  

Ca şi alte cărţi cu un astfel de titlu, Rusia Jidovească a lui 
Wolski riscă să inducă cititorul în eroare. Austria Jidovească a lui 

                                                      
5. Brafmann moare otrăvit, de singurul prieten ce-l mai frecventa, dintre 
foştii lui coreligionari, la mai puţin de un an de la apariţia Cărţii Cahalului. 
De aceaşi moarte moare şi Gougenot de Mousseau, otrăvit, prin 
împărtăşanie, de preotul catolic prieten ce deservea parohia din 
Ermenonville şi capela din castelul cu acelaşi nume, de care autorul 
Jidanului, jidănimii şi jidănirii popoarelor europene nu se mai depărta, pentru a 
evita atentatul la care se aştepta ! 
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Trocase este o astfel de carte, la fel Franţa Jidovească, a lui 
Droumont, America jidovească a lui Cousteau, Algeria Jido-
vească şi altele. De nu ar fi murit înainte de vreme, Paulescu 
ar fi scris probabil, în cele din urmă, o Românie jidovească ! 
Subiectul a fost abordat de unii ca Gheorghe Panu6, Verax7, 
Bogdan Duică8, Anastase Hâciu9, fără să mai amintim 
publiciştii şi ziariştii de la Dimitrie Cantemir la Conta, 
Eminescu, Nicolae Iorga, Traian Golea şi alţii. Titlurile de 
genul acesta sunt făcute parcă să inducă cititorii în eroare. De 
ce? Ce fel de Franţă poate fi Franţa jidovească ? La această 
întrebare Edouard Droumont a răspuns admirabil, în senul 
că Franţa jidovească nu poate fi Franţă, după cum nu poate 
fi mâţă, mâţa ce cotcodăceşte ! Cel mult un fel de Palestină ! 
Astfel de mâţe există însă, dau chiar spectacole de panto-
mimă. De când cu democraţia euro-americană şi jidovească, 
nu mai îndrăznesc nici ele să miorlăie pe limba lor, cu atât 
mai puţin să urce pe acoperişuri din când în când. Rusia Jido-
vească nu poate fi nici ea Rusie, ci un fel sau altul de « Pales-
tină », de mâţă ce cotcodăceşte precum Lenin la ora exactă, 
de striga « Cu-cu ! Cu-cu ! », din cutia de ceas a proletarilor de 
la cooperativa meşteşugărească Avântul-Prăbuşirea, ce câşti-
gaseră întrecerea socialistă în cinstea zilei de 7 Noiembrie ! 
Titlul lui Wolski este înşelător. Totuşi nu putem spune că 
acest om s-a înşelat alegând titlul pe care l-a ales. Intre cartea 
lui Wolski şi « revoluţia » jidovească a mârtanilor tăiaţi unde 
ştim şi rabinizaţi (alde Kerenski, Lenin, Trotski, Zinoviev şi 

                                                      
6 . G. Panu, Campanie contra Ţărei, Chestia evreiască, Bucureşti, Tipografia 
« Heliade », 1902, 91 de pagini (Nota editorului român, NER). 
7. Verax, pseudonime de Radu D. Rosetti, autor al unei foarte interesante 
lucrări România şi jidanii, publicată la Bucureşti în 1903 (I. V. Socecu) în 
limba franceză (La Roumanie et les juifs ) şi în 1904, tot la Socecu, în limba 
engleză (Roumania and the Jews ). Ediţia în franceză a cărţii lui Verax-
Rosetti numără 384 de pagini (NER). 
8 . Bogdan Duică, Românii şi Ovreii, Bucureşti 1922 (NER). 
9 . Anastase N. Hâciu, Evreii în Ţările Româneşti, cu o prefaţă de Simion 
Mehedinţi, Bucureşti, Cartea Românească, 1943, 631 de pagini (NER). 
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alţi « belgieni10)» nu au trecut mai mult de 30-35 de ani. In 
Austria sa jidovească, Trocase prevăzuse sfârşitul imperiului 
Austro-Ungar cam cu 28 de ani înainte de crepusculul din 
1918. Wolski a prevăzut sfârşitul Rusiei ţariste şi 
pravoslavnice la fel de bine ca Trocase pe cel al imperiului 
Cezaro-crăiesc de la Viena. Cărţile de acest gen nu se înve-
chesc. Ele rămân veşnic actuale. Către sfârşitul secolului al 
IV-lea, împăratul filosof Iulian Apostatul, a încercat să frâ-
neze ofensiva spiritului jidovesc contra Imperiului Roman, 
motiv pentru care Biserica l-a numit Iulian Apostatul ! Acest 
împărat filosof nu a avut timp de scris, ca Marc Aureliu. Cele 
20 de luni de domnie le-a petrecut aproape în întregime pe 
front, unde a murit, asasinat pe la spate, de un ofiţer creştin 
din armata lui. Corneliu Codreanu, « împăratul » neîncoronat 
al generaţiei noastre din anii 1920-1930, a fost şi el ucis, tot 
pe la spate, de aceeaşi creştină şi pravoslavnică Biserică, ce 
varsă oceane de lacrimi pe altarul « iubirii aproapelui ». 
Milioane de Români l-au simţit şi îl simt încă pe Corneliu 
Codreanua aproape de inima lor. Nu acelaşi lucru se poate 
spune despre Miron Cristea, şeful guvernului ce l-a asasinat, 
care era, prin cumul de funcţiuni, fericitul patriarh în 
persoană, al Bisericii Ortodoxe Române ! Pentru pramatia de 
francmason, cocoţată pe catapeteazma Bisericii, preoţimea 
nevrednică, ignorantă şi vândută Satanei se roagă, în cadrul 
liturgiilor diavoleşti duminicale, cu care spurcă bisericile şi 
otrăveşte minţile românilor. Despre morţi însă numai bine ! 
Odihnească-l aşadar Belzebut pe preafericitul minus-patriarh 
Miron Cristea în împărăţia lui. Există oare vreun creştin 
capabil să-l insulte pe Cristos cu bănuiala că l-ar fi putut 
primi între ai săi pe acest minus-patriarh BOR, cu sângele 
celor mai buni români pe mâinile lui sfinte de drac 

                                                      
10. De când cu ruperea Belgiei într-o Valonie şi Flandră, pentru a evita 
anumite probleme, domnul învăţător separă copii din clasa întâia: valonii 
în stânga, flamanzii în dreapta. Iţic însă şi Ştrul, nu încetează să-şi strige 
nedumerirea : « dar noi, belgienii adevăraţi, noi unde ne ducem ? » 
(NER). 
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împieliţat ? Sfinţenia lui Miron Cristea era pe semn invers, pe 
minus, cum zice Blaga în Cunoaşterea luciferică, o carte pe care 
teologul-suporter Stăniloaie a scăpat-o din vedere când şi-a 
scris faimosul rechizitoriu inchizitorial « Poziţia Domnului 
Lucian Blaga faţă de creştinism şi ortodoxie ». (Sibiu, 1942). Des-
pre minus-sfinţenie, din păcate, autorul Spaţiului Mioritic şi al 
Diferenţialelor divine nu ne-a vorbit îndeajuns, deşi aceasta se 
întâlneşte cu egală frecvenţă în glorioasa istorie şi preasfinta 
Scriptură. Sfinţenia lui Lenin, a lui Stalin, Carol al II-lea, a 
gângavului Mihai-Viteză, de care ne-au scăpat comuniştii, nu 
epuizează ci continuă minus-sfinţenia biblică a fecioarelor lui 
Lot, iubitoare şi culegătoare de sămânţă bărbătească cu care 
au fondat neamurile moabiţilor şi ammoniţilor, a sfintei 
muceniţe Estera, a cuviosului proxenet Mardoheu şi a altor 
sfinţi mânuitori de « sica », înainte mergători anticrişti. 
O fi în tot răul un bine, cum spune vorba bătrânească. Noi 
însă, care facem multe pe jumătate, evităm fără excepţie 
partea bună din rău ! 

Nicolae Paulescu a evitat şi el expresia de « Românie jido-
vească », deşi cunoscuta lui carte, publicată la 1912 (Spitalul, 
Coranul, Talmudul, Kahalul, Francmasoneria), tratează exact acest 
subiect. Rămânem la ideea că o Franţă jidovită nu e Franţă, 
aceasta fiind opinia lui Edouard Droumont, deputatul de 
Alger de acum un secol, autorul celebrei cărţi cu acest titlu. 
Tot aşa, Austria jidovească nu este Austrie, după cum Rusia 
jidovească nu este Rusie, nici Roma iudeo-creştină Romă ! Cei 
ce au dat foc Romei, au pus vina pe împăratul Nero ! La fel 
au procedat iudeo-bolşevicii cu ţarul Nicolae al II-lea, 
asasinat într-un fel, sau cu împăratul austro-maghiar Carol, 
asasinat în alt fel. La sfârşitul sfârşitului, cum vom vedea, 
« Leviatanul » va fi gătit cu usturoi sau în sos marinăresc, spre 
mai marea şi nedezminţita pohtă a moştenitorilor acestui 
pământ. Până atunci însă « Leviatanul » trebuie pregătit. Este 
un noroc şi un semn bun, nu numai pentru noi, că nimănui 
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nu i-a venit ideea să pregătească « Leviatanul » scriind o carte 
cu titlul de « România jidovească ». 

Să facă oare America jidovească excepţie de la regulă ? 
Antoine Cousteau (fratele cunoscutului oceanograf) a scris o 
carte cu acest titlu, după cum Wolski a scris Rusia jidovească. 
Nici cultura şi civilizaţia creştin-ortodoxă a Rusiei milenare, 
nici vecinătatea cu China nu lasă prea multe şanse unei Rusii 
jidoveşti. Regimul iudeo-bolşevic a durat mai puţin de 80 de 
ani ! Exterminarea holocaustică a Pieilor Roşii, harakiria de la 
11 septembrie şi obezitatea multilateral dezvoltată din ţara 
yankeilor par să îndreptăţească viziunea optimistă a lui 
Cousteau. Când au fost beliţi de vii, nimeni nu i-a întrebat, 
pe ultimii reprezentanţi ai Pieilor Roşii, cu ce fel de sos le-ar 
place să fie digeraţi de democraţia americană ! Ezitând şi ea 
între sosul cu usturoi şi cel marinăresc, America păstrează la 
îndemână, în suc propriu, materia primă pentru festinul ce va 
veni. Ultimele Piei Roşii sunt harponate în rezervaţii precum 
« Leviatanul » în Marea Moartă, sub perfuzii iordano-holo-
caustice. Li se asigură toate cele. Cu condiţia să înghită ce li 
se dă, să facă ce li se spune, să se pregătească pentru festinul 
final precum porcii pentru Crăciun. Nu ca la Canal, Piteşti, 
Gherla sau Aiud, unde se postea 365/365. America are alte 
posibilităţi, cu care speră să ne facă şi nouă scalpul cu care şi-
a fericit Pieile Roşii ! Funcţionând după regulile generale ale 
fârtatelui stalinist, Gulagul-caviar occidental este un subiect 
mai vast, mai necunoscut şi mai ignorat de cei ce leagănă 
iluzia că în decembrie 1989 am fi trecut printr-o « revoluţie ». 
De aceea, din punct de vedere românesc şi din alte puncte de 
vedere, întrebarea merită pusă : este posibilă o Americă 
jidovească, cum a crezut Antoine Cousteau ? Este posibilă o 
Franţă jidovească, cum se temea Edourd Droumont ? Este 
posibilă o Algerie, Rusie sau Austrie jidovească, după cum au 
scris autorii respectivelor cărţi ? Este posibilă o Palestină 
israeliană ? Dacă da, de ce nu şi o Românie jidovească ? 
Intocmirea iudeo-statală de la Bucureşti, cu ruga ei de seară 
la fundul bolşevic al Rusiei şi cu clăbuceala de dimineaţă la 
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dosul sionist al Americii ce alta pregăteşte dacă nu « Levia-
tanul » României jidoveaşti ? Când va sosi ordinul, lucrurile 
se vor petrece ca la Tâncăbeşti, noaptea Sfântului Andrei, cu 
aceleaşi înalte binecuvântări patriarhale şi arhiereşti. Daniel 
de Moldova nu-I mai prejos decât Cristea de Caransebeş ! 
Imprejurarea că, de aproape trei secole, principala funcţie a 
satrapiei anti-româneşti de la Bucureşti este distrugerea nea-
mului românesc, nu este de natură să scadă interesul publi-
cului cititor pentru întrebarea noastră, nici pentru cartea de 
faţă. Dimpotrivă ! Cuvântul înainte la ultima ediţie franţu-
zească (Samizdat) a Rusiei jidovite a fost apreciat de publicul 
occidental, doritor să ştie ce se petrece în Estul european. El 
ar putea prezenta interes şi la Bucureşti, unde rătăciţi, tineri 
şi vârstnici, se înghesuie în jurul a două biberoane la fel de 
nocive. Unul otrăvit, al Americii şi al Occidentului, celălalt 
neputincios, fără busolă, nici suflet românesc, al Bisericii 
jidovite. 

 
* 
 

*  * 
 
« Un nou curent şi-a deschis drum în literatură », spunea edi-

torul francez din 1887 al acestei cărţi. « Dacă s-a ajuns la asta, 
înseamnă că nu se putea altfel. Curentul fiind critic la adresa jidanilor, 
se vede că un dig s-a prăbuşit, undeva. Ca totdeauna, jidanii au sărit 
peste cal. Odată pornit, curentul va ajunge departe. Literatura pe care o 
avem în vedere este produsul încă precoce al instinctivei şi inconştientei 
spaime faţă de invazia masivă a jidănimii moderne, care a produs 
îngrijorare şi teamă în tabăra creştină. Pentru moment, creştinii au luat 
act de migraţiunea jidovească. In curând se va produce inevitabila şi 
normala reacţie. 

Să nu judecăm cu uşurinţă aceste timide încercări literare, cu carac-
ter defensiv. Batjocura incisivă practicată de jidani şi vinovata lipsă de 
interes a actualei generaţii, vor face loc, mai târziu, generoasei mişcări ce 
îşi croieşte drum printre furiile iudaice şi naivele nedumeriri ale creşti-
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nilor. Cei mici şi umili, creştinii şi arienii de rasă latină, galo-dacică, 
germanică sau slavă au dreptul de a-şi apăra, chiar cu oarecare vehe-
menţă, cele câteva resturi de glorie pe care valul crescând al iudaismului 
nu a reuşit încă să le înece cu totul. Timid de profesie, uneori la pătrat 
şi chiar la cub, creştinul nu trebuie să-şi târască zilele ca un îndărătnic, 
să se resemneze, ruşinat, în rolul de învins. Miraţi de victoria obţinută 
atât de uşor, jidanii înşişi ar fi stânjeniţi. 

La treabă, deci! La Arme! Drumul e deschis. Să înaintăm fără 
ură, nici ezitare. Opinia publică nu trebuie să cadă victimă fantasmelor 
cu care jidanii vor să ne adoarmă, poveştilor ce se repetă din generaţie în 
generaţie, pe care lumea le ştie sau crede că le ştie. Servite cu sosuri 
picante şi amuzante, credibile sau incredibile, ele sunt dăunătoare creş-
tinilor şi rasei albe, tuturor popoarelor în general. 

Din păcate, publicului nu-i place să înveţe. Omul de rând este de 
rând pentru că evită orice studiu serios. Elita creştină trebuie să depă-
şească actuala stare de lene şi neputinţă. Problema jidovească, studiul şi 
rezolvarea ei implică un apel la meditaţie, la calcul, la bărbăţie, cre-
dinţă, la luptă. 

Lucrarea de faţă este serioasă, profundă. Cunoscând ţările în care 
masiva aglomeraţie jidovească pune în lumină angrenajul şi mecanismul 
intern ce o mână, autorul scoate la iveală obscuritatea ce ascunde creş-
tinilor anumite aspecte ale sufletului jidovesc. E un început de studiu al 
lumii misterioase în care s-au călit armele ce au lichidat independenţa 
economică a polonezilor, a ruşilor, a ungurilor, românilor şi a altor 
puţin prudente, rău conduse şi neprevăzătoare popoare.  

 Cu luciditate şi metodă, autorul descrie instituţia Kahalului, sursă, 
paravan şi culme a obrăzniciei şi conspiraţiei jidoveşti contra tuturor 
popoarelor lumii: poporul ce pretinde că este singurul “ales” de Dum-
nezeu, afirmă de fapt că toate celelalte popoare ar fi respinse, nedemne! 
Marilor nenorociri ale rasei sale proscrise, detestate, temute şi bles-
temate, Israel le-a opus marele său remediu : Kahalul ! 

Autorul a studiat această instituţie, insistând asupra detaliilor, 
ceremoniilor simbolice aparent inutile, ghicind, cu intuiţia celui ce apar-
ţine unei naţiuni-pradă pentru jidani, că totul este serios în constituirea 
ştiinţei şi a puterii chemate să salveze individualitatea, specificitatea 
popoarelor şi culturilor europene, a civilizaţiei contemporane. Reflecţiile 
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lui legate de studiul Kahalului îl vor fi condus la învăţăminte folositoare 
şi altor cauze, mai puţin rebarbative sau detestabile decât cea jido-
vească. Pentru a se impune ca sanctuar al mârşăviilor jidoveşti, Kahalul 
a trebuit să reducă, să saboteze, să lichideze orice instituţie de altă 
natură, superioară aspiraţiilor financiaro-egoiste ale mercantilismului 
iudaic.  

Reţeaua de interese jidoveşti trebuie redusă la poftele ce pot fi satis-
făcute prin comunitatea de acţiune, cu respectarea unor planuri de 
bătaie lungă, uneori extrem de lungă, a unei discipline de fier. Obsta-
cole precum naţionalitatea, patria, progresul, care au făcut dificil mersul 
înainte al popoarelor ariene, sunt tot atâtea poveri de care jidanul s-a 
debarasat fără probleme, ca de nişte simple discursuri retorice, fără 
prejudecăţi de vreun fel sau altul.  

Jidanii nu formează o naţiune sau un stat. Viaţa lor religioasă se 
confundă cu cea civilă. Este vorba de o rasă bine dotată cu ceea ce 
uneşte, trăsătură specifică muşuroaielor de furnici şi altor insecte, mase-
lor fanatice. Regulile după care se conduc în lupta lor contra creştinilor 
izvoresc din câteva adevăruri practice, nu prea complicate. Pretutindeni 
prezent, kahalul este interpretul lor. Respectul de care se bucură kaha-
lul în ochii jidanului ţine nu de veneraţia datorată caracterului său 
religios cât de utilitatea sa practică, de teama pe care o inspiră în 
păienjenişul intereselor iudaice. De aici înclinaţia jidanilor de a respecta 
tradiţiile cele mai perimate şi mai greu aplicabile. De natură civilă sau 
religioasă, adesea şi una şi alta, tradiţia este singura lor lege morală, 
singurul ferment al existenţei poporului jidovesc. Trebuie adăugat, 
pentru a fi drepţi, că supuşenia lor în faţa preceptelor cultului şi a 
prescripţiilor kahalului atinge câteodată sublimul. Aşa este jidanul, aşa 
va fi el până la sfârşitul lumii. 

Popoarele creştine suferă de obsesii de ordin superior şi de griji mer-
cantile pentru lucruri în faţa cărora jidanul arată un dispreţ suveran.  

De când aceste lucruri se vând curent (ştiinţă, religie, literatură, 
artă, biserici, parlamente, guverne, ţări), jidanul le cumpără şi le vinde. 
El nu produce, nu munceşte. De ar munci, nu ar avea timp să câştige ! 
El profită de generoasa risipă de activitate a arienilor. Nu îl intere-
sează adevărul, binele, frumosul. Inteligent şi rece ca un topor compute-
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rizat, ca o ghilotină microcipuită, setos de sânge creştin sau de goy, veş-
nic febril, bănuitor, neliniştit, jidanul îşi cată câştigul în munca celor 
din jur, precum şacalul îşi cată tainul printre ierbivore. 

Infumurat, orgolios, vindicativ, jidanul este un monument de obrăz-
nicie, viclenie, hrăpărelnicie, tiranie, cruzime. Excelent calculator (în el 
grăieşte caldeeanul dar şi arabul), jidanul simte că manipularea cifrelor 
displace popoarelor ariene, cam visătoare de felul lor. Rabinii au înţeles 
că prin jocul cifrelor, creştinii vor ajunge săraci lipiţi pământului iar 
jidanii se vor îmbogăţi. Idealul îmbogăţirii prin jaf, hoţie şi teroare, 
setea de aur, de avere şi de bunuri nemuncite sunt înscrise în fiecare 
pagină din Biblia lor mincinoasă, din Talmudul distilat prin comen-
tarea Pentateucului şi comentarea comentariilor acestuia. Poftele lor 
nestăpânite, setea de aur şi de putere le-a fost împlinită. Conduşi ca de 
dracul în persoană, aproape fără eroare de parcurs, servindu-se de 
armele posibile şi imposibile, permise şi mai ales nepermise, jidanii şi-au 
accelerat ascensiunea ajungând la ţinta râvnită înainte de termen. De la 
pământul făgăduinţei, iată-i făgăduindu-şi întregul pământ! 

Pentru a dispune de munca, avuţia şi de viaţa creştinilor, jidanii şi-
au întins arcanele către vârfurile ierarhiei sociale. Impăraţii, regii, 
oamenii politici care îşi amanetează coroanele, bijuteriile şi bunurile 
Solomonilor şi Avraamilor au trecut prin furcile caudine jidoveşti, 
devenind clienţi, punând la mezat viitorul ţărilor şi popoarelor lor, al 
întregii epoci moderne. Odată inaugurată era împrumuturilor, jidanii 
au ipotecat tot ce s-a putut ipoteca : veniturile statelor, căile ferate, 
companiile de orice fel, băncile, asigurările sociale, sănătatea publică, 
pâinea cea de toate zilele a popoarelor… Dacă ceva a scăpat neipotecat, 
acest ceva este luat la ochi. Pentru viitor. Puterea jidovească este un 
produs al epocii moderne, clocit în primii ani ai secolului al XIX-lea.  

Orb şi neştiutor, pacificând Europa, Congresul de la Viena a 
invitat pe Israel la treabă, punând astfel sub umbra spinului pâinea, 
casa, familia, onoarea, viaţa şi ţara creştinului. Jidanii au răspuns fără 
ezitare, încântaţi că lichidarea războaielor napoleoniene cade în punga 
lor. Greu de imaginat o ironie mai tristă şi mai crudă decât cea a 
peripeţiilor lansării dinastiei financiare Rothschild, care domneşte de 
mult peste o bună parte din lume. Prăbuşirea imperiului napoleonian a 
fost urmată, aproape fără tranziţie, de apariţia celei mai mari puteri 
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financiare care a existat vreodată : mafia, familia sau dinastia ocultă 
Rothschild. 

In aprilie 1814, Napoleon debarcă în Golful Juan. Trei luni mai 
târziu, Rothschild debarcă la Douvres, anunţând englezilor vestea cea 
mare de la Waterloo. Barca în care era purtat acest ciudat « Cezar » în 
drum spre Londra, unde a prădat întreaga rentă franceză) nu era 
înarmată. Ea a servit însă primei expediţii de piraterie financiară din 
epoca post-napoleoniană.. 

A fost extrem de simplu, trebuie să-şi fi spus fondatorul dinastiei 
regilor noştri actuali. Nu se va şti niciodată cum a judecat el, în forul 
său interior, revoltătoarea incapacitate a creştinilor de a se îngriji de 
propriile lor afaceri. Cât despre regi şi împăraţi (mai autentici poate, 
dar mai puţin abili decât acest Rothschild, neînsemnat misit al unui 
prinţişor german) păstori ai popoarelor lor, cum se ţineau şi se credeau, 
aceştia nu au priceput că ei şi popoarele lor asistă la naşterea unei noi 
puteri, că cei care lucrau la edificarea acesteia erau nişte draci împie-
liţaţi. Capetele încoronate, mai mult sau mai puţin de neam, nu au 
avut şi nu pot avea ştiinţa în sânge! Grijile lor, în general, sunt de cu 
totul altă natură. Popoarele lor, cerşetori de plăceri ieftine, de pâine, circ 
şi altele, de aceeaşi speţă, lucrau din greu pentru jidani, făcând periodic 
revoluţii ce se soldau cu împrumuturi, conversiuni şi gheşefturi pentru 
aceştia de pe urmă. 

Războiul jidănesc implacabil şi invizibil contra popoarelor ariene şi 
a averilor creştine este dirijat pe muteşte de o multitudine de modeste 
state-majore ce poartă un nume: Kahalul.  

Autorul acestei cărţi, în ciuda placidităţii sale de slav, lasă să răz-
bată întreaga amărăciune a sufletului său când constată că pericolul 
semitic minează, sapă şi macină ţările slave, deja greu încercate de lipsa 
lor de unire.  

Lucrarea lui Wolki ar trebui continuată şi extinsă asupra ansam-
blului organizării jidăneşti ce se modifică în funcţie de rezistenţa opusă 
de creştini. Slabă şi temătoare cum este, acestă rezistenţă există, se 
afirmă cu o oarecare energie. Continuatorii lui Wolski nu au decât să 
meargă pe urmele acestuia. Să pătrundă în miezul problemei jidăneşti, 
cum se pune aceasta acum, într-o ţară sau în alta.  
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Polonia, Rusia şi România pot furniza veritabile elemente de ana-
liză. Jidanii khazari din părţile acestea sunt specimene nărăvaşe de 
combatanţi ai iudaismului. Vreme îndelungată, instituţiile tradiţionale 
jidăneşti s-au păstrat aici intacte. Până mai acum un secol, în Rusia, 
Polonia, România, Bulgaria, Serbia sau Ucraina nu avuseseră loc fră-
mântările din ţările occidentale, provocate de contactul jidanilor cu 
popoare creştine mai conştiente de interesele lor, de influenţa ambientală 
a unei civilizaţii dacă nu mai rafinată în orice caz mai apropiată de 
logica semită a ochiului pentru ochi şi a dintelui pentru dinte! Cu 
excepţia ramurei portugheze, jidanii din Occident sunt urmaşii ghetou-
rilor din Polonia. Acolo trebuie căutat  secretul puterii lor. In Rusia şi 
Polonia, Kahalul şi-a păstrat intact caracterul mongolo-khazar al 
începuturilor, din primul mileniu după Cristos. Să studiem Kahalul nu 
cu plăcerea unui arheolog dornic să cerceteze, sau a unui savant a cărui 
curiozitate este stârnită de lucruri stranii. Să studiem Kahalul pentru 
folosul nostru şi al generaţiilor viitoare, în faţa cărora nu trebuie să ne 
facem vinovaţi de neglijenţă. Să ne înhămăm la acest studiu cu mânia 
salutară şi sfântă a celor ce nu mai au nimic de pierdut. In loc să 
repetăm acuzaţiile sterile despre superioritatea armelor folosite de jidani, 
să ne însuşim armele lor, dacă este cazul, dacă într-adevăr acestea s-au 
dovedit bune. Ce-ar fi să le folosim şi noi, împotriva lor, de exemplu ?». 

Organizarea apărării a devenit extrem de necesară. Tre-
buie folosită o doză inevitabilă de fermitate, de duritate. Să 
nu ne jenăm. Să nu ne lăsăm impresionaţi de frazeologia lor 
“progresistă”, de discursurile lor ipocrite, pseudo-umanitare. 
La vremea cuvenită, va trebui să procedăm cu metodă, fer-
mitate şi consecvenţă. Sarcina ar putea cădea în seama 
guvernului, a elitei luminate ce ar putea creşte din gunoiul în 
care au ajuns mândrele popoare creştine de altă dată. Din 
bube, mucegaiuri şi noroi, isca-vom frumuseţi şi preţuri noi, ar spune 
unul dintre poeţii carpato-danubieni. Sarcina ar putea să cadă 
direct în mâna poporului, singurul suveran, după Dumnezeu. 
Lucrurile s-ar putea petrece precum în Ungaria lui 1956. 
Falsa elită jidănească, jidovită şi jidovizantă a văzut ce poate 
să însemne mânia unui popor mândru, trezit din somnul cel 
de moarte în care-l adânciseră barbarii de duşmani şi de 
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tirani… Ungurii trebuie să ne fie aliaţi, nu inamici. Ungurii 
trăiesc din munca lor, sunt un popor demn şi onorabil, care 
ne-ar putea ajutaa să ne dezbărăm de pupincurismul fanariot. 

Dată fiind inteligenţa jidanilor, este de sperat ca ei înşişi să 
ne ofere soluţii, pentru a evita fie expulzările în masă, fie mă-
suri vexatorii a căror recrudescenţă ar echivala cu ceea ce 
unii numesc persecuţii. Adevărata persecuţie este aceeea la 
care suntem supuşi noi ca români în propria noastră ţară, 
noi, creştinii de pretutindeni, în chiar ţările noastre ce se 
pretind, deocamdată, încă creştine. Popoarele lumii sunt, mai 
mult sau mai puţin, în situaţia Palestinienilor. Statele lumii, 
conştiente sau nu de acest lucru, sunt în situaţia Libanului. Se 
poate vorbi de palestinizarea popoarelor, de libanizarea 
statelor lumii. Ca români, ar fi cazul să ne vindecăm de 
anumite iluzii. De aproape 300 de ani, de la sfârşitul tragic, 
plin de învăţăminte, al lui Dimitrie Cantemir şi Constantin 
Brâncoveanu, nu a existat un stat cu adevărat românesc, pe 
pământ românesc, decât în cei patru ani în care Mareşalul 
Antonescu a încercat să scape poporul român de jugul bar-
bar, de ameninţarea iudeo-bolşevică ce palestinizase, la vre-
mea respectivă, mozaicul de popoare sovietice şi libanizase 
întregul fost Imperiu ţarist. 

In chestiunea atât de arzătoare a valului jidănesc ce îneacă 
munca popoarelor creştine, în faţa incapacităţii creştinătăţii 
de a stăvili mersul iudaismului, este firesc să fie propuse şi 
discutate măsuri energice. Trebuie spus clar şi limpede 
poporului, oricărui om dispus să asculte : clasa conducătoare 
superpusă, de altă dată, nu a văzut pericolul, s-a dovedit 
nepăsătoare, a lăsat duşmanul să submineze societatea, s-a 
lăsat coruptă, jidănită, cumpărată de acesta. Ea l-a băgat pe 
Eminescu în balamuc, făcând din poetul nostru naţional 
primul deţinut politic al României moderne. Cât priveşte 
jidănimea şi chestiunea jidănească, generaţiilor viitoare le 
revine sarcina de a rezolva problemele apărute din cauza 
neglijenţei şi a corupţiei generaţiilor trecute. Comunismul a 
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fost o supremă încercare a jidănimii de a extermina, în 
primul rând, popoarele ariene, creştine. Am supravieţuit pri-
mului comunism, dar nu am ajuns la învăţămintele cuvenite, 
nu am tras concluziile ce se impun! 

Problema jidovească a rămas nerezolvată. Au rămas moti-
ve de conflict între statul nostru care trebuie să rămână 
român şi jidanii ce fac stat aparte în cadrul oricărui stat. Cu 
inteligenţă, rigoare, pe cât se poate chiar cu bunăvoinţă, va 
trebui să completăm dosarul judiciar jidănesc. Vom întocmi 
acest dosar drept şi imparţial, sau vom pieri. Din fericire, 
chiar jidănimea ne obligă să redeschidem acest dosar. 
Holocaustul mincinos, pe care vor să ni-l arunce în spate, va 
scoate la lumină adevăratul holocaust, cel organizat de ei 
împotriva popoarelor creştine. Procesul comunismului nu 
poate fi decât procesul holocaustului jidovesc contra 
goymilor, procesul genocidului contra neamului românesc, 
contra celor mai buni dintre ţăranii sau muncitorii noştri, 
contra celor mai cu coloană vertebrală dintre învăţaţii gene-
raţiei interbelice, genocid practicat cu ură, metodă şi înver-
şunare talmudică, iniţiat şi condus de figuri jidoveşti precum 
Ana Pauker, Nikolski, Dülberger şi alţii. Genocidul acesta 
este real, nu l-a inventat nimeni. Nu avem nevoie de Ordo-
nanţe guvernamentale de Urgenţă pentru a prosti poporul, a 
obliga prostimea să creadă în holocaustul fictiv şi să plătească 
bir… Suntem în faţa unui genocid sau holocaust bine 
cunoscut de către întreaga ţară. Nu avem nevoie de tăiaţi 
împrejur ca Elie Wiesel, Radu Ioanid, Vladimir Tismăneanu 
şi alţi jongleuri de sorcove holocaustice pentru a vorbi de 
ororile de la Piteşti, de la Canal, Aiud şi atâtea alte locuri de 
tristă amintire. Genocidul acesta a fost botezat, după împre-
jurări, dictatură proletară, viitor luminos, luptă de clasă şi alte 
formule pe calapod talmudic. Regimul post-ceauşist a înce-
put, nu întâmplător prin arderea simbolică şi rituală a uneia 
dintre cele mai mari biblioteci din ţară. Biblioteca Centrală 
Universitară din Bucureşti nu este singura care a fost incen-
diată atunci. In decembrie 1989 şi în ianuarie 1990, au fost 
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arse, parţial sau total, foarte multe biblioteci publice din ţară. 
Lumea prostită a fost împinsă, încurajată să arunce pe foc 
operele “genialului” devenit “odios”, orice carte şi orice 
document cu privire la cei patruzeci şi cinci de ani de dicta-
tură talmudo-comunistă. S-au aruncat pe foc colecţiile întregi 
ale unor reviste şi publicaţii precum Era Socialistă, Lupta de 
Clasă, Munca de Partid şi altele… Se ştergeau astfel urmele 
criminale. Se puneau bazele intrării în scenă a echipei de 
rezervă, rezerva de cadre talmudo-comuniste. Se trecea astfel 
de la metoda iacobino-bolşevică şi teroristă pe faţă, a lui 
Aşad Aham, alias Ginsberg, rabinul din Jitomir, adevăratul 
fondator al bolşevismului, delegat la I-ul Congres Sionist 
Mondial (Bâle, 1897-1898, de unde au răsuflat faimoasele 24 
de Protocoale ale Inţelepţilor Sionului), la metoda corupţiei prin 
ban, desfrâu, prostituţie, mafie, preconizată de celălalt părin-
te al sionismului, autor al Statului evreiesc, jidovul budapestan 
Theodor Herzl. 

Fiecare ţară îşi are jidanii pe care îi merită. Franţa, Anglia, 
Statele Unite nu îşi cunosc jidanii lor. Ele vor avea ocazia, 
poate nu şi plăcerea, de a constata de ce sunt aceştia în stare. 
In ce ne priveşte, alături de ţări ca Ungaria, Polonia, Germa-
nia, Rusia, Ţările Baltice şi altele, deşi am învăţat, mai mult 
sau mai puţin, să ne cunoaştem jidanii, nu suntem în stare să 
ne asumăm puterea politică spre a le da lecţia finală pe care o 
datorăm acestor “aleşi” ai lui Dumnezeu ! Dumnezeu dă 
fiecăruia. Bagă însă El cuiva în traistă ? Cu rugăciuni şi numai 
cu rugăciuni ne vom elibera vreodată de jugul jidovesc ? 
Popii ce zăpăcesc neamurile, cu jidovismele lor mincinoase, 
trebuie lăsaţi singuri în pustiul zidurilor bisericilor şi 
mânăstirilor jidovite. Ţinta să ne fie viaţa liberă şi demnă a 
dacului de altă dată, nu nimicnicia sclavului creştin, mereu 
gata să se înşele, să se înhame la un nou jug, să-şi pupe în 
fund călăii, generaţie după generaţie, aşa cum ne-a învăţat 
Biserica ! Datoria noastră actuală nu constă în a linge fundul 
Americii, precum trădătorii de la 23 August 1944, ce au 
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început cu lingerea feselor lui Stalin. Soarta noastră să fie 
oare aceea de a ne mişca în istorie din trădare în trădare, din 
nemernicie în nemernicie  veşnică nimicnicie ce nu ne poate 
duce decât la pieire. Nu am fi primul neam ce a pierit de pe 
faţa pământului. Puţine alte neamuri au lins însă armele, 
balele şi curul duşmanului, cum au făcut-o şi o fac falşii 
noştri conducători şi lideri, inclusiv cei din fruntea Bisericii, a 
Şcolii, a Armatei, Culturii, Presei. Puţine popoare au pierit 
luptând. Despre Troia, Cartagina sau Dacia lui Decebal se va 
vorbi cât va fi lumea lume. Despre popoarele ce refuză lupta, 
ce refuză să se apere, ce se pun în slujba duşmanului, cum 
am făcut noi la 23 August, nu vorbeşte nimeni. Ce se poate 
spune despre o armată de neisprăviţi, care la îndemnul unui 
rege gângav şi al unor politicieni orbi, s-a pus în slujba lui 
Stalin, permiţând hoardelor acestuia să ne violeze în tihnă şi 
fără riscuri casele, bisericile, bunicile, mamele, surorile, 
fiicele ? 

Prezenta carte constituie o lectură pe cât de instructivă  
pe atât de necesară celor ce abordează problema regenerării 
neamului românesc. Ca şi a altor neamuri, state şi popoare. 
Astăzi sau mâine ! 
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 La mormântul din Praga al rabinului Simon-ben-
Iehuda, zis învăţătorul Caleb 

 

Evreii s-au constituit  
 stat în stat: Schiller 

 

Nu pretindem că abordăm o chestiune nouă sau inedită. 
Care chestiune nu a fost deja expusă, analizată, discutată, 
chiar rezolvată, din cele mai diverse puncte de vedere, adesea 
într-o totală şi haotică incoerenţă ? 

Câmpul discuţiilor şi investigaţiilor s-a extins peste mă-
sură în cadrul acestui al XIX-lea secol în care ne aflăm. S-a 
scris mult despre o corporaţie extrem de numeroasă, foarte 
puternică prin capitalurile de care dispune şi care, favorizată 
de drepturile de care se bucură pretutindeni, s-a constituit ca 
un stat aparte în cadrul fiecărui stat. Separată în fiecare 
localitate ca populaţie autonomă, ea se supune, atât adminis-
trativ, cât şi juridic, unui guvern ocult, reprezentat de Kahal 
(un fel de comisariat administrativ) şi de Beth-Din (tribunal). 
Această corporaţie reprezintă şi este reprezentată de întreg 
poporul jidovesc, împrăştiat fizic, dar unit în spirit, scop şi 
mijloace. 

Cartea Kahalului, publicată în limba rusă (Vilnius 1868-
1870, două volume) de Brafmann (rabin convertit, pocăit şi 
botezat după ritualul ortodox rus) demonstrează în mod 
vădit puternica organizare a jidanilor din toate ţările, în 
special în Rusia, România şi Polonia. Ea arată obiectivele 
jidanilor, mijloacele de care se folosesc pentru a-şi atinge 
scopul, stricta disciplină pe care orice jidan o datorează şi o 
manifestă faţă de dispoziţiile şefilor săi. 

Prin deconspirarea celor mai intime secrete jidoveşti, Car-
tea Kahalului a produs o mare tulburare printre descendenţii 
lui Avraam, din Rusia. In foarte scurt timp, aceştia au cum-
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părat toate exemplarele primei ediţii, pe care apoi le-au dis-
trus, ars sau ascuns. Aceste autodafeuri clandestine nu au 
putut împiedica, totuşi, ca puţinele exemplare scăpate de la 
distrugere să cadă în mâinile creştinilor. Am avut norocul să 
ne procurăm unul şi am tradus părţile cele mai frapante, pe 
care le redăm în cele ce urmeză. La drept vorbind, prezenta 
carte nu este decât o culegere de extrase traduse din diferite 
limbi şi din diferite epoci. Acesta îi este, pe de o parte meri-
tul principal, pe de alta garanţia sincerităţii sale. 

Pentru a ne face o idee despre scopul urmărit de jidani şi 
despre aspiraţiile lor nemărturisite, începem cu discursul unui 
mare rabin, pronunţat cu ocazia unei reuniuni secrete. Extras 
dintr-o lucrare englezescă, publicată de sir John Readclif, sub 
titlul Dare de seamă asupra evenimentelor politico-istorice petrecute în 
ultimii zece ani, acest discurs dezvăluie insistenţa cu care jidanii 
urmăresc, prin toate mijloacele posibile şi din timpuri 
imemoriale, ideea de a stăpâni lumea întreagă. 

 
Iată textul discursului11 : 

 
« Părinţii noştri au lăsat cu limbă de moarte ca aleşii lui Israel să 

se întâlnească, cel puţin o dată în fiecare secol, la mormântul marelui 
învăţător Caleb, sfântul rabin Simon-ben-Iehuda, a cărui ştiinţă oferă 
aleşilor fiecărei generaţii, putere asupra întregului pământ şi autoritate 
asupra tuturor fiilor lui Israel. 

                                                      
11. Este vorba de predica rostită de rabinul Reichhorn de Praga, în faţa 
Sanhedrinului ad-hoc, reunit în Cimitirul jidovesc din acelaşi oraş, la mor-
mântul rabinului Simon-ben-Iehuda, în vara lui 1869. Presa epocii a 
vorbit despre această predică, citată de diverşi autori împreună cu 
scrisoarea (13 ian. 1489) rabinului Chamor din Arles (Franţa) către 
Marele Sanhedrin din Constantinopole, respectiv răspunsul din 21 Casleu 
(noiembrie) 1489, semnat V.S.S.V.F.F., prinţ al Jidanilor. In ideea aces-
tor autori, este vorba de dovezi istorice ale permanenţei şi continuităţii 
neîntrerupte a direcţiei jidoveşti de gândire ce va conduce la Protocoalele 
Inţelepţilor Sionului. (NER). 
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S-au scurs optsprezece secole de când a început războiul poporului 
nostru pentru puterea care i-a fost promisă lui Avraam, dar care i-a 
fost răpită de către Cruce.  

Călcat în picioare, umilit de duşmani, permanent ameninţat de 
moarte, de persecuţii, de jafuri şi violări de toate felurile, poporul lui 
Israel nu a pierit. S-a răspândit pe întreg pământul, căci întreg pămân-
tul trebuie să-i aparţină. 

De mai multe secole savanţii noştri luptă curajos, cu o perseverenţă 
pe care nimeni nu o poate înfrânge, împotriva Crucii. Poporul nostru 
progresează sistematic. Cu fiecare zi puterea sa creşte. Al nostru este 
Viţelul de Aur, zeul pe care ni l-a dat Aaron în deşert, divinitatea 
universală a zilelor noastre. 

Incă de atunci s-a hotărât ca noi să fim stăpânii aurului de care 
dispune pământul, pentru ca adevărata putere să treacă în mâinile 
noastre. Atunci se va împlini promisiunea făcută lui Avraam. Aurul 
reprezintă cea mai mare putere de pe pământ. El este forţa, recompensa 
şi instrumentul obţinerii tuturor bucuriilor. Orice om se teme de aur şi 
îl adoră. Acesta este marele mister, profunda ştiinţă care stăpâneşte 
lumea ! Iată viitorul ! Optsprezece secole au aparţinut duşmanilor 
noştri. Prezentul secol şi cele viitoare trebuie să ne aparţină nouă, 
poporului lui Israel. Ne vor aparţine cu siguranţă. 

După o mie de ani de luptă atroce cu duşmanii noştri, ne reunim 
pentru a zecea oară în acest cimitir, alături de mormântul marelui 
învăţător Caleb, sfântul rabin Simon-ben-Iehuda. Noi, aleşii fiecărei 
generaţii a poporului lui Israel, căutăm, în gravele păcate şi greşeli 
comise neîncetat de vrăjmaşii noştri, mijloacele de a obţine avantaje 
pentru cauza noastră. 

De fiecare dată, noul Sanhedrin a proclamat lupta fără milă împo-
triva acestor duşmani. Dar, în nici unul din secolele precedente 
strămoşii noştri nu au ajuns să concentreze în mâinile lor atâta aur, 
consecinţă a puterii, cât ne-a oferit secolul al XIX-lea. Ne putem 
mândri. In curând ne vom atinge ţinta. Să privim cu încredere viitorul. 

Timpurile persecuţiilor şi umilinţelor, acele timpuri întunecate şi 
pline de durere, pe care poporul lui Israel le-a suportat cu eroică 
răbdare, sunt din fericire depăşite, graţie progreselor civilizaţiei la 
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creştini. Acest progres este cea mai bună pavăză în dosul căreia ne 
putem ascunde şi acţiona spre a parcurge cu fermitate puţinul ce ne mai 
separă de scopul nostru suprem. 

Să aruncăm o privire asupra stării materiale a Europei. Să anali-
zăm resursele intrate în posesia noastră de la începutul acestui secol. 
Simpla concentrare a imenselor capitaluri de care dispunem în acest 
moment este o forţă invincibilă. La Paris, la Londra, la Viena, la 
Berlin, la Amsterdam, la Hamburg, la Roma, Napoli, peste tot 
jidanii sunt stăpânii pieţelor financiare, dispunând de multe miliarde. 
Fără să socotim că în fiecare localitate de categoria a doua sau a treia 
deţinem totalitatea fondurilor în circulaţie. Fără fiii lui Israel, fără 
binecuvântarea şi influenţa lor, nu se poate efectua nicio operaţie finan-
ciară, nicio afacere importantă. 

Impăraţii, regii şi prinţii domnitori, toate statele lumii au acumulat 
datorii, contractate pentru a-şi întreţine numeroasele armate perma-
nente, destinate să susţină tronurile şi guvernele ce se clatină. Bursa 
cotează şi reglează aceste datorii, iar noi suntem pretutindeni stăpânii 
bursei. Va trebui să facilităm şi mai mult aceste împrumuturi, să le 
aranjăm astfel încât să devenim singurii regulatori ai tuturor valorilor. 
In schimbul capitalurilor pe care le furnizăm tuturor ţărilor, să luăm ca 
amanet exploatarea căilor ferate, a minelor, a pădurilor, a marilor 
fabrici şi a altor bunuri imobile, inclusiv perceperea şi administrarea 
impozitelor. 

Agricultura va rămâne marea bogăţie a fiecărei ţări. Posesia mari-
lor proprietăţi agricole conduce la onoruri şi influenţă. Să ne multi-
plicăm eforturile întru construirea Israelului pe pământ, să achiziţio-
năm noi şi importante teritorii, să nu pierdem nici o ocazie de a cumpă-
ra un petec de pământ. Vom provoca fracţionarea marilor proprietăţi, 
pentru a face posibilă achiziţionarea lor cât mai grabnică şi mai uşoară. 

Sub pretextul de a veni în sprijinul ţăranilor, îi vom face pe boieri 
să suporte impozite din ce în ce mai mari. Când proprietăţile lor vor fi 
ale noastre, munca ţăranilor şi proletarilor creştini va deveni sursa unor 
imense beneficii pentru noi.  

Sărăcia este sclavie, a zis un poet. Proletarul şi ţăranul sunt cei mai 
umili servitori ai banului, ai speculei financiare. Opresiunea şi influenţa 
sunt cele mai eficace instrumente ale spiritului ce inspiră şi stimulează 
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şiretenia noastră. Cine poate nega fiilor lui Israel spiritul, prudenţa, 
perspicacitatea ? 

Poporul nostru este ambiţios, orgolios, avid de plăceri. Unde este lu-
mină, este şi umbră. Nu întâmplător Dumnezeul nostru a dat popo-
rului său vitalitatea şarpelui, şiretenia vulpii, vederea şoimului, memo-
ria câinelui, solidaritatea şi instinctul de asociere al castorilor şi furni-
cilor. 

Am gemut sub sclavia babiloniană, totuşi am devenit puternici ! 
Templele ne-au fost distruse, dar noi am ridicat mii de alte temple în 
loc! 

Optsprezece secole am fost sclavi, dar în acest secol ne-am ridicat 
deasupra celorlalte popoare! 

Se spune că unii din fraţii noştri se convertesc şi acceptă botezul 
creştin… Nu contează ! Cei botezaţi ne pot servi. Ei sunt auxiliarii 
noştri preţioşi pe drumul spre orizonturi încă necunoscute. Jidanii bote-
zaţi nu-şi uită neamul lor adevărat şi permanent. In ciuda botezului 
trupului, spiritul şi sufletul lor rămâne fidel lui Israel. Peste un secol nu 
fiii lui Israel vor fi aceia care vor vrea să se creştineze, ci creştinii vor 
dori să adopte sfânta noastră credinţă. Israel îi va respinge însă cu 
dispreţ.  

Biserica, unul dintre cei mai periculoşi duşmani ai noştri, va trebui 
subminată cu perseverenţă, pentru a-i limita pe cât posibil influenţa. 
Trebuie să grefăm în mintea creştinilor ideile liberei cugetări, scepticis-
mul, schismele. Să provocăm dispute religioase generatoare de sciziuni şi 
de ruperi în cât mai multe secte. Vom începe cu preoţii. Să le declarăm 
un război deschis, să provocăm îndoieli cu privire la cuvioşia lor, la 
viaţa lor privată, să-i minimalizăm prin ridiculizare şi persiflare.  

Duşmanul natural al bisericii este cunoaşterea, adică rezultatul 
instruirii, efectul natural al răspândirii şcolilor. Să câştigăm încredere şi 
influenţă asupra tineretului studios. Consecinţă directă a ideii de 
progres, egalitatea religiilor conduce la scoaterea din programul de studii 
a lecţiilor de religie. Prin corupţie şi relaţii, vom obţine fără dificultate 
posturi de profesori în şcolile creştine. Astfel, educaţia religioasă va 
rămâne în seama familiilor, cărora le lipseşte timpul şi pregătirea 
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necesară în vederea unui astfel de studiu. In consecinţă, spiritul religios 
va scădea treptat şi o să dispară cu timpul. 

Fiecare război, fiecare revoluţie, fiecare cutremur politic sau religios 
care zdruncină lumea creştină apropie momentul când ţelul nostru su-
prem va fi atins. 

Comerţul şi specula, două activităţi ce aduc mari beneficii, trebuie să 
râmână în mâinile noastre. Mai întâi trebuie acaparat comerţul cu 
alcool, cel cu unt, cu pâine şi cu vin, fiindcă prin acestea vom deveni 
stăpânii absoluţi ai agriculturii şi ai întregii economii rurale. Vom dis-
tribui pâine tuturor, creştini şi necreştini. Dacă vor izbucni tulburări şi 
revolte, ne va fi uşor să dăm vina pe guverne. Toate funcţiile publice tre-
buie să fie accesibile jidanilor. Odată ajunşi la cârmă, vom folosi slu-
gărnicia şi perspicacitatea intermediarilor noştri, pentru a răzbi până la 
cele mai înalte surse ale puterii şi ale influenţei. Este vorba de acele ini-
ţiative care aduc onoruri, putere şi privilegii. Cele care cer cunoştinţe, 
muncă osteneală şi sacrificii pot fi şi chiar trebuie lăsate creştinilor.  

Magistratura este pentru noi o instituţie de primă importanţă. 
Cariera de avocat dezvoltă cultura şi ne pune la curent cu afacerile 
duşmanilor noştri naturali, creştinii. Prin aceasta îi putem manevra 
după bunul nostru plac. De ce nu ar putea jidanii să devină miniştri ai 
instrucţiei publice, ei care adesea au dispus de portofoliul finanţelor ? 
Jidanii trebuie să aspire la posturi de legislatori pentru a grăbi 
abrogarea legilor făcute de goym12 împotriva fiilor lui Israel. La aceasta 
suntem îndreptăţiţi prin ataşamentul nostru la sfintele legi ale lui 
Avraam, noi fiind singurii credincioşi adevăraţi. 

Planul nostru este aproape realizat. Peste tot ni s-au acordat 
aceleaşi drepturi cetăţeneşti ca şi creştinilor. Important este să obţinem 
ceea ce trebuie să constituie obiectul eforturilor noastre: o lege blândă cu 
privire la bancrută. Vom face din asta o mină de aur mai bogată decât 
tot aurul din California. Poporul lui Israel trebuie să-şi îndrepte 
atenţia spre cele mai înalte trepte ale puterii, sursa onorurilor şi a consi-
deraţiei. Mijlocul cel mai eficace de a ajunge aici este pătrunderea în 

                                                      
12. In ebraică, goym este pluralul de la goy, care de la caz la caz înseamnă 
păgân, infidel, neevreu, arătare cu chip de om. In ce priveşte limba 
română, convenim să vorbim de goy la singular şi de goymi la plural. 
(NER). 
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toate asociaţiile industriale, financiare şi comerciale, subordonarea lor 
intereselor noastre, ferindu-ne de capcanele judiciare, de tribunalele 
creştine. Cu aptitudinea noastră congenitală pentru afaceri, vom aborda 
fără probleme acest gen de speculaţii. Vom fi prudenţi, vom da dovadă 
de tact. Să nu neglijăm ceea ce oferă o poziţie deosebită în societate : 
filosofie, medicină, drept, muzică, economie politică, într-un cuvânt toate 
ramurile ştiinţei, ale artei şi ale literaturii, domenii vaste în care trebuie 
să ne asigurăm succesul şi să ne punem în evidenţă aptitudinile. Ştiinţa, 
arta, literatura, religia pot fi speculate. O compoziţie muzicală 
mediocră, ne va da posibilitatea de a-i aşeza autorul pe un piedestal, de 
a-i crea o aureolă nepieritoare jidanului care a compus-o. Subliniez : 
Ştiinţa, Medicina, Filosofia, Dreptul trebuie să facă parte din preocu-
pările noastre intelectuale. Medicul, avocatul, notarul sunt la curent cu 
cele mai intime secrete ale familiilor, având astfel în mână sănătatea, 
onoarea, averea şi viaţa duşmanilor noştri de moarte, creştinii. 

Să încurajăm alianţele matrimoniale între jidani şi creştini. Fără a 
risca să piardă ceva, poporul lui Israel nu poate decât să profite de pe 
urma acestor căsătorii. Introducerea unei mici cantităţi de sânge creştin 
impur în vinele rasei nostre alese de Dumnezeu nu o va putea corupe. 
Fiii şi fiicele noastre ne vor furniza astfel alianţe cu familiile creştine ce 
dispun de autoritate şi putere. In schimbul banilor, este firesc să 
obţinem influenţă asupra celor ce ne înconjoară. Inrudirea cu creştinii 
nu constituie o deviere de la calea pe care ne-am propus-o. Din contră, 
cu puţină abilitate, ea ne va face arbitrii destinelor lor. Ar fi de dorit ca 
jidanii să nu-şi ia ca amante femei ce aparţin sfintei noastre religii. Să 
acorde acest rol fecioarelor creştine. Când vom înlocui căsătoria reli-
gioasă cu un simplu contract, în faţa unei autorităţi civile oarecare, creş-
tinii vor pica în braţele noastre precum muştele în plasa de păianjen.  

Aurul reprezintă prima putere în lumea aceasta. Cea de a doua este 
presa. Cea de a doua, nu reprezintă însă nimic fără prima. Ceea ce am 
spus şi am plănuit mai sus nu se poate realiza fără sprijinul presei. In 
consecinţă trebuie să devenim stăpânii tuturor ziarelor din lume. Stăpâ-
nirea aurului, abilitatea în întrebuinţarea lui şi găsirea momentuluui 
potrivit de a cumpăra pe cei dispuşi să se vândă, ne vor face arbitrii 
opiniei publice şi stăpânii maselor. 
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Inaintând pe această cale, cu perseverenţa ce ne caracterizează şi 
constituie marea noastră virtute, creştinii vor da înapoi. Influenţa lor va 
deveni nulă. Vom dicta omenirii în ce şi în cine să aibă încredere, pe 
cine să onoreze şi pe cine să blesteme. S-ar putea ca unii să se ridice 
împotriva noastră, să ne insulte, să ne ponegrească. Masele docile şi 
ignorante ne vor asculta însă pe noi, vor fi de partea noastră. Odată 
ajunşi stăpânii absoluţi ai presei, vom schimba după voie sensul noţi-
unilor de onoare, virtute, tărie de caracter. Vom da astfel o grea 
lovitură instituţiei sacrosancte care este familia, ducând-o la destrămare. 
Vom extirpa credinţa în tot ceea ce vrăjmaşii noştri, creştinii, au 
venerat până acum. Făcându-ne armă de căpătâi din dezlănţuirea 
pasiunilor, a curviei, a prostituţiei şi a corupţiei vom declara un război 
deschis, pe viaţă şi pe moarte împotriva a tot ce este încă sfânt, pur, 
curat, respectat. 

Fii lui Israel trebuie să înţeleagă aceste înalte şi nemuritoare prin-
cipii. Puterea noastră va creşte ca un arbore gigantic, ale cărui ramuri 
vor purta fructele ce se cheamă bogăţie, plăcere, fericire, putere  dreaptă 
compensaţie pentru mizeria îndurată de Israel vreme de atâtea secole. 

Poporul nostru este conservator, fidel ceremoniilor religioase şi obice-
iurilor păstrate din străbuni. Este în interesul nostru să simulăm un 
anumit zel pentru chestiunile sociale la ordinea zilei, soarta muncito-
rilor în primul rând. In realitate, ne vom subordona astfel opinia 
publică, dirijând-o în direcţia dorită de noi. Orbirea maselor, vocaţia 
lor de a se lăsa atrase de vorbe goale dar sonore, trâmbiţate la toate 
răspântiile, fac din popoarele creştine o pradă uşoară, un docil instru-
ment de popularitate, de credit, de putere. Vom găsi fără greutate prin-
tre ai noştri oameni cu talent de convingere, care se exprimă uşor, la fel 
de persuasivi ca cei mai sinceri şi mai filantropi dintre creştini. 

Pe cât posibil, să ne apropiem proletariatul, să-l supunem celor care 
manipulează banii. Vom ridica astfel masele când vom dori, le vom 
împinge la tulburări, la revoluţii şi fiecare din aceste catastrofe ne va 
apropia cu paşi mari de unicul nostru ţel : DOMNIA LUI 
ISRAEL PESTE INTREG PĂMÂNTUL, cum i-a fost promis 
străbunului nostru Avraam ». 
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De la Tacit la Napoleon I : Consideraţii istorice cu 
privire la « poporul ales » 

 
Un eminent publicist, Alphonse de Toussenel, într-o 

lucrare intitulată Istoria feudalităţii finaniare, Jidanii regi ai epocii, 
publicată la Paris (1846)13, vorbeşte despre acest popor 
« ales » de Dumnezeu, calitate pe care seminţia lui Avraam 
şi-a atribuit-o din toate timpurile şi la care nu se gândeşte 
încă să renunţe : 

« Eu nu acord titlul de mare popor unei hoarde de cămătari şi de 
leproşi ce trăiesc pe spinarea întregii umanităţi de la începutul lumii, 
care îşi poartă pe întreg pământul incorijibilul lor orgoliu, ura împo-
triva tuturor celorlalte popoare. Jidanii costituie o rasă mereu învinsă, 
pedepsită, robită, cu nostalgia sclaviei din Egipt, mereu dispusă pentru 
cultul Viţelului de Aur, în ciuda nenumăratelor semne de mânie ale lui 
Dumnezeu! Care din jidanii ce câştigă sute de milioane pe an ţine nea-
părat să revadă zidurile Sionului, după care se varsă oceane de lacrimi 
de crocodil ? 

Dacă poporul jidănesc ar fi fost cu adevărat poporul lui Dumnezeu, 
nu l-ar fi ucis pe fiul acestuia şi nu ar continua să exploateze prin 
parazitism şi camătă pe cei răscumpăraţi de Cristos. Pe de altă parte, 
Dumnezeu nu i-ar fi blestemat să îşi poarte lepra, precum porcii 
slănina. 

In numele carităţii, a raţiunii şi a credinţei, blestem tuturor religiilor 
nelegiuite care iau în deşert numele lui Dumnezeu! Căci aceste religii 
sunt invenţia acelor oameni inspiraţi de Satana, care şi-au făcut Dum-
nezei asemenea lor. Impietatea dogmei poate fi măsurată prin neomenia 
acestor sectari. 

Care popor s-a dovedit mai sângeros şi mai răzbunător, mai perse-
verent în ura şi în dispreţul său pentru restul omenirii decât poporul 
jidănesc? Oriunde ar trăi această rasă, ea nu se dedică niciodată unor 

                                                      
13. Alphonse de Toussenel, Les Juifs, Rois de l'époque,  Histoire de la Féodalité 
financière, Paris 1847. Ultima ediţie, SERP-Librairie Roumaine Antito-
talitaire, Paris, 2004 (NER). 
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activităţi utile sau productive; nu o preocupă altceva decât să înşele, să 
jupoaie naţiunile imprudente, care au primit-o în sânul lor14 ». 

In pofida filantropilor şi şarlatanilor liberalismului, 
popoarele ispăşesc cu trudă greşeala capitală de a fi acordat 
milă jidanilor. Milă imprudentă şi de plâns, a cărei primejdie 
a fost semnalată de marii gânditori ai tuturor timpurilor. 
Tacit, cel mai ilustru istoric al antichităţii, s-a ridicat printre 
primii împotriva nelimitatului orgoliu şi a spiritului de 
înşelăciune care caracterizează poporul jidănesc. Bossuet nu 
ezită să scrie: « că jidanii nu mai reprezintă nimic pentru religie şi 
pentru Dumnezeu, că este drept ca ruinele lor să fie împrăştiate în 
patru vânturi, ca pedeapsă pentru îndărătnicia lor ». Voltaire atacă 
jidanul prin epigrame. Fourier condamnă acordarea dreptu-
rilor cetăţeneşti jidanilor, spunând: « Oamenii culţi şi civilizaţi 
nu au putut asigura ei singuri domnia înşelăciunii şi şmecheriei. Au 
fost chemate în ajutor neamurile de cămătari, această drojdie care nu 
produce nimic. Neamul jidovesc este necivilizat, trăieşte după principii 
patriarhale, nu are nici un suveran şi nu recunoaşte în secret vreunul, 
considerând înşelăciunea legitimă când este vorba de a trage pe sfoară pe 
cei de altă religie. Orice guvern care ţine la bunele moravuri trebuie să-i 
oblige pe jidani să presteze o muncă productivă. Când se va recunoaşte 
(lucru ce nu va întârzia să vină) că ştiinţa politică trebuie să se ocupe de 
reducerea numărului de negustori, pentru a-i aduce la o concurenţă 
adevărată şi loială, se va înţelege nebunia acestei filosofii care recurge la 
ajutorul unei rase total neproductive, mercantile, pentru a perfecţiona 
fraudele comerciale ajunse deja de netolerat ».   

Acest profund  gânditor, a cărui logică a dat lovitura de 
graţie comerţului anarhic, a anunţat cu cincizeci de ani 
înainte apariţia, în Statele Unite, a unei feudalităţi mercantile 
şi a domniei lui Iuda. De remarcat că guvernele Prusiei şi 
Rusiei (care nu pot fi suspectate de utopism), au fost 
constrânse acum douăzeci şi cinci de ani, prin forţa 
lucrurilor, să aplice supuşilor lor jidani principiile politicii 
expuse mai sus. Lucru cât se poate de normal : aceste 

                                                      
14. A. Toussenel, op. cit., Gabriel de Gonet, Paris 1847, Introducere, pp.2-
4 (NER). 



 

Kalixit de Wolski 
 

 
 34

guverne nu doreau o naţiune aparte în sânul popoarelor 
administrate de ele.  

Napoleon I, în 1805, a adăugat, cu imperiala sa mână, 
nota următoare pe marginea paragrafului 12 al proiectului de 
reformă referitor la problema jidovească: “este absolut 
necesar să căutăm mijloacele de a restrânge specula practicată 
de jidani la bursă, pentru a extirpa această escrocherie 
organizată, astfel încât să dispară camăta exercitată de o 
corporaţie care, prin religia sa, prin moravurile şi tradiţiile 
sale formează o naţiune aparte în sânul naţiunii franceze15”. 

Uitaţi-vă la musulmani. Ei nu au, ca noi, a reproşa jida-
nilor insultarea, judecarea, condamnarea, schingiuirea, răstig-
nirea şi moartea mântuitorului lor. Cu toate acestea nici un 
popor creştin nu a arătat jidanilor atâta dispreţ cât le arată 
arabii şi turcii. De ce? Pentru că jidanul nu a vrut niciodată şi 
nicăieri să practice altă meserie decât negoţul şi camăta. 

Jidanii au pus noi ipoteci pe toate statele, ipoteci pe care 
acestea nu vor putea niciodată să le ramburseze din veniturile 
proprii. Dominaţia universală la care au râvnit atâţia cuceri-
tori, a ajuns în mâinile lor. Dumnezeul lui Iuda şi-a ţinut cu-
vântul şi a oferit victoria fiilor lui Macabeu. Ierusalimul a 
impus tribut holocaustic tuturor imperiilor şi popoarelor. O 
parte din venitul statelor, produsul muncii tuturor 
muritorilor trece în punga jidănească sub numele de dobândă 
la datoria naţională. 

Nici un jidan nu face o treabă utilă cu mâinile sale. Alianţă 
posibilă între această rasă şi creştini nu există. Proba este că 
cei mai mulţi dintre jidanii distinşi renegă iudaismul.  

Că poporul jidănesc a produs strălucite personalităţi în 
domeniul artei, al poeziei şi al ştiinţei, aceasta nu se poate 
contesta. Dar câţi dintre cei ce compun această elită, aşa res-
trânsă cum este, pot fi citaţi fără ca, prin chiar numele şi 

                                                      
15. Algemeine-Zeitung. Der Juden-thumbs. 1841, p. 300 (Nota Autorului, NA). 
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gloria lor, să amintească idolatria aurului, înnăscută la această 
rasă? 

Că poporul jidănesc a fost dotat cu deosebite facultăţi 
organizatorice, nu poate fi negat. Dar cine poate tăgădui că 
folosirea acestor facultăţi superioare în scopuri necinstite îi 
face şi mai condamnabili. Vulturii sunt păsări impunătoare, 
ce zboară la mari înălţimi. Le admirăm adesea zborul, dar 
asta nu ne împiedică să manifestăm repulsie şi silă pentru 
aceşti răpitori dezgustători ce se hrănesc cu cadavre.  

Pace muncitorilor tuturor naţiunilor! In lături însă cu 
aceşti paraziţi,  cămătari, în lături cu jidanii monopolişti… 
aceşti fii ai Israelului, fii veritabili ai scribilor şi fariseilor care 
l-au răstignit pe Cristos. 

 

Jidanul Creştinat Iacob Brafmann şi  
« poporul ales » 

 

Să-l ascultăm acum pe Brafmann, rabinul nostru pocăit şi 
convertit la creştinismul ortodox rus. Iată ce spune Braf-
mann despre foştii săi coreligionari, în Cartea Kahalului, des-
pre care am amintit mai sus. 
« Născut şi crescut în religia iudaică, pe care am practicat-o până 

la 34 de ani, eram suficient de iniţiat în sursele ce aveam de consultat 
pentru a executa ordinele Sinodului din Sankt-Petersburg, privind 
căutarea mijloacelor pentru paralizarea influenţei constante şi active a 
jidanilor asupra coreligionarilor lor, care ar fi avut intenţia să devină 
creştini. 

Relaţiile intime pe care le-am păstrat cu unii dintre foştii mei coreli-
gionari mi-au uşurat sarcina de ordonare a unor importante documente, 
pe care le public în Cartea Kahalului. Ele dezvăluie cu claritate situ-
aţia şi obiectivele vizate de jidani în general ». 

Această culegere de documente, constând din scrisori, no-
tiţe, acte, corespondenţe şi dispoziţii, este în măsură să ridice 
vălul ce ascunde misterul organizării interioare a societăţii 
jidoveşti. Ea permite, mai bine decât oricare dintre cercetările 
de până acum, scoaterea la lumină a mijloacelor secrete pe 
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care le folosesc jidanii pentru a-şi asigura existenţa, ca şi 
poziţia influentă pe care o ocupă în Europa şi în întreaga 
lume.  

Cea mai mare parte a acestor documente, cu totul necu-
noscute publicului, se compune din peste o mie de ordo-
nanţe ale Kahalului (conducerea administrativă jidovească), şi 
ale tribunalului Beth-Din, autoritate judiciară impusă prin 
Talmud. Este vorba de două autorităţi ce adesea se confundă 
aproape, fiind formate cam din aceleaşi persoane, cărora li se 
supun jidanii şi ale căror porunci  sunt executate orbeşte.  

Importanţa şi semnificaţia acestor documente constă în 
aceea că dezvăluie mijloacele folosite de jidani în viaţa de 
toate zilele, arătând în ce măsură ele se îndepărtează de teo-
riile pe care le tratează Talmudul, teorii după care s-a format 
vechea societate jidovească şi care nu sunt pe deplin înţelese 
decât de cei crescuţi pe lângă sinagogă.  

Talmudul nu stabileşte precis partea de autoritate atribuită 
Kahalului, respectiv tribunalului Beth-Din, în reglementarea 
vieţii comunităţilor jidoveşti. Doctrina care stabileşte condu-
ita jidanilor de astăzi este cu totul nouă, fără o bază tradi-
ţională scrisă. Ea este elaborată în mod capricios, după cum 
vom vedea din documentele ce vom prezenta şi prin care 
Kahalul a înţeles să impună anumite lucruri, o anumită 
conduită în viaţa jidovească de zi cu zi. Documentele clasate 
sub numerele 16, 64, 131 Şi 158 pe care le vom reproduce în 
capitolul IV, merită o atenţie specială. Ele stabilesc : 

1. Că despotismul Kahalului interzice jidanilor să invite pe 
cine doresc la sărbătorile lor de familie, sau să-şi prepare 
hrana, respectiv băutura fără autorizaţie specială. 

2. La întrebarea: “ce gândesc jidanii despre legile ţărilor în 
care trăiesc ?”, Talmudul răspunde: într-un loc, Din demalhute 
Din, că legile Cezarului trebuie să fie cele ale jidanilor. In altă 
parte, Talmudul arată că legile Cezarului nu sunt obligatorii 
pentru jidani decât în măsura în care ele se referă la persoana 
Cezarului. Legile ce privesc guvernarea ţării al cărui şef este 
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Cezarul nu sunt obligatorii. De exemplu, hotărîrile tribuna-
lelor judiciare şi administrative, care, sub nici un pretext, nu 
pot avea putere de constrângere asupra jidoviilor trăitori în 
acea ţară.  

Alte ori, Talmudul rezolvă problema într-un sens exclu-
siv, susţinând teza Rabanom mikve malke (rabinii sunt Cezari). 
Aceste diferite texte din Talmud pot şi efectiv sunt adesea la 
fel de diferit interpretate. Astfel, fiind admisă interpretarea 
dată de Kahal, rezultă că jidanii ce îndeplinesc funcţia de 
judecători în tribunalele ţării în care locuiesc, nu-şi formează 
opiniile după codurile civile sau penale ce consfinţesc legile 
ţării şi nu iau hotărâri conforme acestor coduri. Ei trebuie să 
se conformeze prescripţiilor Kahalului, respectând opiniile 
apriori ale acestuia, sau ale tribunalului Beth-Din, asupra fiecă-
rei cauze în parte. 
3) Asupra acestei alte întrebări: “cum consideră jidanii 

proprietatea celor de altă religie?”, Tamudul răspunde de o 
manieră atât de ininteligibilă, amestecând albul cu negrul, că 
orice adept al lui Moise poate interpreta răspunsul după 
bunul său plac, îşi poate lua dreptul de a induce în erorare 
sau de a înşela orice individ de altă religie. 

Actele şi documentele reproduse din Cartea Kahalului ne 
arată că, în fiecare district pe care îl guvernează în mod des-
potic, Kahalul acordă jidanilor hazaka şi meropie, adică dreptul 
de a exploata nu numai proprietatea imobiliară şi mobiliară a 
goymilor, dar chiar şi pe aceştia. 

Intr-un cuvânt, documentele citate din Cartea Kahalului (şi 
din care dăm largi extrase), demonstrează că tribunalul Beth-
Din şi Kahalul, care de multă vreme reglementează fără con-
trol viaţa personală şi publică a jidanilor, nu respectă deloc 
prescripţiile Talmudului, că ordonanţele date de cele două 
autorităţi evreieşti şi confirmate prin herem (anatemă, bles-
tem) sunt respectate de jidani cu mai mare stricteţe decât 
legile cuprinse în Talmud. Aceste documente vor scoate la 
lumină obiectivele secrete ale vieţii interioare a comunităţilor 
jidoveşti. Ele arată prin ce mijloace şi pe ce căi ocolite au 
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ajuns jidanii, în multe părţi, să ia locul, în lumea afacerilor, 
celor de altă religie, să adune mari capitaluri, să ipotecheze în 
favoarea lor toate proprietăţile imobiliare, să devină stăpânii 
comerţului şi ai industriei, acolo unde creştinii erau înainte 
stăpâni. Asta se întâmplă zilnic în provinciile occidentale şi 
meridionale ale Rusiei, în regatul Poloniei, în Siberia, în 
România şi chiar în câteva departamente din Franţa (scri-
soarea lui Napoleon I din 29 noiembrie 1806, la Cham-
pagny), unde, în ciuda minorităţii populaţiei israelite, care nu 
depăşea 60.000 de suflete, o mare parte a proprietăţilor 
imobiliare şi mobiliare ce aparţineau creştinilor, au trecut în 
mâinile jidanilor, care abia dobândiseră drepturile civile. Cum 
au ajuns jidanii aici, ei care altă dată nu se bucurau de 
drepturi civile în Europa ? 

Cea mai bună probă că jidanii îşi urmăreau scopurile cu 
mult înainte, fără a se lăsa descurajaţi de vreun insucces, este 
protestul recent al locuitorilor României16, protest ce expri-
mă aceleaşi nemulţumiri ca şi plângerile adresate de creştini 
autorităţilor din Vilnius, în 1865, (Cf. Dubenski, Culegere de 
legi, p. 222). Iată de ce, mai multe ţări ale Europei ba au 
acordat, ba au retras jidanilor drepturile politice şi civile egale 
cu cele ale populaţiei autohtone. Lucrul nu este fără legătură 
cu pernicioasa lor influenţă şi intolerabila invazie în toate 
domeniile comerţului, industriei, a proprietăţii imobiliare şi 
mobiliare.  

In sfârşit, documentele în chestiune arată de ce eforturile 
şi capitalurile sacrificate în secolul al XIX-lea, de mai multe 
guverne ale Europei, nu au putut schimba caracterul jidanilor 

                                                      
16. La curent cu situaţia din România, autorul vorbeşte de protestul 
generaţiei Eminescu-Vasile Conta, în condiţiiile de după Congresul de la 
Berlin (1878), când Europa masonică şi-a intensificat presiunile pentru 
abrogarea articolulului 7 din Constituţie. Acest articol, încă de pe vremea 
lui A. I. Cuza, îngrădea şi reglementa accesul străinilor la drepturi egale 
cu cele ale Românilor, în Romănia. Aspect prezentat şi analizat de G. 
Panu în Campanie contra Ţărei. Chestia evreiască. (NER). 
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şi parazitismul lor atât de dăunător popoarelor şi ţărilor. 
Publicitatea dată acestor documente, gândurile inspirate de 
ele au îndemnat, în 1871, autorităţile civile ale provinciilor 
din nordul Rusiei să suprime instituţiile evreieşti ale Kahalului 
şi ale tribunalului Beth-Din. 

Autenticitatea acestor documente este atestată de vechi-
mea hârtiei pe care au fost scrise, de uniformitatea scrisului 
notarului care le-a redactat şi, în sfârşit, prin mai multe 
semnături care sunt perfect identice, pe documente cu date 
diferite. Ordonanţele Kahalului sunt redactate între 1794 şi 
1833, fiind clasate cronologic în Cartea Kahalului, în perfectă 
conformitate cu originalele. 

Examenul atent al acestor întrebări şi răspunsuri privind 
reglemetarea vieţii jidanilor conduce la concluzia că  princi-
palul obiectiv al activităţii Kahalului, ca şi al actelor ce decurg 
şi o consfinţesc este acela de a obţine o cât mai mare influ-
enţă asupra jidanilor ca şi asupra  creştinilor. 

 

Acte & Documente 
 
Iată actele şi documentele importante pe care le-am anun-

ţat şi a căror gravă semnificaţie trebuie prezentată. Ele sunt 
clasate în Cartea Kahalului sub numerele 16, 64, 131, 158. 

Documentul nr. 16 
Despre regulile ce privesc invitaţiile la sărbătorile  

de familie 
 
La sărbătorirea ocazionată de tăierea împrejur (circonci-

ziunea)  a unui nou născut, pot fi invitaţi : 
1). Membrii familiei, până la a doua generaţie inclusiv. 
2). Părinţii direcţi, adică bunicii  taţii şi mamele tatălui şi 

mamei noului născut, sunt obligaţi să asiste la petrecere. 
3). Gevater-sandak (“personaj respectabil” care, în timpul 

circonciziunei, ţine copilul pe genunchi). 
3). Cei trei operatori: Mohel, Forca şi Macice. 
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4). Cel care recită Rugăciunea deasupa cupei, după efectuarea  
operaţiei. 

5). Cinci prieteni intimi şi un melamed (învăţător, precep-
tor). 

6). Doi vecini din dreapta şi doi din stânga de pe aceeaşi 
parte a străzii, plus trei vecini de pe partea opusă a străzii, 
exact din faţă. 

7). Chiriaşii apartamentelor, magazinelor, sau prăvăliilor 
pot să invite pe proprietarii lor.. 

8). Asociatul la prăvălie, funcţionarii şi muncitorii angajaţi 
cu anul, bărbierul şi croitorul casei pot să fie invitaţi. 

9). Mai pot fi invitaţi şefii corporaţei jidoveşti din oraş, ca 
şi funcţionarii municipalităţii de aceeaşi religie. 

10. Un membru al unei confrerii oarecare are dreptul de a 
invita pe şeful acelei confrerii. 

11). Cei ce deservesc sinagoga, dacă dispun de un certifi-
cat eliberat de Kahal,  atestând funcţia pe care o deţin, pot şi 
ei să fie invitaţi. 

La petrecerile date cu ocazia căsătoriilor se invită, ca şi în 
cazul circumcizionării noilor născuţi, toţi cei amintiţi mai sus. 
In plus, mai pot fi invitaţi zece prieteni intimi ai noului căsă-
torit precum şi domnişoarele de onoare ale miresei.  

La petrecerile date de cei săraci, cu ocazia nunţii sau a cir-
cumcizionării, petreceri care nu pot avea loc decât cu ajuto-
rul coreligionarilor bogaţi, respectarea prescripţiilor de mai 
sus nu este obligatorie.  

Este interzis, sub pedepse cuprinse şi explicate prin herem 
(blestem, anatemizare) să se danseze în ziua de sabat, care 
urmează zilei căsătoriei. 

Noul căsătorit nu poate fi sărbătorit decât în urma unei 
invitaţii solemne.  

Locuitorul unui oraş ce îşi căsătoreşte fiul sau fiica într-o 
altă localitate, şi organizează petrecerea de nuntă în afara ora-
şului său, nu poate invita pe nimeni din acest oraş, iar cetă-
ţenilor acelui oraş le este interzis să trimită noilor căsătoriţi 
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droş-geşenk (cadouri de nuntă). Sub pedeapsa de herem este 
interzis şamaşilor (personal administrativ, nu neapărat auxi-
liar, de pe lângă sinagogă) să invite la petrecerile de nuntă, 
sau de tăiere împrejur, alte persoane decât cele din registrul 
parafat şi semnat de şad-meşamaşş-hakil (unul din notari, jidan 
din acelaşi oraş), care trebuie să confirme că registrul a fost 
completat conform prescripţiilor Kahalului. 

Celui ce organizează petrecerea îi este interzisă invitarea 
altor persoane decât cele înscrise în registrul respectiv. De 
asemenea, este interzis oricărei persoane de religie mozaică 
să vină la petrecerea dată de coreligionarii săi altfel decât 
invitat şi chemat oficial, prin şamaş. 

Nerespectarea prescriţiilor de mai sus este considerată 
încălcare de jurământ. Cel ce comite această infracţiune, va fi 
pedepsit prin amendă în bani, pedeapsă de la care nimeni nu 
se va putea sustrage. Nici prestigiul de care se bucură el sau 
familia sa, nici un alt considerent nu va fi luat în seamă. Cei 
ce se vor supune acestor prescripţii se vor bucura de fericire 
veşnică şi de toate plăcerile. Ei vor fi binecuvântaţi şi se vor 
bucura de petrecerile date de fiii lor, de nepoţii lor şi de 
nepoţii nepoţilor lor. 

Pace lui Israel ! Să se împlinească voia lui Dumnezeu ! 

Documentul Nr. 64 
Reguli de urmat pentru cei care vor să dea baluri 

(Document scris în jargon jidovesc, astfel ca jidovii puţin cultivaţi, ce 
nu ştiu ebraica, să-l poată totuşi înţelege). 

 
Luni, în ajunul primei zile a lunii Sivan 5559, a fost dată 

următoarea proclamaţie în toate sinagogile : 
Ascultă popor al lui Israel ! Şefii şi aleşii tăi, de comun 

acord cu preşedintele tribunalului Beth-Din, au luat decizia 
următoare : 

1). Incepând cu această zi, se interzice celor ce dau o 
petrecere, cu ocazia căsătoriei sau a tăierii împrejur, să ofere 
invitaţilor turtă dulce sau rachiu. Se vor servi numai mân-
căruri cu carne. Cu toate acestea, celor săraci, dacă vor căpă-



 

Kalixit de Wolski 
 

 
 42

ta o autorizaţie specială din partea Kahalului, li se poate oferi 
turtă dulce şi rachiu, cu respectarea celorlalte prescripţii rela-
tive la invitaţii. 

2). Sub pedeapsa de herem, se interzice, bărbaţilor şi 
femeilor ca în timpul felicitărilor de Şalom Zahar  (naşterea 
unui fiu), în prima sâmbătă după naştere, să guste rachiu, 
turtă dulce, dulceţuri, prăjituri şi alte delicatese. De aseme-
nea, se interzice femeilor să guste astfel de delicatese cu oca-
zia felicitărilor pentru naşterea unei fete. Se admite excepţie 
pentru cele mai apropiate verişoare. Tot astfel, este interzis 
vizitatorilor să aducă în oraş astfel de dulciuri. Trimiterea în 
dar, de către cei care dau petrecerea, a unor astfel de lucruri, 
este de asemenea interzisă. 

3). Se interzic petrecerile în săptămâna precedentă cere-
moniei circumciziunei, ca şi în cea următoare acesteia. In 
ajunul ceremoniei se poate petrece şi pot fi primiţi săracii. 
Totuşi, exceptându-i pe savari17 nimeni nu trebuie să se atingă 
sau să guste din bucate. 

4). Este interzis ca în ziua circonciziunei să fie invitate la 
cină alte persoane decât naşa, moaşa, mama celei care a 
născut şi mama soţului, ca şi mama naşei, dacă aceasta din 
urmă este domnişoară şi a fost deja logodită.  

5). Este interzisă sărbătorirea cuiva în ziua în care moaşa 
părăseşte casa. Invitaţiile respective vor fi rezervate pentru 
ziua ceremoniei. 

6). Pentru petrecerile ocazionate de circumciziune, nu pot 
fi invitate alte persoane în afara celor indicate la articolele 1, 
2, 3, 5 ale documentului  numărul 16), plus trei savari. 

7). Pentru petrecerile date cu ocazia nunţii, pot fi invitate 
aceleaşi persoane, plus un savar şi domnişoarele de onoare. 

                                                      
17. Savari (ordonatorii petrecerii). La jidani, petrecerile au un aspect origi-
nal. Fiecare invitat primeşte o porţie din fiecare fel de mâncare. Funcţia 
acestor savari se reduce la împărţirea şi distribuirea porţiilor mai mari 
invitaţilor care se bucură de o mai mare consideraţie, fie prin funcţiile 
ocupate, fie prin titlurile lor onorifice, fie prin bogăţie. (NA). 
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8). Şeful populaţiei evreieşti din oraş poate invita pe unii 
din şefii confreriilor. 

9). Invitaţii ce aparţin confreriei funeraliilor pot invita pe 
şeful acestei confrerii. 

10). Logodnicul care vine din altă localitate pentru a se 
însura în oraş, poate invita pe cel la care a stat înainte de 
ceremonia căsătoriei. 

11). Următorii funcţionari ai sinagogii pot fi invitaţi : 
rabinul oraşului, cantorul şi coriştii, cel care recită psalmii, 
predicatorul sfintei confrerii a funeraliilor şi şulklaper-ul18. Cât 
despre ceilalţi servitori ai sinagogii, trebuie să li se dea un 
bacşiş, dar nu pot fi invitaţi.  

12). Sub pedepsele cuprinse şi explicate prin herem, este 
interzis locuitorilor unui oraş să celebreze căsătoria în afara 
oraşului, fără autorizaţie expresă din partea Kahalului, indife-
rent de faptul că logodnica ar putea fi domnişoară, văduvă 
sau divorţată. Cei ce vor obţine această autorizaţie nu vor 
părăsi oraşul înainte de a plăti un impozit (rahaş) egal cu cel 
pe care tinerii căsătoriţi sunt obligaţi să-l achite când se 
căsătoresc în oraş. 

13). Este interzis să se facă mai mult de o petrecere, 
înainte sau după nuntă, fie de soţ, fie de soţie. 

14). Este interzisă invitarea la o petrecere a mai mult de 
trei muzicanţi, în afară de badhan (improvizatorul). 

15). Este interzis să se dea muzicanţilor mai mult de trei 
mese pe zi. 

16). Pentru dineul ce are loc în timpul ceremoniei îmbră-
cării miresei, este permisă invitarea unor tineri de ambele 
sexe. 

17). Este interzis ca la banchetul de nuntă să se ofere un 
dejun compus din plăcintă cu dulceţuri.  

                                                      
18. Şulklaper : cel ce cheamă pe jidani la sinagogă în zilele obişnuite, bă-
tând cu un ciocănel de lemn în obloanele caselor. In zilele de sărbătoare 
strigă cu voce tare în stradă: Isşul arein – jidani ai lui Israel, la sinagogă ! 
(NA). 
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18). Şeful confreriei Şive Kirneşim (de binefacere) poate fi 
invitat la orice petrecere, bairam sau sindrofie. 

Documentul Nr. 131 
Prescripţii relative la banchet 

Sâmbătă, 18 Sivan, 5559 
 

Dacă cei care conduc petrecerea dată cu ocazia circum-
ciziunii sunt săraci, ei trebuie totuşi să invite cel puţin zece 
persoane, printre care trebuie să fie cantorul şi un servitor al 
sinagogii. Pentru cei ce nu se vor conforma acestor prescrip-
ţii, cantorul va refuza să rostească rugăciunea de Govahaman, 
care este recitată totdeauna în timpul ceremoniei, iar soţul 
celei care a născut nu va fi chemat la Fova (bucată de perga-
ment pe care sunt scrişi diferiţi psalmi, şi de pe care se citeşte 
în timpul ceremoniilor, la sinagogă), după cum se obişnu-
ieşte. 

Documentul Nr. 158 
Despre alegerea personalului unui comitet 

Sâmbătă, 21 Tevet, 5562  
 

Reprezentanţii Kahalului şi membrii adunării generale au 
decis să aleagă dintre ei câteva persoane care vor elabora 
legile referitoare la petrecerile pe care jidanii obişnuiesc să le 
dea cu ocazia ceremoniilor de nuntă şi de tăiere împrejur. Ca 
urmare, au fost aleşi: rabi Moise, fiul lui Ezechiel; rabi 
Eleazar, fiul lui Iacob; rabi David, fiul lui Segula. 

Perscripţiile şi regulile elaborate de cei trei, vor fi prezen-
tate pentru a primi confirmarea adunării generale, şi vor 
căpăta din acel moment putere de lege. 

 

Mijlocitori, comisionari, misiţi, samsari şi 
mecanismul corupţiei kahalice 

 

Câteva cuvinte despre agenţii mijlocitori sau comisionari, 
delegaţi de Kahal pe lângă birourile de poliţie, administrative, 
judiciare sau de altă natură, despre influenţa pe care aceştia o 
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au asupra jidovilor şi a creştinilor, despre stratagemele utili-
zate de Kahal pentru coruperea funcţionarilor guverna-
mentali.  

Kahalul desemnează un mijlocitor, misit sau samsar pe lângă 
poliţie, însărcinat cu supravegherea intereselor jidanilor, cu 
coruperea şi mituirea poliţiştilor, cu condiţionarea din timp a 
acestora în vederea oricăror operaţiuni viitoare, de natură să 
favorizeze comunitatea jidovească. 

Samsari de acest fel funcţionează nu numai pe lângă poli-
ţie, ci şi în justiţie, administraţie, cultură, presă, culte, comerţ 
şi orice alte domenii de activitate.  

In oraşele locuite de comunităţi jidoveşti importante, 
întâlneşti la fiecare pas un astfel de samsar-mijlocitor : în faţa 
magazinelor, în faţa hotelurilor, pe stradă, în birourile poliţiei 
în cele administrative sau judiciare, în serviciile de recepţie 
ale capilor bisericii, peste tot în cadrul administraţiei publice, 
unde se mişcă sau se învârteşte ceva 

Misiţii sau samsarii-mijlocitori pândesc cea mai mică ocazie 
pentru a intermedia vreo negociere, fac tot ce le stă în pu-
tinţă pentru a deveni indispensabili. Ei urmăresc un dublu 
scop: pe de o parte, interesul lor privat, strict personal, pe de 
alta, binele comunităţii jidoveşti în general. 

Samsarii-mijlocitori sunt constituiţi în bresle, pe specialităţi. 
Unii se ocupă numai de comerţ, alţii de treburi ecumenico-
bisericeşti, juridice, politice, bancaro-financiare, etc. Unii s-
au specializat în procurarea de servitori sau de prostituate, 
alţii negociază căsătorii. Unii pândesc în birourile adminis-
trative, alţii corup înalţii fucţionari din justiţie sau poliţie. 
Unii urmăresc afacerile privind presa, radioul, televiziunea, 
alţii se ocupă de sport, de religie, diplomaţie, etc. Fiecare 
domeniu de activitate îşi are samsarii sau misiţii săi jidani. Nu 
este vorba de avocaţi care dau consultaţii, care pledează. 
Aceştia aparţin baroului. Samsari sunt numai acei indivizi 
care, fără nici o şcoală specială, pe baza unică a unei auto-
rizaţii sau împuterniciri kahalice, se interpun în indiferent ce 
afacere. Este vorba de o specie unică de parazitism, dacă ni 
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se permite expresia, care nu se întâlneşte decât printre jidani. 
Ocupaţia lor principală constă în a căuta solicitanţi, a intra cu 
ei în tratative, a se informa asupra importanţei afacerii a cărei 
soluţie se caută, asupra valorii obiectului tranzacţiei. O dată 
culese aceste informaţii, ei se aranjează astfel încât să le fie 
primită intervenţia ocultă în acea negociere, bineînţeles, în 
schimbul unei retribuţii promise, consimţite şi adesea efec-
tuate, cel puţin ca acont19.  

Făcându-se necesar celor două părţi, se ajunge adesea ca 
samsarul să se achite de obligaţii numai din punctul de vede-
re al interesului său personal. El cere să fie plătit pe măsura 
dificultăţilor, pe care adesea el însuşi le scorneşte. Cu cât 
afacerea se încurcă, cu atât el scoate din asta un mai mare 
profit. Rezultatul nu-l preocupă decât în măsura în care îşi 
umple buzunarele şi îşi măreşte influenţa. Dacă afacerea are 
loc între un jidan şi un goi, treaba va fi soluţionată într-un 
fel. Dacă ea se face între doi jidani, soluţia va fi alta. Dacă 
afacerea este între Kahal şi un jidan, vom avea o a treia solu-
ţie. Dacă este vorba de Kahal şi un goi, acesta este un caz 
excepţional în care prevaleză spiritul de castă. 

Misiunea principală a fiecărui samsar-mijlocitor este să no-
teze cu scrupulozitate prin ce mijloace a ajuns să corupă pe 
acel porric (funcţionar politic, administrativ, judiciar, biseri-
cesc, etc.) pe lângă care a intervenit în favoarea solicitantului. 
Aceste informaţii scrupulos adunate, sunt depuse la Kahal, 
care intră astfel în posesia mijloacelor de acţiune împotriva 

                                                      
19. Până de curând, Românii mai de vază, din eşaloanele trei sau patru 
(ziarişti, funcţionari din ministere, prelaţi, profesori universitari), de 
îndată ce ajungeau la New York telefonau unui domn Pişta Benedikt, al 
cărui număr de telefon îl primiseră « întâmplător » cu ocazia forma-
lităţilor pentru viză. Pişta Benedikt îi dirija către un hotel sau altul, unde 
totul era plătit prin intervenţia Sfântului Duh ! Funcţie de ceea ce ce se 
speră de la ei, beneficiarii acestor dezinteresate drăgălăşenii primesc şi 
alte subsidii : bani de buzunar, tichete de metrou, facilităţi în anumite 
restaurante, cluburi de noapte, documentaţie pornografică, pedofilă, etc. 
(NER). 
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funcţionarului corupt, dacă vreodată respectivul ar înceta să 
mai danseze după cum i se cântă… Mandatari ai jidanilor, 
samsarii sunt executori ai Kahalului, ale cărui instrucţiuni le 
execută cu sfinţenie, mai ales când este vorba de ordonanţe 
administrative ce privesc corporaţia jidovească şi interesele 
fundamentale jidoveşti. Rezultă că afacerile mixte, dintre ji-
dani şi goymi, cele care prezintă o oarecare importanţă, cum 
sunt ordonanţele poliţiei şi ale administraţiei (care, în mod 
normal, au în vedere respectarea legilor ţării),  atrag în cel 
mai înalt grad atenţia Kahalului. Cea mai puternică pârghie a 
intereselor lor colective şi individuale este corupţia, realizată 
cu ajutorul darurilor, al « atenţiilor » şi banilor. Corupţia este 
arma lor de predilecţie din timpuri imemoriale, jidanii dato-
rând acesteia succese greu de imaginat, pretutindeni în lume.  

Sistemul de corupţie, cu ajutorul banilor, a funcţionarilor 
însărcinaţi cu aplicarea legilor ţării, ţine mai mult de cutumă 
decât de prescripţiile talmudice. Practica l-a introdus în obi-
ceiurile jidanilor. In acest fel, « poporul ales » şi-a înjghebat 
pretutindeni o existenţă aparte, în afara legilor ţării care îi 
găzduieşte. Se explică astfel, în bună măsură, atât apariţia cât 
şi funcţionarea statului jidovesc invizibil, în mijlocul socie-
tăţilor aborigene, neştiutoare, nevăzătoare, dispuse a închide 
ochii şi a considera aceste lucruri ca invenţii “antisemite”! 

Mari miracole s-au realizat şi se realizează zilnic prin pu-
terea acestui irezistibil sistem, răspândit de mâini abile şi 
exersate, vast păienjeniş deasupra unei ţări întregi. Astfel 
jidanii au reuşit să anuleze toate măsurile autorităţilor civile şi 
administrative pentru protejarea populaţiei indigene împo-
triva activităţilor lor pernicioase. In timp foarte scurt, jidanii 
ajung pretutindeni să-şi însuşească toate capitalurile, să-şi 
creeze o poziţie dominantă în multe privinţe, să câştige o 
influenţă decisivă asupra muncii milioanelor de neştiutori, 
asupra tuturor bogăţiilor ţării în care trăiesc. 

Cu ajutorul samsarilor şi Kahalului, jidanii îndepărtează 
orice concurenţă din partea populaţiei indigene, atât în 
comerţ cât şi în industrie sau alte domenii, chiar şi în acele 
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meserii care nu pretind o muncă extenuantă, cum ar fi 
croitoria, tapiseria, tinichigeria20, etc. 

Altfel spus, în mâinile samsarilor jidani21 mita a devenit 
toiagul magic care altădată transforma mările în deşert şi 
scotea apă din stâncă. Cu diferenţa că acest toiag a trecut azi 
în mâinile Kahalului şi a furnicarului de mijlocitori ce sunt 
sloboziţi, ca o haită, pe urmele oricărei afaceri. 

Tabloul schiţat aici despre strania invazie a parazitismului 
jidovesc a fost descris şi în alte moduri. Literatura, drama-
turgia au abordat pe larg acest subiect. Personaje ca Shylock 
sau Gobsek întâlnim nu numai la Shakespeare sau la Balzac. 

Până acum, nu a fost însă dezvăluită natura raporturilor 
acestor samsari cu Kahalul. In ce circumstanţe şi în ce pro-
porţie este distribuită mita ? Care sunt sursele din care 
Kahalul scoate fondurile necesare corupţiei ? Prin ce mâini se 
face distribuirea acestor fonduri ? De unde emană ordonan-
ţele care motivează şi reglează această distribuire ce are ca 
ţintă binele comun al jidanilor ? De la rabini. De la Kahal. De 
la Kahalul suprem, care este statul jidovesc mondial invizibil 
deocamdată, ca şi cel din Sighetul Marmaţiei sau Fălticeni… 

Pe cât de bizare şi necunoscute marelui public, aceste 
chestiuni sunt perfect lămurite în Cartea Kahalului, prin cita-
rea a douăzeci şi şase de acte şi documente, conforme cu 
originalele pe care Brafmann  a reuşit să şi le procure. Am 
tradus paisprezece din cele mai importante, clasate în cartea 

                                                      
20 . Acest text a fost scris cu mai mult de un secol în urmă. Samsarii de azi 
nu se mai ocupă de orice “tinichigerie”. Poate doar de carcasele milioa-
nelor de automobile ce se produc în lume, ale vapoarelor şi avioanelor ce 
brăzdează oceanele şi văzduhul, ale diverselor gloanţe, bombe şi dispozi-
tive de microcipuit, urmărit şi ucis oameni de la zece sau douăsprezece 
mii de metri înălţime (NER). 
21. Mijlocitorii evrei sunt de mai multe feluri : evreul murdar ce te pisează 
la uşa unui hotel sau restaurant pentru a obţine un comision; personajul 
grav întâlnit la o reuniune serioasă; mijlocitorul elegant îmbrăcat în negru 
cu mănuşi albe şi ghete vopsite, prezent în aproape toate saloanele, etc. 
(NA).  
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amintită sub numerele 4, 17, 21, 33, 37, 156, 159, 260, 261, 
280, 282, 283, 284, 285 şi pe care le vom reproduce în 
capitolul VI. 

Ultimile cinci documente merită o atenţie specială. Ele 
pun în lumină mijloacele folosite de jidani pentru paralizarea 
lucrărilor Comisiei instituite de împăratul Rusiei, Comisie ce 
avea misiunea de a studia problema jidovească în statele 
imperiului. Aceste documente sunt tot atâtea piese justi-
ficative, scoase din Darea de seamă a lui Derjavin, scriitor şi 
om politic rus, membru al acestei comisii. 

« S-au ţesut în favoarea jidanilor, ne spune Derjavin22, tot felul 
de intrigi, s-au făcut tot felul de demersuri şi de oferte seducătoare, 
pentru a face ca problema jidovească să fie lăsată aşa cum se prezenta 
ea la început, în momentul în care, din ordinul împăratului, a fost 
instituită comisia. O scrisoare găsită asupra unui jidan din Bielorusia, 
provenind de la un rabin din această ţară şi adresată unui influent şi 
bogat jidan din Strasbourg, arată puternica organizare a jidănească şi 
imensele sacrificii financiare pe care Kahalul este gata să le suporte 
pentru a paraliza, prin toate mijloacele posibile şi neonorabile, activi-
tatea comisiei instituite de Majestatea Sa Impăratul ». 

Derjavin povesteşte că, în acea scrisoare, se spunea că 
jidanii l-au blestemat, considerându-l ca cel mai mare duş-
man şi persecutor al lor. Asupra sa au aruncat herem (blestem) 
care este repetat în toate sinagogile din lume, cărora heremul 
le-a fost comunicat. Pentru a întoarce această afacere în 
avantajul lor, adică să se păstreze statu quo-ul în problema 
jidovească, ovreii din Rusia şi din alte ţări au cotizat, au 
trimis sute şi mii de ruble argint şi aur, pentru câştigarea de 
partea lor a tuturor celor coruptibili, pentru îndepărtarea din 
comisie a duşmanului lor de moarte, procurorul general 
Derjavin. Dacă aceste mijloace vor fi insuficiente pentru 
îndepărtarea din comisie a lui Derjavin, se va folosi otrava 
sau orice alt mijloc pentru a-l face să dispară pe marele aşa 
zis persecutor şi duşman al poporului lui Israel. Jidanilor din 
Petersburg, însărcinaţi cu uciderea lui Derjavin, li s-a fixat un 

                                                      
22. Derjavin, Dare de seamă şi Insemnări, Moscova, 1860, p. 796. (NA). 
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termen de şase ani, în acest scop. In aşteptare, cu ajutorul 
banilor care nu lipsesc, trebuiesc câştigate puternice 
influenţe, pentru întârzierea rezolvării problemei jidăneşti, 
orice speranţă într-o soluţionare avantajoasă fiind iluzorie 
câtă vreme Derjavin va face parte din comisie. Pentru a 
sprijini eforturile comitetului jidovesc din Petersburg de a 
împiedica şi a încurca rezolvarea problemei jidoveşti, comisia 
instituită de împărat va primi scrisori în toate limbile şi din 
toate ţările, redactate de cele mai pătrate scăfârlii jidoveşti. 
Scrisorile acestea vor aborda chestiunea jidovească şi vor 
arăta maniera în care ea trebuie rezolvată în Rusia. Problema 
este într-adevăr gravă pentru jidani, fiind vorba de o perse-
cuţie antisemită strigătoare la cer ! Comisia instituită din 
ordinul Impăratului vrea să le ridice dreptul lor inalienabil de 
a vinde rachiu în cârciumile din oraşele mici şi din sate, unde 
arta de a-i abrutiza pe ţărani prin beţie şi prin falsificarea 
băuturilor alcoolice a devenit cea mai productivă afacere 
ovreiască. 

După scurtă vreme, continuă Derjavin, Inalta comisie 
împărătească a fost inundată de un potop de memorii, bro-
şuri şi alte scrieri, ba în proză, ba în versuri, când în franceză, 
când în germană sau engleză, toate având aceeaşi unică şi 
singură ţintă : să arate că singura soluţie a problemei jidoveşti 
din Rusia constă în a-i lăsa pe jidani, în continuare, să-i 
alcoolizeze pe mujici. Aceste memorii, broşuri şi scrieri au 
făcut, din ordinul împăratului, obiectul unui scrupulos 
examen23. 

                                                      
23. Nu întâmplător ultimii patru, poate chiar ultimii cinci ţari au pierit 
asasinaţi de jidani. Lui Nicolae al II-lea, ţarul răsturnat de liberalo-
bolşevici, i-a fost ucisă întreaga familie, inclusiv medicul personal, alţi 
prieteni şi fideli. S-ar fi întâmplat oare astfel de grozăvii dacă, în loc să-şi 
piardă vremea cu proza şi versurile jidoveşti în diverse limbi, Impăratul 
ar fi dat ordin să fie aruncată pe foc hârţogăria jidovească şi să li se 
refuze sau restrângă dreptul lor inalienabil de a otrăvii lumea cu alcool şi 
alte droguri ? (NER). 



 
Tainele Kahalului 

 

 

51

In timp ce comisia îşi vedea de treburi, un evreu numit 
Notko (care a ştiut să câştige încrederea lui Derjavin printr-
un aparent acord cu ideile acestuia în problema jidovească şi 
prin prezentarea unui plan de creare a unor fabrici în care 
jidanii să îşi poată câştiga existenţa prin muncă), vine într-o 
zi şi-i face lui Derjavin, în semn de simpatie şi devotament, la 
mare taină, următoarea propunere confidenţială: « Nu veţi 
putea niciodată contrabalansa puterea şi influenţa de care beneficiază 
poporul ales. Sunt autorizat să vă ofer 200 000 de ruble, bani peşin, 
în schimbul angajamentului că nu vă veţi opune concluziilor colegilor 
dumneavoastră în problema jidovească. Vă sfătuiesc sincer să acceptaţi 
oferta, să staţi liniştit. Usturoi nu mâncaţi, gura nu vă miroase ! ». 

Acceptarea propunerii reprezenta pentru Derjavin o triplă 
trădare: trădarea propriei conştiinţe, trădarea intereselor 
nefericiţilor ţărani ruşi, trădarea încrederii acordate de suve-
ran !… Refuzul ar fi făcut ca opoziţia sa să nu aibă nici o 
şansă de reuşită! In faţa acestei alternative, a luat decizia de a 
se adresa direct împăratului, de a-i expune deschis cum stau 
lucrurile în problema jidovească, cu speranţa ca împăratul, 
lămurit de fidelitatea şi loialitatea sa, să-i acorde sprijinul şi 
protecţia în această delicată chestiune. 

In primul moment împăratul a fost foarte afectat de 
aceste triste dezvăluiri. Ulterior însă, la stăruinţa lui Derjavin 
de a obţine un răspuns care să-i poată servi ca regulă de con-
duită, împăratul s-a mulţumit să-i spună, cu oarecare 
tulburare : « Aşteptaţi, aşteptaţi! Vă voi spune mai târziu când şi 
cum trebuie să procedaţi ». 

Impăratul a reţinut scrisoarea pe care Derjavin i-a arătat-
o, în care era vorba de acel milion de ruble destinat coruperii 
membrilor comisiei şi de atentatul împotriva vieţii acestuia 
de pe urmă. Gestul împăratului era justificat de necesitatea 
de a stabili, prin serviciile secrete, autenticitatea scrisorii.  

După această conversaţie, Derjavin a rămas convins că, 
de acum înainte, împăratul va fi neîncrezător în oamenii din 
anturajul său, oameni accesibili cadourilor fiilor lui Israel. 
Totuşi, prin relaţiile de familie care îl legau pe împărat de 
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contele Valer, fiul lui Alexandru Zubow, contele a fost pus la 
curent cu întreaga afacere. Pe de altă parte, contele Valer era 
prieten cu un oarecare Speranski, director general în minis-
terul de interne, om prin care gândea, vedea şi acţiona însuşi 
ministrul Koczubei. Contele Zubow l-a pus la curent pe Spe-
ranski cu detaliile problemei jidoveşti, aflate din chiar gura 
suveranului. Speranski însă era vândut trup şi suflet jidanilor, 
prin intermediul unui speculant numit Peretz, cu care, în 
văzul lumii, trăia în intimitate, chiar în casa acestuia. In loc să 
propună un ucaz sever, care să lichideze toate afacerile 
necinstite ale jidanilor, comisia a hotărât să menţină situaţia 
existentă, să confirme dreptul ovreilor de a vinde rachiu în 
cârciumile din oraşele mici şi din sate.  

Derjavin însă nu a fost prezent la şedinţa în care a fost 
luată această hotărâre de către membrii prezenţi. Rezoluţia 
adoptată neîndeplinind cea mai importantă formalitate, adică 
unanimitatea, a rămas lovită de nulitate şi astfel poblema nu 
a putut fi soluţionată. De atunci, împăratul l-a primit pe 
Derjavin cu o evidentă răceală. In privinţa scrisorii luate, sub 
pretextul de a o supune verificării poliţiei secrete, nu numai 
că nu a dat nici un ordin în sensul dorit de Derjavin, dar 
chiar a evitat să mai discute despre ea. 

Un proiect de rezoluţie a problemei jidoveşti, redactat de 
Baranov şi adnotat de Derjavin, a fost înmânat lui Speranski, 
care l-a modificat complet conform opiniilor sale personale, 
cu eliminarea obiecţiunilor lui Derjavin, al cărui nume nici 
măcar nu figura în ucazul dat de împărat, alături de ceilalţi 
membri ai comisiei. 

Derjavin, aflând concluziile acelui raport, i-a spus în glu-
mă lui Baranov: « Iuda l-a vândut pe Cristos pentru treizeci de piese 
de argint. Dumneavoastră, pentru cât aţi vândut soarta nefericiţilor 
ruşi ? » Baranov i-a răspuns zâmbind : « Pentru 30 000 de 
ducaţi daţi fiecărui membru al comisiei, cu excepţia mea. Proiectul 
redactat de mine a fost complet reformulat de Speranski, a cărui 
necinste este notorie». 
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Alte Acte & Documente 
Iată documentele şi actele anunţate. Ele confirmă cele spuse. 

Documentul Nr. 4 
Despre gratificaţiile destinate sergenţilor de poliţie 

şi subalternilor acestora 
Sâmbătă, secţia Noah, 5555 

 

Reprezentanţii Kahalului au decis să li se acorde o gratifi-
caţie de o rublă-argint pe zi, pentru durata scursă de la intra-
rea lor în funcţiune, fiecăruia dintre cei trei sergenţi de poli-
ţie. Această sumă trebuie să fie înmânată în secret, fiecăruia 
separat, de către juraţi jidani, banii provenind din impozitul 
pe măcelărie. 

Documentul Nr. 17 
Ordonanţă a Kahalului 

 

Ca urmare a noii legi privind recensământul populaţiei, 
aşa cum o indică conturile cârciumilor ce vând rachiu, 
Kahalul şi Adunarea generală au decis să aleagă unsprezece 
membri de încredere care să urmărească pas cu pas opera-
ţiunea efectuată de creştini, pentru a înlătura, dacă va fi 
nevoie, pagubele ce ar putea rezulta pentru cauza generală 
jidovească. Cheltuelile necesare se vor obţine prin subscripţie 
generală. 

 

Documentul Nr. 2 
Cadouri pentru autorităţile creştine ale oraşului 

Marţi, secţia celor cinci cărţi, Şelah 5555 
 

Reprezentanţii Kahalului, recunoscând nevoia de a se face 
cadouri şefilor acestui oraş, au decis ca fondurile ce vor avea 
această destinaţie să fie furnizate de măcelari, care sunt 
debitori ai comunităţii evreieşti, prin contribuţia pe care o 
datorează ca urmare a concesiei făcute lor pentru dreptul de 
a tăia animale. Suma destinată cumpărării acestor cadouri va 



 

Kalixit de Wolski 
 

 
 54

fi vărsată şamaşului, care va ţine socoteala tuturor cheltuielilor 
efectuate. 

Documentul Nr. 33 
Joi, secţia celor cinci cărţi, Noah 5555 

 

Reprezentanţii Kahalului au decis să consacre suma de o 
sută de ruble-argint pentru cumpărarea de orez şi alte cere-
ale, a căror destinaţie este deja prevăzută, plus cincizeci de 
ruble-argint destinate secretarului guvernatorului, pentru ser-
vicii aduse jidanilor. 

 
Documentul Nr. 37 

 

Miercuri, secţia celor cinci cărţi, Vaicei 5558 
 

Reprezentanţii Kahalului au autorizat casieria Kahalului să 
furnizeze banii necesari pentru a sărbători, printr-un dejun 
fastuos, cu cele mai bune vinuri, pe judecătorii tribunalului 
creştin care trebuie să dea verdictul în afacerea muncitorilor 
jidani. 

 

Documentul Nr. 156 
 

Ordonanţă relativă la încasarea sumelor necesare 
cadourilor ce trebuie făcute şefilor autorităţilor 

creştine, cu ocazia sărbătorii Crăciunului 
 

Sâmbătă, 21 Tevet, 5562 
 

In vederea cheltuielilor pentru darurile ce trebuie oferite 
autorităţilor creştine cu ocazia Crăciunului, se ordonă per-
ceptorului secret al jidanilor să foloseacă toate mijloacele ce-i 
stau în putere, pentru a vărsa la casieria Kahalului restanţele 
impozitului pe dobândă. 

 

Documentul Nr. 159 
Ordonanţă relativă la revizuirea ce trebie să se facă jidanilor de către 

autorităţile creştine 
Miercuri, 23 Tevet, 5562 

 

Având în vedere nevoia de bani pentru a îndulci conse-
cinţele reviziei ce se va face anumitor jidani de către auto-
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rităţile creştine, Kahalul ordonă ca această sumă să fie prele-
vată din fondurile impozitului pentru carnea caşer, deja per-
ceput de multă vreme, în prezent disponibil în casieria 
Kahalului. Reprezentanţii Kahalului şi ai tribunalului Beth-Din 
sunt de acord să interzică folosirea acestor bani pentru alte 
scopuri decât cel amintit. 

Documentul Nr. 260 
Despre ajutorul bănesc dat vânzătorilor de rachiu în timpul 
procesului lor cu antreprenorii şi furnizorii de băuturi 

 

Miercuri, secţia  Matat-u-Mese, 28 Tamuz 
 

Reprezentanţii Kahalului au decis să vină în ajutorul vânză-
torilor de rachiu în procesul lor cu producătorii de băuturi 
spirtoase, furnizându-le banii necesari pentru apărarea intere-
selor lor. In consecinţă, fondurile necesare pentru comple-
tarea sumei de o sută de ducaţi, care trebuiau să asigure 
impozitul pentru iluminare, conform legii lui Behaltart, vor fi 
adunate şi înmânate vânzătorilor de rachiu pentru nevoile lor 
prezente. 

Documentul Nr. 261 
Despre vânzarea, în favoarea lui Iţhik, fiul lui Gherşom, a dreptului 
de exploatare a spitalului şi a pieţei alăturate acestuia, proprietate 

aparţinând călugărilor catolici 
 

Documentul confirmă cele spuse mai înainte, care vor fi discutate pe 
larg în capitolele ce urmează. Din acest act rezultă că jidanilor li se vinde, 
de către Kahal, hazaka şi meropie, adică dreptul de a exploata proprietăţile 
creştinilor şi persoanele acestora. Nici un alt jidan, în afara celui care a 
obţinut aceste drepturi de exploatare, fie el din aceeaşi localitate, fie din 
orice altă parte a globului pământesc, nu poate şi nu trebuie să se bucure 
de acest drept. In felul acesta, Adunarea generală a autorităţilor jidoveşti 
prezente în Camera Kahalului, a hotărât în unanimitate ca vinderea drep-
tului de exploatare a spitalului şi a terenului alăturat, proprietate ce apar-
ţine călugărilor catolici, să fie acordat unui jidan. 

 

Joi, ajun de lună nouă, Acra, 5562 
 

Reprezentanţii Kahalului şi Adunarea generală, compusă 
din toate autorităţile jidoveşti din oraş, au decis : dreptul de 
exploatare a spitalului şi a pieţii alăturate acestuia, proprietate 
situată la una din extremităţile străzii Kaidany şi care aparţine 
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călugărilor catolici, este vândută lui Iţhik, fiul lui Gherşom. 
Este vândut, de asemenea, aceluiaşi Iţhik, fiul lui Gherşom, 
dreptul de a exploata piaţa ce aparţine municipalităţii, situată 
în imediata apropiere a proprietăţii sus-amintite. 

Acest drept de exploatare a proprietăţilor creştinilor este 
vândut numitului Iţhik, descendenţilor săi şi împuterniciţilor 
acestora, din centrul pământului şi până la cel mai înalt nor 
din cer, fără ca nimeni să poată vreodată să conteste acest 
drept al lor, pentru achiziţionarea căruia Iţhik a plătit la 
casieria kahalului preţul convenit. 

In consecinţă, acest drept este inviolabil pentru eternitate. 
Numitul Iţhik poate dispune de el cum va dori, adică să-l re-
vândă, să-l amaneteze sau să-l doneze oricui va voi, să dispu-
nă de el după bunul său plac. Dacă Iţhik se înţelege cu 
municipalitatea şi obţine autorizaţia de a ridica unele cons-
trucţii în piaţa pentru care a obţinut de la Kahal dreptul de 
exploatare, el va putea construi case sau orice fel de clădire, 
fie din lemn, fie din piatră, fie din cărămidă. Dacă guvernul 
va lua în stăpânire aceste terenuri pentru a construi acolo 
cazărmi sau orice alte edificii publice, este interzis cu desă-
vârşire oricărui alt jidan să contracteze vreun angajament 
oarecare cu guvernul. Numai Iţhik, fiul lui Gherşom, va avea 
dreptul de a intra în tratative cu guvernul pentru adjudecarea 
lucrărilor. Este, de altfel, în mod expres interzis oricărui alt 
ovrei să ia pentru sine vreun comision. Numai Iţhik, fiul lui 
Gherşom, va putea deveni mijlocitor al guvernului sau al 
municipalităţii, pentru tot ce priveşte terenurile asupra cărora 
a cumpărat dreptul de exploatare.  

Cerem kahalurilor din întreaga lume să protejeze drepturile 
căpătate de Iţhik, fiul lui Gherşom, pentru el, pentru descen-
denţii săi şi pentru împuterniciţii acestora. Fiecare kahal şi 
fiecare tribunal Beth-Din vor pune sub urmărire orice individ 
ce va împiedica exercitarea deplină a acestui drept, îl va trata 
ca duşman şi-l va forţa să plătească pagubele produse de 
amestecul său. In cazul că tribunalul Beth-Din şi Kahalul negli-
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jează să urmărească pe delicvent şi să-l constrângă să plă-
tească despăgubiri pentru pierderile provocate lui Iţhik, fiul 
lui Gherşom, sau descendenţilor săi, Kahalul va fi obligat să 
ramburseze din fondurile sale, în cel mai scurt timp, toate 
daunele suferite de Iţhik, fiul lui Gherşom, urmaşilor sau 
împuterniciţilor acestuia. 

Acest act de vânzare se transmite tuturor sinagogilor de 
pe faţa pământului, spre luare la cunoştinţă. 

 

Documentul Nr. 280 
Despre problema care îi interesează pe toţi 

jidanii ce trăiesc în Rusia 
 

Sâmbătă, prima zi din Tevet, săptămâna 
de după adunarea Mikoe, 5562 

 

La adunarea generală extraordinară şi în prezenţa tuturor 
membrilor Kahalului, ca urmare a veştilor neliniştitoare sosite 
din capitală, veşti ce anunţă că soarta jidanilor din întreg 
imperiul rus a fost încredinţată unui număr de cinci mari per-
sonaje de la curtea din Petersburg, 

 Că celor cinci li s-au dat puteri depline să decidă, după 
bunul lor plac, în favoarea sau în defavoarea ovreilor din 
această ţară, 

S-a hotărât ca o delegaţie compusă din câţiva israeliţi, din-
tre cei mai învăţaţi, să fie trimisă la Petersburg, cu misiunea 
de a se arunca la picioarele împăratului (fie-i gloria eternă) 
pentru a-l ruga cu umilinţă să nu permită introducerea nici 
unei inovaţii în viaţa jidovilor, care îi sunt cei mai fideli 
supuşi. Acest demers, pe cât de important pe atât de indis-
pensabil, va prilejui mari cheltuieli pentru donaţii, cadouri şi 
alte mijloace de corupţie. Pentru subvenţionarea acestor 
cheltuieli, vor trebui mari sume de bani. Membrii Kahalului, 
autoritate jidovească supremă, au hotărât să fie perceput de 
la fiecare ovrei un impozit extraordinar, numit « impozit pentru 
atenţii », care este calculat astfel : 
1) Din capitalul în monedă, marfă sau creanţe asigurate 

prin ipotecă, pe care îl posedă fiecare ovrei, se va plăti 0,5 %. 
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2) Din proprietăţile imobiliare, fiecare proprietar ovrei 
va plăti 0,25 %. 
3) Din diferite alte venituri, cum sunt chiriile etc. se vor 

plăti 10 %. 
4) Tinerii căsătoriţi, rămaşi alături de părinţii lor, vor 

plăti 1 % din valoarea bunurilor ce le aparţin.  
Fiecare jidov trebuie să facă, sub jurământ, evaluarea 

averii sale, din care va plăti procentul indicat mai sus. Dacă 
totuşi unii oferă 50 de ducaţi pentru acest impozit, ei vor fi 
scutiţi de jurământ fără să se mai verifice dacă procentul 
stabilit pentru capitalul de care dispun depăşeşte suma de 50 
de ducaţi, care vor fi depuşi imediat. 

Printre cei însărcinaţi cu luarea jurământului şi cu perce-
perea impozitelor pe care jidovii trebuie să le plătească 
comunităţii israelite, şase membri vor supraveghea perce-
perea acestui important impozit. Cei şase membri vor obţine 
din partea Kahalului puterea de a folosi, dacă va fi nevoie, toţi 
slujitorii Kahalului, care, în acest caz, trebuie să se supună 
orbeşte ordinelor lor. 

Documentul Nr. 281 
Despre impozitul destinat să paralizeze proiectul guvernului 

privitor la jidani 
 

Miercuri, a patra zi a lunii Tevet, săptă- 
mâna după adunarea Vaigah, 5562 

 

Intrucât cei şapte delegaţi, aleşi dintre cele mai importante 
notabilităţi jidoveşti, trebuie să meargă în curând la Peter-
sburg, pentru a implora pe Majestatea Sa Impăratul şi a-l 
ruga să nu schimbe nimic din poziţia ocupată în prezent de 
ovreii din Rusia, şi intrucât pentru acest important şi urgent 
demers trebuie bani şi iar bani, adunarea marelui complet al 
Kahalului a hotărât cele ce urmează:  

Crearea unui impozit extraordinar, în valoare de o rublă-
argint pe cap de locuitor ovrei. Acest impozit va trebui vărsat 
Kahalului, fără deosebire de sex şi de vârstă.  
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Micile oraşe şi districte trebuie să verse în casieriile sina-
gogilor de care aparţin banii rezultaţi din impozitul numit 
« impozit pe dobândă », care a fost hotărât în şedinţa de sâmbă-
ta trecută, prima zi a lunii Tevet, săptămâna după adunarea 
Mikoe. Casieriile sinagogilor trebuie să trimită aceşti bani vis-
tieriei generale a Kahalului. Se va respecta obligaţia ca rublele-
argint trimise de fiecare sinagogă să corespundă totalului 
indivizilor populaţiei jidoveşti aparţinătoare respectivei 
sinagogi. De exemplu, dacă populaţia ovreiască se compune 
din o mie de indivizi, inclusiv femei şi copii, sinagoga acelui 
oraş trebuie să trimită casieriei Kahalului o mie de ruble-
argint.  

Cât despre locuitorii oraşului unde îşi are sediul Kahalul, ei 
trebuie să verse, cu scrupulozitate şi sub jurământ, impozitul 
pe dobândă, în mâinile casierului însărcinat cu încasarea 
acestui impozit extraordinar. Acest casier este bogătaşul 
Wolf, fiul lui Hirş, demnitar cunoscut şi respectat, asistat în 
ţinerea evidenţelor şi în păstrarea actelor şi documentelor 
relative la acest impozit, de foarte-bogatul Aizik, fiul lui 
Iudel. 

Casierii şi delegaţii sinagogilor din districte, la sosirea în 
oraşul nostru, vor putea, în cadrul adunării generale şi cu 
consimţământul Kahalului, să-i schimbe pe cei şapte împu-
terniciţi să meargă la Petersburg, în care caz tot ei îi vor 
înlocui cu alţii. De asemenea, ei pot schimba pe casier şi pe 
cel însărcinat cu completarea registrelor. 

 
 

 

Documentul Nr. 282 
 

Ordonanţă privitoare la paralizarea proiectului 
guvernului referitor la ovrei 

 

Sâmbătă, a şaptea zi a lui Tevet, 
după adunarea Vaigah, 5562 

 

La şedinţa extraordinară a adunării generale şi a marelui 
complet al Kahalului, a fost făcut public următorul aviz : orice 
individ ce aparţine populaţiei ovreieşti, care până marţea vii-
toare nu va vărsa partea sa din impozitul pe dobândă (decre-
tat de Kahal  în vederea trimiterii la Petersburg a şapte dele-
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gaţi, pentru paralizarea acţiunii guvernului privitoare la ovreii 
din Rusia), va fi considerat de societatea jidovească renegat, 
nedemn de milă, va fi persecutat şi rău tratat de toţi fiii lui 
Israel, va fi pasibil de amenzi în bani şi de alte pedepse. 

S-a decis, de asemena, să nu se intre în tratative cu cei ce 
refuză să presteze jurământ pentru evaluarea averilor, criteriu 
de stabilire a părţii de impozit ce revine fiecăruia. Impozitul 
este deja ordonat de precedentele decizii, ce scutesc de jură-
mânt doar pe cei care au depus cincizeci de ducaţi. Proprie-
tarii ce vor să conteste la tribunalul Beth-Din decizia Kahalului 
referitoare la impozitul de 10% pe chiriile pentru magazine şi 
apartamente, pe care ei îl consideră excesiv, sunt preveniţi că 
avocaţii Kahalului vor fi bogătaşul Wolf, fiul lui Hirş, şi Aizik, 
fiul lui Iudel. Reclamanţii trebuie să se prezinte în faţa tribu-
nalului Beth-Din cel mai târziu în ziua de mâine. După acest 
termen, plângerile lor şi consecinţele ce decurg din ele vor fi 
considerate nule şi neavenite. 

Documentul Nr. 284 
Privitor la cârciumi şi la vânzătorii de rachiu 

 

In aceeaşi şedinţă s-a discutat problema cârciumilor ţinute 
de ovrei şi cea a furnizorilor de băuturi. S-a decis că orice 
jidan care face o afacere cu aceşti furnizori va fi la cheremul 
a şapte vânzători stabiliţi de Kahal, care îl vor urmări cu 
persecuţiile lor, îi vor provoca necazuri, amenzi şi tot felul de 
neajunsuri. Puterea celor şapte vânzători aleşi va fi egală cu 
cea a Adunării generale. 

Documentul Nr. 285 
Despre posturile ce trebuie ţinute 

Marţi, a zecea zi a lui Tevet, 5562 
 

Conform ordinelor celor şapte delegaţi, a fost făcută 
următoarea proclamaţie: « Se ordonă post negru tuturor ovreilor în 
general, fără exceptarea femeilor şi copiilor, în zilele de : luni 16, joi 19 
şi 23 ale lunii Tevet. Acest post trebuie ţinut cu stricteţe ca marele post 
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Efizi. El are ca obiectiv primirea rugăciunii pentru reuşita demersurilor 
ce trebuie făcute de cei şapte delegaţi la Petersburg, obligând pe toţi 
ovreii să se adune la marea sinagogă pentru a se ruga împreună ca 
proiectul guvernului, ce atârnă deasupra capetelor lor, să fie deturnat. 

Ovreii care, până la acele zile de rugăciune, nu vor achita impozitul 
menit să paralizeze proiectul guvernului relativ la problema jidovească, 
vor fi persecutaţi prin toate mijloacele posibile. Pe lângă amenzile pe 
care le vor suporta, vor fi respinşi din sânul societăţii ovreieşti în orice 
ocazie ».  

Despre « caşer », « tref » şi implicaţiile acestora 
 
 

Să pătrundem acum în anumite particularităţi esenţiale ale 
moravurilor evreieşti. Vom vorbi despre : 
1) Abatoarele evreieşti, despre caşer şi despre tref. 
2) Influenţa exercitată de instituţiile caşer şi tref asupra 

vieţii ovreilor. 
3) Impozitul, numit impozitul localului, pentru carnea 

caşer. 
4) Folosirea acestui impozit. 
5) Protecţia acordată de guvernul imperial rus autorită-

ţilor ovreieşti pentru perceperea acestui impozit. 
 

In toate oraşele mari şi mici în care se instalează jido-
vimea, aceasta construieşte pe cheltuială proprie un abator. 
Aici, măcelarii ovrei sacrifică animale cu coarne sau din alte 
specii, cu a căror carne obţinută într-un anumit fel şi denu-
mită « caşer », se hrănesc ovreii, aleşii lui Dumnezeu. Carnea 
respinsă, denumită « tref », va fi vândută creştinilor. Carnea 
considerată « caşer », de către religia iudaică, este dătătoare de 
viaţă. Dimpotrivă, carnea considerată « tref » este simplă mor-
tăciune, din care cauză trebuie vândută goymilor, mortăciuni şi 
animale cu chip de om. Iată de ce kahalul sfătuieşte pe ovreii 
de pretutindeni să pună mâna şi să monopolizeze comerţul 
de carne. 

In afara acestei chestiuni de salubritate şi de nutriţionism, 
mai mult sau mai puţin demnă de crezare (căreia iudaismul îi 
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acordă statut de sfinţenie prin calificarea unei cărni ca 
nefiind « caşer » câtă vreme ea nu a fost obţinută de la un ani-
mal tăiat de un măcelar evreu, într-o clădire care să aparţină 
exclusiv evreilor) mai există una, de un interes mult mai 
mare. Este vorba despre “dreptul” kahalului de a controla şi a 
percepe un important impozit pe vânzarea cărnii « caşer », 
control imposibil fără un abator aparte. Acest impozit, mare 
şi foarte productiv, este destinat, în multe ocazii, să aplaneze 
dificultăţile şi să învingă rezistenţele întâmpinate în realizarea 
scopului pe care poporul lui Israel l-a urmărit din totdeauna. 

Jidanii nu mănâncă altă carne decât cea obţinută de la un 
animal tăiat de un «şohet »24. Se ştie, de asemenea, că ovreii nu 
mănâncă anumite animale, interzise de Talmud. Din cele 56 
de capitole pe care Talmudul le consacră definirii manierei în 
care animalul trebuie pregătit şi sacrificat, pentru a se obţine 
carne « caşer » (capitole ce numără 642 de paragrafe, înscrise 
în culegerea talmudică de legi Şulhan aruh iore dea), am ales 
unele pe care le-am considerat demne de a fi reproduse tex-
tual. In primul rând, paragrafele 10 şi 11 din capitolul 1, rela-
tiv la felul cum trebuie tăiat un animal a cărui carne, declarată 
« caşer », urmează să fie consumată de ovrei. In aceste para-
grafe este prescrisă ascuţirea perfectă şi pe toată lungimea sa 
a cuţitului folosit de şohet, fără nici o ştirbitură şi foarte bine 
lustruit. Dacă acest cuţit nu îndeplineşte calităţile amintite, 
carnea animalului devine « tref », deci nu va putea fi consu-
mată de ovrei. In consecinţă, carnea considerată improprie 
consumului jidovesc, va fi vândută creştinilor25. De altfel, 

                                                      
24. Cel ce execută sacrificiul ritual, care a studiat şi aplică în toate detaliile, 
sub strict control rabinic, prescripţiile Talmudului privitoare la pregătirea 
pentru sacrificiu şi sacrificiul efectiv al animalelor şi păsărilor. (NER). 
25. Inţelegem mai bine acum raţiunea programelor “umanitare”, ale 
ţărilor bogate, prin care acestea se înghesuie să ajute ţările slab 
dezvoltate, din lumea a III-a. Pe de o parte, este vorba de vânzarea, pe 
cât posibil, a alimentelor (nu numai a cărnii!) considerate « tref » (există 
reţele de magazine numite TREF !), pe de altă parte, suntem în faţa unei 
competiţii pentru acapararea de cobai umani, pe care se experimentează 
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numai dacă cuţitul folosit îndeplineşte toate condiţiile 
amintite când se execută operaţia, şi îşi păstrează calităţile şi 
după terminarea acesteia, carnea este declarată « caşer ». Dacă 
în timpul operaţiei, cuţitul suferă o ştirbitură sau o degradare 
oarecare, carnea animalului tăiat devine « tref ». 

Paragraful 7, capitolul 18, spune: « Dacă lama cuţitului este 
perfect egală, fără nici o ştirbitură şi perfect curată, chiar dacă nu este 
bine ascuţit, şohetul îl poate folosi la tăierea animalului iar carnea 
rezultată poate fi declarată caşer, chiar şi atunci când operaţia durează 
o zi întreagă, cu condiţia, totuşi, ca, după operaţie, cuţitul să-şi păstreze 
acelaşi aspect ca înainte de folosire ». 

Cu toate acestea, trebuie recunoscut că, în ciuda prescrip-
ţiilor bizare şi adesea de neînţeles ale Talmudului, operaţi-
unea executată de şohet se face în general cu o îndemânare 
extraordinară. Preparativele în vederea ei sunt sălbatice şi 
revoltătoare. Animalul de sacrificat este supus la tot felul de 
chinuri, până nu mai este capabil să opună nici o rezistenţă. 
Chinurile nu încetează decât atunci când animalul martirizat, 
pierzând dorinţa de viaţă, încetează să mişte. Atunci şohetul, 
rade părul care acoperă locul unde trebuie făcută incizia şi 
taie rapid jugulara, cu multă îndemânare, astfel încât animalul 
să nu-i poate deteriora cuţitul prin vreo mişcare oarecare. 
Dacă aşa ceva s-ar întâmpla, conform instrucţiunilor 
talmudice menţionate, carnea ar fi declarată « tref ». 

Acesta e doar unul din aspectele problemei cărnii « caşer » 
şi « tref », aspect ce constituie pentru ovrei cauza unor foarte  
nobile scrupule, a unor docte şi savante dezbateri academice. 
Pentru creştini, nu contează dacă animalul a fost tăiat cu un 

                                                                                                           
anumite alimente ! Cobaii umani cei mai ieftini, disciplinaţi şi entuziaşti 
se găsesc în România. Cei din Africa, deşi mai numeroşi, sunt reticenţi, 
indisciplinaţi, inconsecvenţi. Nu poţi fi siguri pe ei, pe experienţele 
realizate în Africa. Africanul renunţă uşor la carnea primită “cadou” din 
partea Occidentului. El are la îndemână un vânat îndestulător, fructele ce 
cresc singure şi la tot pasul ! Cobaiul de la etajul trei sau patru, din 
Berceni sau Dămăroaia, este unul sigur în raport cu africanul care, 
conştient sau nu, depinde mai mult de Dumnezeu din cer decât de 
poporul “ales”, ce dumnezeieşte pe pământ ! 
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cuţit sau altul, atâta timp cât este sănătos, iar carnea are un 
gust bun. Latura cu adevărat păgubitoare pentru creştini, 
care rezultă din respectarea unor reguli privitoare la cons-
tatarea caracteristicilor jidăneşti de « caşer » sau de « tref », este 
următoarea : animalul a fost tăiat după toate regulile şi condi-
ţiile privind cuţitul, comportamentul, preparativele, etc. Cu 
astea însă, suntem abia la început. Şohetul, cu mânecile sufle-
cate, procedează la a doua operaţie, care constă în inspec-
tarea scrupuloasă a viscerelor animalului ucis. Operaţia este 
executată, punct cu punct, conform indicaţiilor Talmudului 
privind arta veterinară. Dacă viscerele animalului nu se pre-
zintă cum trebuie, carnea este declarată « tref » şi se pune 
deoparte, pentru a fi vândută şi experimentată pe creştini şi 
pe alte categori de goymi. 

Defectele cărnii, care o fac să fie considerată « tref », sunt 
de opt feluri, după cum urmează: Derus, Necuba, Habeza, 
Netula, Kenra, Nevela, Pesuka, Hebura26. 

Derus se referă la animalul rănit de un alt animal, sălbatic 
sau nu. 

Nekuba înseamnă găsirea unei răni pe pielea corpului,  
traiectul intestinal, vasele limfatice, ficat sau inimă. 

Habeza : este vorba de animalul ce prezintă un defect din 
naştere la plămâni. 

Netula : animal bolnav de ficat. 
Pesuka : animal cu fractură de coloană vertebrală. 
Hebura : animal ce prezintă o anomalie la coloana verte-

brală, fără urmele unui accident efectiv. 
Cele opt defecte27 reprezintă înalta şi suprema ştiinţă a 

cărnii tref. Dumnezeu însuşi, când ezită între un cotlet în 
sânge şi un biftec cu sos tartar, cere sfatul celor doi sau trei 
rabini şi şoheţi, de care nu se desparte nici în somn ! 

                                                      
26. Şulhan aruh iore dea, cap. XXIX, despre Tref. (NA). 
27. Deşi vorbeşte de opt defecte posibile ale cărnii animalului sacrificat, 
autorul nu explică decât şase, omiţând să ne vorbească de « Kenra » şi de 
« Nevela », aceasta de pe urmă fiind parţial explicată mai departe (NER). 
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Motivele pentru care carnea şi alte alimente pot fi declarate 
caşer sau tref sunt discutate frecvent de savanţii ovrei, inter-
pretate de maniere diferite, adesea contradictorii. 

Se înţelege de ce ovreii se arată atât de fuduli, refuzând să 
mănânce carne de la creştini. Ei ştiu bine că, în majoritatea 
cazurilor, este vorba de carne tref, considerată de ei mortă-
ciune (nevela), respinsă ca atare şi vândută creştinilor. 

Această practică a putut fi tolerată datorită ignoranţei în 
care Biserica menţine pe creştini de două mii de ani. 
Cunoaşterea misterelor religiei iudaice, a regulilor talmudice 
privind alimentele caşer şi tref, nu este o simplă curiozitate 
intelectuală ci un important element de higienă publică ! 

Ar trebui întrebaţi promotorii liberalismului, ce proclamă 
de la înălţimea tribunelor publice şi a catedrelor universitare 
egalitatea tuturor religiilor, ce cred ei despre vânzarea cărnii 
stricate celor de religie creştină. Este un lucru loial şi cinstit, 
sau escrocherie ? Cu toate acestea, practica amintită este per-
fect justificată din punctul de vedere evreiesc. Legea Talmu-
dului confirmă (Capitolul XIV) ceea ce Moise predica jido-
vilor în deşert : « Nu vă este permis să mâncaţi mortăciuni, dar vă 
este permis să le vindeţi străinilor ce trăiesc printre voi ». 

In afara acestor două operaţii principale care cuprind, 
cum am putut să ne convingem, o serie de detalii mărunte, 
mai sunt încă altele, nu mai puţin minuţioase, care se referă 
la felul cum trebuie hrănit animalul destinat sacrificării, la 
separarea sângelui din carnea menită să fie declarată caşer şi la 
multe altele ce sunt încredinţate unui alt însărcinat special, 
numit menckevi, diferit de şohet. 

Am făcut o scurtă trecere în revistă a operaţiilor regle-
mentare şi a practicilor de care depinde carnea caşer, operaţii 
şi practici care sunt tot atât de stânjenitoare şi de incomode 
pentru ovrei pe cât sunt de dăunătoare creştinilor.  

Punerea în practică a regulilor ce ordonă jidanilor să nu 
mănânce decât carne caşer, nu este rezultatul fanatismului 
jidovesc, cum tind să creadă în general creştinii. Respectarea 
strictă a acestor reguli se datorează permanentei supravegheri 
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pe care o exercită agenţii şi slujitorii Kahalului, ca şi mijloa-
celor folosite de acesta pentru aflarea fiecărui dumicat de 
carne consumată de populaţia evreiască. Pe de altă parte, 
cum infracţiunile la legea privind carnea caşer şi tref atrag 
pedepse, persecuţii şi amenzi, arme teribile la dispoziţia 
Kahalului, toate acestea au o eficacitate infailibilă asupra con-
travenienţilor, care, de frica heremului, respectă, de voie-de 
nevoie, legea cărnii caşer impusă despotic de către Kahal. 

Documentele clasate în Cartea Kahalului sub numerele 148 
şi 149, reproduse  textual în capitolul VIII, dau o idee asupra 
manierei în care Kahalul înţelege să aplice pedepse şi perse-
cuţii jidanilor refractari. Nu mai amintim aici de herem, despre 
care vom vorbi pe larg în capitolele următoare. 

S-a văzut că legea asupra cărnii caşer, prescrisă de Talmud 
şi sever impusă de Kahalul fiecărei localităţi, este respectată 
de populaţia jidovească mai mult de frica pedepselor şi per-
secuţiilor Kahalului, decât din fanatism religios. Severitatea 
Kahalului, în respectarea acestei legi, este uşor de explicat.  

Dacă într-adevăr Kahalul este o instituţie sau o autoritate 
impusă prin Talmud populaţiei evreieşti, este firesc ca el să 
ţină la respectarea strictă a legii privind carnea caşer. Această 
lege, mai mult decât oricare alta, separă pe jidani de omenire. 
Iată motivul pentru care ea trebuie păstrată intactă. Grija 
Kahalului, în această privinţă, este cât se poate de firească. 
Instituţie rabinică şi sanhedrinică prin excelenţă, Kahalul este 
intepretul fidel al Talmudului în fiecare localitate populată de 
jidani. Kahalul însă ştie din experienţă că jidanii nu respectă 
cu stricteţe această lege atunci când, plecaţi de acasă, scapă 
de sub controlul şi supravegherea agenţilor săi. Ştiind acest 
lucru, Kahalul nu contează pe fanatismul religios al jidanilor şi 
nu lasă acestora nici un fel de libertate de acţiune. Unii ovrei 
preferă să cumpere şi să mănânce carne tref (totuşi, nu, chiar 
pe cea considerată de măcelarii jidani ca nesănătoasă), carne 
ce nu este supusă enormului impozit perceput de Kahal 
pentru carnea caşer, cu toate că acest impozit este folosit în 



 
Tainele Kahalului 

 

 

67

multe împrejurări pentru păstrarea intactă a legilor Talmu-
dului. Dacă această instituţie a Kahalului s-ar mărgini numai la 
a recomanda una sau alta, am avea de-a face cu o construcţie 
fără temelie sigură. Cunoscând importanţa acestei legi, 
pentru a-i menţine intactă influenţa asupra vieţii particulare a 
jidovilor, fiecare kahal supraveghează respectarea sa cu o 
rigiditate fără egal.   

Din tot ce s-a spus până aici despre caşer, este uşor de 
înţeles de ce Kahalul, chiar în localităţile cu număr redus de 
jidani, construieşte pe cheltuiala sa o clădire destinată abato-
rului şi de ce arată atâta interes în privinţa comerţului cu 
carne. De asemenea, se poate înţelege de ce acest comerţ 
trebuie supravegheat de atâţia funcţionari şi împovăratat de 
un impozit strivitor. Se înţelege la ce pot servi ceremoniile 
bizare şi inexplicabile practicate în măcelăriile evreieşti. 

In Cartea Kahalului a lui Brafmann se găsesc patruzeci şi 
şase de acte şi documente privind acest aspect al vieţii jida-
nilor. Vom reproduce două, clasate sub numerele 148 şi 149,  
ele fiind cele mai interesante. Principalul obiectiv al ordo-
nanţelor citate este să păstreze principiile Talmudului. Dacă 
vom adăuga că impozitul pe carnea caşer, numit « impozit pe 
local », este folosit pentru plata tuturor celor aflaţi în slujba 
acestei instituţii, ca şi pentru fondurile necesare mituirii 
funcţionarilor guvernamentali (cum am văzut din docu-
mentele citate la capitolul IV), vom înţelege că această 
instituţie, fiind totuşi o grea povară pe capul jidanilor, deşi 
utilă intereselor lor generale, este extrem de dăunătoare 
pentru creştini. Stricta respectare a legii caşerului paralizează 
toate proiectele de reformă ale guvernelor europene referi-
toare la problema evreiască, reforme care ar fi salvatoare 
pentru creştini. 

Jidanii din Rusia (ţară care din cele mai vechi timpuri este 
roasă de cangrena corupţiei funcţionarilor guvernamentali) 
cu abilitatea ce îi caracterizează, au reuşit să obţină garantarea 
impozitului pe carnea caşer prin chiar legislaţia ţării. Aplicarea 
legii ovreieşti a caşerului este încredinţată chiar funcţionarilor 
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guvernului. Lucrurile s-au aranjat atât de bine încât autori-
tăţile ţariste supraveghează respectarea strictă a legii jidoveşti 
a caşerului. Atât de bizară şi de ieşită din comun, această 
contradicţie este motivată de Kahal astfel :  

« Neavând încredere în forţa noastră morală, care ar trebui să ser-
vească la menţinerea unei instituţii atât de importante cum este legea 
caşerului, prescrisă de Talmud de o manieră atât de specială, şi prevă-
zând circumstanţele în care aceia dintre coreligionarii noştri ce nu vor să 
respecte amintita lege (încălcare pentru care merită dojană şi pedeapsă 
din partea Kahalului) se pot adresa autorităţilor ruse pentru a căuta 
protecţie împotriva pedepselor Kahalului, am făcut tot posibilul să 
introducem în legile civile ale Rusiei un capitol referitor la perceperea 
impozitului pe carnea caşer, pentru a asigura executarea sa chiar de 
către autorităţile ţării ». 

Se poate ghici că introducerea acestei prevederi în legis-
laţia ţaristă nu a dat prea multă bătaie de cap Kahalului, căci 
nu a fost necesar decât ca autorităţile ruse să fie convinse că 
impozitul, numit impozit pe local, face populaţia ovreiască 
să-şi plătească impunerea pe care orice guvern o pretinde 
supuşilor săi, indiferent de religie. Iată termenii în care Kaha-
lul a convins guvernul rus să includă legea evreiască a cărnii 
caşer în propriile sale legi : 

De multă vreme ovreii plătesc în Rusia impozitul pe local28, 
perceput pe carnea caşer. El este destinat îmbunătăţirilor ce 
pot fi introduse în folosul acestei populaţii, de exemplu: 
construirea de şcoli ovreieşti acolo unde se simte nevoia 
acestora, pentru a se asigura încasarea impozitelor datorate 
guvernului de către populaţia evreiască, pentru a proteja şi a 
ajuta autorităţile civile şi militare să perceapă acest impozit 
care se plăteşte după cum urmează : pe fiecare animal tăiat în 
abatoarele evreieşti, a căror carne este caşer; pe fiecare pasăre 
tăiată şi destinată, de asemenea, să fie caşer; pe fiecare livră de 

                                                      
28. Supliment la cap. CCLXXXI, legea asupra impozitelor, art. 1 şi 8 
(NA) 
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carne caşer vândută ovreilor; pe amenzile pe care trebuie să le 
plătească cei ce nu respectă cu stricteţe legea caşerului, con-
form prescripţiilor Talmudului. In timpul operaţiei executate 
de măcelarii ovrei, prin sacrificarea animalelor sau păsărilor a 
căror carne va deveni caşer, trebuie vegheat ca instrumentele 
şi ustensilele folosite să fie conforme cu prescripţiile Talmu-
dului, lucrare ce se certifică de rabin29. Poliţia din oraşe şi din 
sate, ca şi autorităţile civile trebuie să sprijine cererea legală a 
întreprinzătorilor evrei, pentru perceperea impozitului pe local, 
cât mai strict şi mai fără întârziere, de la cei care cumpără 
carne caşer pentru a o consuma30. 

Legea caşerului se află sub protecţia guvernului ţarist, 
devenit astfel susţinătorul acestei instituţii eminamente iuda-
ice şi care, după cum am spus, separă şi mai mult populaţia 
jidovească de cea creştină. Această lege nu întâlneşte nici o 
opoziţie în Rusia. In privinţa răspunsului la întrebarea ce 
avantaj poate avea guvernul rus prin protejarea impozitului 
pe carnea caşer, iată ce putem spune : restanţele datorate de 
populaţia ovreiască din gubernia Vilnius se ridicau, în 1869, 
la enorma sumă de 93 368 ruble-argint iar cele datorate de 
populaţia jidovească din gubernia Minsk atingeau, în 1868, 
341 097 ruble-argint. In total, pentru cele două gubernii, 
suma exprimată în franci, ajungea la două milioane şi jumă-
tate de franci grei (2 537 860 franci). 

Protejând perceperea impozit pe carnea caşer şi încredin-
ţând autorităţilor civile executarea lui, guvernul rus cauzează 
mari neajunsuri populaţiei creştine sub aspectul higienei, 
făcând ca aceasta să consume carnea respinsă de jidani. Or, 
în anumite cazuri cel puţin, această carne poate fi vătămă-
toare. Pe de altă parte, guvernul favorizează şi încurajează pe 
ovrei să paralizeze şi să se opună oricărui proiect de reformă 
privitor la populaţia ovreiască răspândită pe întreg teritoriul. 
Proba acestei anomalii ne-o dau documentele reproduse la 
sfârşitul capitolului precedent: extrasele din darea de seamă a 

                                                      
29. Supliment la cap. CCLXXXI, art. 33 al legii impozitelor (NA). 
30. Supliment la cap. CCLXXXI, art. 57 al legii impozitelor (NA). 



 

Kalixit de Wolski 
 

 
 70

lui Derjavin şi cele din ordonanţele Kahalului ce urmează 
acestui capitol. Vom reveni asupra acestui subiect. 

 

Despre tribunalul Beth-Din, despre herem şi despre 
persecutorul secret 

 
Iată documentele clasate în Cartea Kahalului sub numerele 

148 şi 149. Le prezentăm pentru a veni în sprijinul afirma-
ţiilor de mai sus. 

Documentul Nr. 148 
Despre reglementările pentru asigurarea autorităţii 

tribunalului judiciar evreiesc BETH-DIN, care, ca urmare a delictelor 
şi contravenţiilor comise de coreligionarii noştri, 

riscă să-şi piardă orice influenţă, ferească-ne  
Dumnezeu de asta! 

 

Aceste reglementări au fost discutate şi aprobate de Adu-
narea generală compusă din toate autorităţile jidoveşti, altfel 
spus de reprezentanţii oraşului, de membrii Kahalului în 
mare complet, de membrii tribunalului Beth-Din, pentru a asi-
gura judecăţilor efectuate de acesta din urmă putere execu-
tivă asupra tuturor ovreilor. 
1) Dacă un jidan este citat de trei ori de şamaş (slujitorul 

sinagogii) să se prezinte în faţa tribunalului Beth-Din pentru a 
da declaraţii într-o chestiune ce îl priveşte, şi el nu răspunde 
acestor apeluri, ca şi în cazul când nu se supune judecăţii 
înseşi a aceluiaşi tribunal în respectiva afacere, se va pronun-
ţa împotriva sa herem. Şefii şi reprezentanţii oraşului aprobă 
dinainte expresiile folosite de tribunalul Beth-Din în formu-
larea heremului, care va fi lansat împotriva vinovatului de către 
notar. Şamaşul va trebui să proclame că heremul a fost apro-
bat de toate autorităţile ovreieşti reunite (“Begascomus alufei 
veroznie hakahal”). 

Dacă un astfel de herem nu dă rezultatele aşteptate, tri-
bunalul Beth-Din va încheia un proces verbal, semnat de toţi 
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membri săi, îl va înregistra în pinkes (registrul documentelor). 
Şamaşul înregistrează şi el acţiunea în pinkesul Kahalului, apoi 
se consultă cu persecutorul secret (perceptorul), neigah gamel, 
asupra a ceea ce trebuie făcut cu vinovatul care nu şi-a modi-
ficat atitudinea după ce a fost pus sub herem. Ceea ce va 
recomanda persecutorul secret, va trebui respectat cu stric-
teţe de şamaş. 

Dacă cel vinovat este un om ce dispune de putere, care 
poate fi periculos sau poate provoca neajunsuri Kahalului, 
tribunalul Beth-Din se va înţelege cu inspectorul însărcinat cu 
încasările lunare şi cu doi reprezentanţi dintre cei mai 
experimentaţi (nici un membru al Kahalului sau al autorităţii 
judiciare ovreieşti nu îşi poate declina participarea), pentru a 
se lua în comun o hotărîre, care obligatoriu va deveni exe-
cutorie. 
2) Dacă cel asupra căruia s-a lansat herem persistă trei 

zile în refuzul său şi nu-şi onorează obligaţiile, tot avutul său, 
mobiliar şi imobiliar, ca şi poziţia avută în sinagogă, vor fi 
declarate ca hafker (disponibil pentru primul solicitant venit) 
de către tribunalul Beth-Din. Din acel moment, toate despă-
gubirile datorate tribunalului Beth-Din trebuie achitate din 
averea vinovatului, căci întreaga sa avuţie va fi vândută prin 
estimare (în absenţa vinovatului). Ceea ce va rămâne după 
plata despăgubirilor către tribunalul Beth-Din va intra în vis-
tieria Kahalului. Dacă, cu toate acestea, unii creditori ai vino-
vatului ridică reclamaţii, acestea vor fi soluţionate prin ordo-
nanţele şi judecăţile tribunalului Beth-Din31 . 
3) Când într-un proces oarecare una din părţi cheamă în 

judecată cealaltă parte în faţa tribunalului Beth-Din şi în 
instanţă nu sunt prezenţi decât trei judecători, aceştia trei 
sunt obligaţi să înceapă imediat instruirea procesului fără nici 
o întârziere pe motivul că tribunalul nu ar fi complet. Nu se 
fac excepţii de la această regulă decât atunci când este vorba 

                                                      
31. Acest document a fost tradus textual din Cartea Kahalului. Vânzarea 
despre care este vorba se limitează la dreptul de exploatare a proprietăţii 
jidanului vinovat, cum se procedează şi în cazul creştinilor. (NA). 
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de o afacere extrem de importantă, la care trebuie să ia parte 
toţi membrii tribunalului. Este de dorit ca toate aceste pro-
cese să fie soluţionate cât mai curând posibil. Reprezentanţii 
Kahalului, ca şi ceilalţi daianimi (judecători), sunt obligaţi să 
accepte şi să aprobe tot ceea ce au hotărât cei trei judecători, 
fără dreptul de a face observaţii sau de a se opune. Dacă una 
din părţi, nemulţumită de hotărârea dată de cei trei judecă-
tori, se adresează altui judecător în recurs, nimeni nu are 
dreptul să dea curs acelei cereri. 
4) Dacă reclamantul, adică cel care a intentat acţiunea, 

obligă partea adversă să se prezinte în faţa unui tribunal 
creştin, el va fi chemat prin herem în faţa tribunalului Bet-Din. 
Mai întâi va fi avertizat că atât Kahalul cât şi tribunalul Beth-
Din îl vor obliga la plata tuturor cheltuielilor şi pagubelor 
provocate părţii adverse prin acest proces. Apoi că, în plus, 
va avea de suportat întreaga răspundere ce decurge din herem, 
răspundere impusă în vederea susţinerii şi respectării auto-
rităţii judiciare evreieşti. 
5) Este interzis oricărui ovrei să servească de martor ce-

lui ce citează un jidan în faţa altui tribunal decât Beth-Din. 
Dimpotrivă, se ordonă oricărui jidan să fie martorul coreli-
gionarului la ananghie în faţa unui tribunal creştin. 
6) Dacă reclamantul posedă o poliţă din partea pârâtu-

lui, el poate chema în judecată pe advesarul său în faţa unui 
tribunal creştin, în situaţia că acesta nu s-a supus hotărîrii 
luate de tribunalul Beth-Din. 
7) Dacă vinovatul îşi recunoaşte vina şi se supune deci-

ziei tribunalului Beth-Din, înainte ca afacerea să fie transmisă 
persecutorului secret, tribunalul poate anula heremul lansat 
împotriva lui, cu condiţia de a obţine din partea acestuia 
garanţia supunerii sale totale în faţa deciziilor viitoare ale 
tribunalului Beth-Din. Dacă totuşi afacerea a fost comunicată 
persecutorului secret, anularea heremului nu poate fi acordată 
decât cu asentimentul Kahalului, a tribunalului Beth-Din şi a 
tuturor autorităţilor evreieşti reunite în adunare generală. 
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8) Slujitorii sinagogii (şamaşii), trebuie să se întâlnească 
o dată pe lună pentru a desemna dintre ei un persecutor secret, 
ce va jura solemn că nu va cruţa pe nimeni, nici chiar rudele 
sale cele mai apropiate; că, totodată, conform instrucţiunilor 
primite de la predecesorii săi, va face tot ce-i stă în putere 
pentru a susţine şi a face să fie respectat sfântul tribunal Beth-
Din, instituit prin Talmud. In plus, el trebuie să jure că nu va 
divulga secretul alegerii sale în această funcţie. 

Documentul Nr. 149 
Despre datoriile şi mijloacele ce trebuie folosite de  

persecutorul secret pentru a zdrobi şi a învinge rezistenţa 
celor ce nu se supun tribunalului evreiesc Beth-Din 

 

1). Cel lovit de herem va fi eliberat din toate funcţiile Kaha-
lului sau ale confreriei (hevra). 

2). Este obligatorie excluderea sa din toate confreriile. 
3). Nu va fi admis la Fova besamimdraş32, nici în preajma 

locurilor unde sunt celebrate alte sfinte ceremonii. Cu atât 
mai mult, nu trebuie lăsat să se apropie, în calitate de cantor, 
de locul unde se face rugăciunea. Ii este interzisă cumpărarea 
de onoruri, iar rugăciunea comună nu poate fi întreruptă sau 
oprită de acesta33. 

4). Cel pedepsit nu poate fi invitat la nici o adunare 
generală şi la nici o petrecere particulară. Cel care îl invită 
devine, la rândul său, pasibil de herem. 

5). Nimeni nu trebuie să închirieze celui lovit de herem o 
locuinţă, sau un alt loc, unde acesta ar putea practica un 
comerţ oarecare. Totuşi, aranjamentele anterioare pronun-
ţării heremului trebuie respectate cu stricteţe. Soţia celui 
pedepsit nu poate fi admisă la ceremonia de purificare în 
mikve şi, se înţelege de la sine că, în clipa supremă, toate 

                                                      
32. Ceremonia Fora va fi descrisă într-un capitol următor. (NA). 
33. Dacă un evreu a fost lezat în interesele sale sau în demnitatea sa de un 
alt evreu sau de o confrerie şi nu i s-a dat satisfacţie pentru ofensa 
primită, el se duce la sinagogă, la Besamindraş, şi întrerupe rugăciunea 
până ce i se dă satisfacţie. (NA). 
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relele vor cădea ca trăznetul asupra celui vinovat. Upşito 
şebeiam pokadai inflkadolof vastci. 

6). Dacă vinovatul profesează o meserie oarecare, este in-
terzis oricărui ovrei să-i ofere de lucru în acea meserie. 

7). Dacă un părinte a promis de soţie pe fiica sa celui asu-
pra căruia s-a pronunţat herem, acestui părinte îi este permis 
să rupă înţelegerea şi să nu-şi ţină promisiunea, fără ca pen-
tru aceasta să fie obligat la plata unei despăgubiri, după cum 
se obişnuieşte în astfel de cazuri. 

8). Se dă voie oricui să strige la sinagogă că cel vinovat a 
mâncat tref, că nu a respectat postul, sau să i se aducă alte 
acuzaţii, chiar neadevărate, pentru a întărâta fanatismul 
populaţiei evreieşti şi pentru ca cel vinovat să fie expus tutu-
ror persecuţiilor posibile. 

Toate acestea au fost decise în unanimitate de Adunarea 
generală compusă din membrii Kahalului şi ai tribunalului 
Beth-Din, apoi aprobat de marele rabin Garof Gagadol. Toţi 
au semnat sub prestare de jurământ, pentru ca acestea să fie 
respectate cu sfinţenie. 

Cele scrise mai sus trebuie citite cu atenţie. Atât pentru a 
ne face o idee despre poziţia unui ovrei ce se află sub influ-
enţa imediată a Kahalului, ca şi despre raporturile acestuia din 
urmă cu autorităţile locale şi despre valoarea pe care o poate 
avea  mărturia unui jidan supravegheat de Kahal. 

 
 

Confreriile jidoveşti 
 
Trecem la confreriile jidoveşti. Care sunt raporturile lor 

cu Kahalul ? Ce influenţă exercită aceste confrerii asupra 
jidanilor şi asupra creştinilor ?  

Nu există societăţi jidoveşti în care să nu găsim câteva 
confrerii şi nu vom găsi ovrei care să nu aparţină uneia dintre 
acestea. 
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Influenţa acestor confrerii pe plan social general ca şi pe 
acela al vieţii private a fiecărui jidan, atât sub raport moral cât 
şi material, este foarte mare şi foarte importantă. Ca să 
folosim o comparaţie sugestivă, confreriile sunt arterele 
societăţii ovreieşti, în timp ce Kahalul îndeplineşte funcţia 
inimii. Cel care nu a pătruns în intimitatea vieţii ovreilor şi 
nu cunoaşte mijloacele artificiale folosite de aceştia pentru a 
se introduce în diversele societăţi creştine sau de altă cre-
dinţă, nu va putea observa în întreaga ei amploare legătura 
misterioasă ce înlănţuie într-o atotputernică şi invizibilă 
corporaţie jidovii răspândiţi pe întreaga planetă. 

Cartea Kahalului a lui Brafmann tratează această chestiune 
în toate detaliile posibile. Amintim doar această interesantă 
latură a vieţii ovreilor, oprindu-ne asupra unora din aceste 
confrerii : 

• Confreria Talmudului (Savanta). 
• Confreria de binefaceri. 
• Confreria meseriaşilor. 
• Confreria religiei.  
• Confreria funeraliilor. 
 

Există şi alte confrerii, împărţite într-o infinitate de sub-
confrerii locale. Toate sunt intim legate între ele prin dra-
pelul naţional al Talmudului, pe care îl servesc cu fidelitate, 
secondând instituţia Kahalului, de care depinde existenţa lor. 

Fiecare confrerie are un şef, un institutor şi adesea o casă 
de rugăciune (sucursală a sinagogii principale). Altfel spus, 
fiecare confrerie este o locotenenţă kahalică, în care cea mai 
mare parte din membri aparţine elitei societăţii ovreieşti. Ea 
formează o cvasi-legiune de combatanţi ce înconjoară şi 
apără drapelul naţional al Talmudului. Permanent la dispo-
ziţia Kahalului, când acesta consideră necesar să pedepsească 
un jidan recalcitrant şi să-l supună jugului său apăsător, con-
freria este, de asemenea, gata să apere prin toate mijloacele 
un ovrei fidel şi supus ordinelor Kahalului, când acesta are 
încurcături cu goymi.  
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Raporturile acestor confrerii cu Kahalul sunt consemnate 
în 21 de documente şi acte publicate de Brafmann în cartea 
sa. Am extras şi am tradus din rusă şapte dintre acestea, 
clasate sub numerele 7, 8, 14, 59, 79, 82 şi 85, pe care le 
supunem atenţiei cititorului. 

Documentul Nr. 7 
Despre întocmirea statisticii populaţiei jidoveşti 

din oraş, după poziţia ocupată de fiecare 
Miercuri, secţia celor cinci cărţi 

Ahro kedoşim iva, 5555  
 

Reprezentanţii Kahalului au ordonat şefilor de confrerii 
(gaboim) să furnizeze cifrele statistice reale asupra membrilor 
societăţilor lor. Confreria meseriaşilor va trebui să indice 
contramaiştrii de care dispune, fără să menţioneze dacă ei 
aparţin populaţiei ovreieşti din oraş sau dacă sunt străini de 
oraş. Acelaşi ordin a fost dat de Kahal proprietarilor ovrei sau 
locatarilor principali din acest oraş, cu domiciliul permanent 
aici, sau flotanţi. 

Documentul Nr. 8  
Despre alegerea juraţilor 

 

Pentru a regla problema privitoare la măcelăriile jidoveşti, 
rămasă nesoluţionată pentru unele confrerii, sâmbătă, după 
secţia Ahro kedoşim, 13 Av, 5555: a) cu asentimentul Kahalului, 
au fost aleşi patru şefi de confrerii. Aceştia, împreună cu rabi 
Samuel, fiul lui J., trebuie să rezolve afacerea dintre Hevra 
kadişa (confreria funeraliilor) şi Hevra şive kirneşim (confreria 
celor şapte aleşi). In aceeaşi şedinţă s-a hotărît ca lui Samuel, 
fiul lui J., să i se elibereze un certificat de traducător, pentru 
ca acesta să traducă în ruseşte câteva decrete ale tribunalului 
Beth-Din. Dacă rabinul şi tribunalul Beth-Din nu au nimic 
împotrivă, şamaşii (notarii Kahalului) pot semna acest 
certificat. 
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Documentul Nr. 14 
Despre construirea abatorului  evreiesc 

Sâmbătă, secţia celor cinci cărţi, Begaloşo, 5555 
 

S-a ordonat confreriilor Hevra kadişa şi Hevra şive kirneşim 
să construiască, pe cheltuiala lor, un abator evreiesc.  

Intrucât Hevra şive kirneşim s-a retras şi ca o consecinţă a 
acestei retrageri lucrarea a fost întreruptă, Kahalul desem-
nează pe rabi Avi, fiul lui R., pe rabi Nota, fiul lui D. şi pe 
rabi Samuel, fiul lui G. să încheie socotelile cu confreria care 
refuză continuarea construcţiei şi să ceară acesteia toate chi-
tanţele privind cheltuielile efectuate până în acest moment. 
Când aceste socoteli vor fi încheiate, iar delegaţii vor intra în 
posesia chitanţelor amintite, ei vor propune confreriei Hevra 
kadişa să cumpere de la Kahal dreptul de a continua singură şi 
pe cheltuiala sa construcţia abatorului. Cei trei delegaţi au 
libertatea şi dreptul de a încheia cum vor considera de 
cuviinţă socotelile cu confreria care s-a retras. De asemena, 
sunt împuterniciţi să se înţeleagă cu confreria care ar vrea să 
continue construcţia, aşa cum ar face-o cei şapte şefi ai adu-
nării generale. Dacă Hevra kadişa doreşte să continue amintita 
construcţie şi obţine autorizaţie de la delegaţii numiţi de 
Kahal, ea va trebui să îndeplinească toate condiţiile prescrise 
confreriei Hevra şive kirneşim. 

 
 
 

 
Documentul Nr. 59 

Decizie avertisment 
 

La construirea apartamentului care dă în curtea sinagogii, 
confreria Semitat hasodim (confreria de împrumut) nu a înde-
plinit condiţiile impuse prin autorizaţia acordată de Kahal, 
construindu-se două ferestre cu vedere spre Casa de rugă-
ciune a Confreriei funeraliilor şi alte două în partea unde se 
roagă cei din confreria Zevah sedec (a măcelarilor), ceea ce 
contravine convenţiei încheiate cu Kahalul. Cu toate acestea, 
în pofida încălcării ordonanţelor Kahalului, membrii acestuia 
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din urmă au decis ca ajutorul în bani, acordat fără dobândă 
confreriei Semitat hasodim, să fie menţinut, cu condiţia ca 
aceasta să construiască în apartamentul respectiv alte două 
ferestre cu vedere spre răsărit; în caz contrar, Kahalul va 
retrage ajutorul acordat numitei confrerii.  

 

Documentul Nr. 79 
Despre procesul Kahalului cu confreria meseriaşilor 

Sâmbătă, secţia Bogar 
 

Reprezentanţii Kahalului au decis să rezolve în mod ami-
abil conflictul dintre meseriaşii jidani şi Kahal, plătind aces-
tora suma de 200 ruble-argint, pentru a le satisface recla-
maţiile. 

Documentul Nr. 82 
Despre drepturile şefilor Confreriei Sfinte 

Sâmbătă, secţia Bogar, 5559 
 
 

Se acordă şefilor actuali ai sfintei Confrerii a funeraliilor 
drepturile de care dispun cei şapte aleşi ai oraşului. Pentru 
tot ce priveşte numita confrerie, până la noua alegere, toate 
deciziile luate de actualii ei şefi vor avea aceeaşi autoritate ca 
cele luate de cei şapte aleşi ai oraşului. 

 
 
 

Documentul Nr. 85 
Circulară trimisă de Kahal tuturor confreriilor 

Sâmbătă, secţia celor cinci cărţi Behukatai, 5559 
 

Reprezentanţii oraşului au hotărât să trimită tuturor con-
freriilor o circulară în care se prevede că, începând de astăzi 
şi până la 18 Av 5560, adică pe durata unui an întreg, se 
interzice primirea de noi membri, cu excepţia copiilor şi a 
adolescenţilor necăsătoriţi. 

Este deci interzis şefilor acestor confrerii, numiţi pe o 
perioadă de o lună, să facă demersuri pentru admiterea de 



 
Tainele Kahalului 

 

 

79

noi membri în confrerii. Se admite o singură excepţie pentru 
confreria Semitat hasodim (confreria împrumuturilor). 

 

Ceremonia « Alia » şi distinţia între patricieni şi 
plebei  

 
In ce constă ceremonia Alia, ce face distincţia între patri-

cieni şi plebei ? 
Această ceremonie a fost instituită de Ezra34, după alţii de 

Moise însuşi. Ea constă în lectura celor cinci cărţi sfinte şi a 
Cărţii profeţilor, lectură care trebuie să se facă în timpul rugă-
ciunii comune35. Lectura trebuie făcută lunea, joia şi sâmbăta, 
în fiecare săptămână. Despre nerespecatrea acestei reguli 
Ezra spunea astfel: « Cel care în cele trei zile indicate, nu va citi cele 
cinci Cărţi sfinte va fi persecutat de îngerul tenebrelor (Satan) ».  

Citirea celor cinci cărţi sfinte şi a Cărţii profeţilor, a fost 
introdusă în timpul rugăciunii comune, cu ocazia sărbătorii 
de lună nouă şi a zilelor de post. Executarea acestei obligaţii 
este prescrisă de sinagogă tuturor ovreilor, fără excepţie. La 
îndeplinirea numitei îndatoriri sunt obligaţi atât oficiantul 
(cohen) cât şi asistentul (levi)36, la fel ca oricare alt jidan. 
Lectura se face obligatoriu după Sefer Tora (sul de pergament 
pe care sunt scrise extrase din Talmud şi psalmi). Acest per-
gament este cel mai sacru obiect din sinagogă. Ceremonia are 
loc astfel :  

După ce s-a recitat rugăciunea Şemina Ezrei, cineva din 
asistenţă scoate din kivot pergamentul numit Sefer Tora şi îl 
predă cantorului sau înlocuitorului acestuia. Cantorul, după 
ce îl primeşte cu o profundă cucernicie, recită o scurtă rugă-
ciune şi se îndreaptă cu solemnitate spre estradă. Credincioşii 
îl înconjoară şi fiecare trebuie să atingă Tora. Pe estradă 

                                                      
34. Kolbo, regula citirii celor cinci cărţi sfinte, cap. XV (NA). 
35. Talmud, ratatul Meghila, pag. XX (NA). 
 
36. Diferenţa de clasă se menţine şi astăzi la ovrei. Aceştia se împart în 
leviţi şi zarodi. (NA). 
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cantorul îi întâlneşte pe segan sau gaba (starostele) şi pe şamaş 
(notarul). 

După ce a aşezat Tora pe masa de pe estradă, cantorul, la 
un semn făcut de gaba, pronunţă cântând numele tatălui celui 
ales să aibă cinstea de a citi primul rugăciunea. 

La această invitaţie, persoana desemnată se ridică de la 
locul ei şi urcă pe estradă ; apoi, aşezându-şi mâinile pe Tora, 
recită rugăciunea astfel : « Binecuvântează Iehova care eşti binecu-
vântat ! Iehova cel binecuvâtat fi binecuvântat pentru eternitate ! Tu eşti 
binecuvântat, Iehova, rege al creaţiei ; tu, care ne-ai ales dintre toate 
popoarele pământului şi ne-ai dat legi ! Tu eşti binecuvântat, mare 
legiuitor ! ». Credincioşii răspund : « Amin ! » După care începe 
lectura celor cinci cărţi sfinte. Când lectura se încheie, aceeaşi 
persoană care a fost invitată de cantor să urce pe estradă 
repetă : « Binecuvântat fi Iehova, care ne-ai dat adevăratele legi sfinte! 
Binecuvântat fie Iehova, marele legislator ! ».  

In aceasta constă ceremonia Alia. In a fi invitat să citeşti 
şi să reciţi rugăciunea, asta însemnând să fi ales să urci pe 
muntele Sinai, reprezentat în fiecare sinagogă prin estradă, de 
unde se anunţă poporului legile dictate de însuşi Dumnezeu.  

 

Cine este în drept să oficieze Alia ? 
 

Prima Alia aparţine oficiantului (kohen, descendent din 
Aaron); cea de a doua, asistentului (levi). Următoarele sunt 
pentru credincioşi. In absenţa oficiantului (kohen), prima 
revine asistentului (levi); dacă levi este absent şi kohen prezent, 
acesta din urmă preia primele două. In cazul că absentează 
atât oficiantul cât şi asistentul, Aliile lor sunt date altor 
persoane prezente la rugăciune, în ordinea următoare : 
Talmudi hahan (învăţatul interpret al Talmudului), parnasimii 
(reprezentanţii adunării generale), care au dreptul să-şi adju-
dece de la a treia până la a şasea Alia; celelalte Alia aparţin 
credincioşilor prezenţi. 
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In felul acesta, ceremonia Alia împarte credincioşii sina-
gogii în patricieni şi plebei, ceea ce adesea dă prilejul unor 
violente certuri între participanţi. Unii din cei ce asistă se 
simt ofensaţi că nu au fost invitaţi să urce pe estradă pentru a 
recita rugăciunea şi a se apropia de Tora. Alţii pretind că lor li 
se cuvenea a treia sau a patra Alia, în loc de a cincea sau a 
şasea pe care au obţinut-o, şi aşa mai departe. In fond fiecare 
ar vrea să aparţină patricienilor. Aceste pretenţii provoacă, 
aproape totdeauna, scandaluri care nu se potrivesc cu 
atmosfera unui templu destinat sfintei rugăciuni. In ciuda 
recunoscutei sale autorităţi asupra tuturor evreilor şi a com-
portamentului său despotic în privinţa vieţii intime a aceas-
tora, Kahalul nu a reuşit să asigure disciplina necesară pe 
timpul ceremoniei Alia.  

 

Despre autoritatea şi atribuţiile speciale ale 
kahalului. Noţiunile de « hazaka », « meropie » şi 

« herem » 
 
Să examinăm următoarele subiecte : 
1) Autoritatea Kahalului în districtul ce-i aparţine. 
2) Regulile Kahalului cu privire la permisiunea acordată 

ovreilor străini de a locui în acel district. 
3) Vânzarea către ovrei a dreptului de hazaka şi meropie. 
4) Heremul la evrei. 
 

Cuvintele lui Schiller « ovreii s-au constituit ca stat în cadrul 
celeorlalte state », definesc şi rezumă istoria vieţii jidanilor încă 
din Egipt, acum 3 600 de ani şi până în zilele noastre. 

Un stat fără teritoriu fiind ceva fictiv, greu de conceput, 
cuvintele poetului german au fost considerate, până în zilele 
noastre, mai curând ca o simplă licenţă poetică decât ca 
reflectând fidel o realitate istorică.  

In cartea de faţă, întâlnim la tot pasul acest teritoriu fictiv 
şi insesizabil, care din toate timpurile a fost râvnit de Kahal şi 
constituie adevăratul său domeniu, asupra căruia exercită o 
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veritabilă suveranitate teocratică. In felul acesta, cuvintele lui 
Schiller capătă valoarea unui adevăr incontestabil.  

Iată imaginea pe care ne-o dă legea Kahalului despre acest 
teritoriu, deloc fictiv pentru ovrei. Dimpotrivă, el este cât se 
poate de real, sub numele de Hezcat işub, termen ce trimite la 
autoritatea pe care şi-o atribuie Kahalul asupra proprietăţilor 
cuprinse în districtul său. 

Prin legea Hezcat işub, autoritatea Kahalului se extinde din-
colo de regulile şi formele cunoscute ce guvernează conduita 
unei societăţi oarecare. Locuitorii neovrei sunt consideraţi de 
ovrei ca locuitorii unui teritoriu liber de orice ocupaţie 
anterioară37, iar bunurile, terenurile şi proprietăţile lor, asupra 
cărora Kahalul îşi extinde automat puterea sa ocultă, consti-
tuie un « domeniu kahalic », o bizară formă de proprietate, 
inexistentă la alte popoare. Această nemaiîntâlnită formă de 
proprietate îşi are originea în calitatea de « popor ales », despre 
care nu se poate spune că jidanii şi-o atribuie în mod dezin-
teresat ! Kahalului îşi atribuie dreptul de a administra întreaga 
planetă, din centrul pământului până în înaltul cerului. In 
consecinţă, el poate vinde oricând terenurile şi proprietăţile 
de orice fel ale creştinilor. Problema este găsirea unui cum-
părător. Se găsesc însă cumpărători ovrei nu numai pentru 
proprietăţile creştinilor, vândute de Kahal, ci şi pentru creş-
tinii înşişi, pe care tot Kahalul îi vinde ovreiului ce plăteşte 
preţul cuvenit ! Lucrul se înţelege dacă ţinem cont că, în 
virtutea calităţii jidovilor de « popor ales », lumea întreagă este 
o « palestină », adică un lac liber, în care nu are voie să-şi 
întindă plasele de pescuit decât cel căruia Kahalul i-a vândut 
acest drept. Ne-o spune atât rabi Kulun, unul dintre cei mai 
importanţi interpreţi ai Talmudului, cât şi viaţa, practica şi 
activitatea de zi cu zi a Kahalului, după cum vom vedea din 
cele ce urmează. 

                                                      
37. Proprietăţile ce aparţin neovreilor sunt asimilate unui deşert liber, al 
nimănui. – Talmud araklat – Baba batra, pag 59, (NA). 
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După Hezkat işub, ovreiul doritor să locuiască în alt oraş, 
sau să facă negustorie în oraşul său natal ar greşi dacă s-ar 
pune sub protecţia legilor ţării respective. El ar eşua, dacă nu 
ar obţine mai întâi permisiunea Kahalului din localitatea sa de 
origine, ca şi pe cea a Kahalului din localitatea în care doreşte 
să se instaleze. 

Codul de legi evreieşti, Hoşen hamişpot, se pronunţă astfel 
pentru acest caz : “In timpurile de azi, de când suntem obli-
gaţi să trăim în directă dependenţă de naţiunile creştine şi pe 
un teritoriu limitat, unde sunt situate locuinţele ovreilor din 
marile oraşe, s-ar putea întâmpla ca, în cazul unor tulburări, 
un ovrei venit din altă localitate, nefiind la curent cu secretele 
comunităţii locale, să denunţe fără să vrea fapte ce trebuie să 
rămână necunoscute creştinilor.  

Kahalul are dreptul de a închide poarta oricărui ovrei 
străin de districtul al cărui reprezentant şi săpân absolut este 
el şi numai el. Pentru a ajunge la acest rezultat, kahalul poate 
folosi toate mijloacele de care dispune, inclusiv influenţa 
administraţiei locale a goimilor. Negustorilor în trecere le 
este permisă o şedere temporară. Este interzis unui ovrei să-
şi fixeze reşedinţa într-un alt oraş decât cel în care s-a născut, 
fără o autorizaţie formală din partea kahalului acelui oraş. Se 
admite o singură excepţie de la această regulă, în favoarea 
învăţatului interpret al legii Talmudului (Talmudi haham), 
căruia îi este permis să se fixeze unde doreşte. 

Din cele relatate până aici, se poate vedea că ovreii se 
supun numai de formă legilor ţării în care locuiesc şi că sunt 
constrânşi la supunere totală şi fără posibilitate de apel în 
faţa conducerii lor dictatoriale, reprezentată în fiecare oraş, 
ţinut, provincie sau ţară de către Kahal. 

Să trecem acum la vânzarea proprietăţilor creştinilor, pe 
care o face kahalul, în folosul ovreilor. Aceste proprietăţi, 
ţară după ţară şi popor după popor sunt considerate ca un 
ocean liber, dar nu al nimănui ci al Kahalului, în care poate 
pescui numai cel care a cumpărat acest drept de la Kahal. 
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Pentru cei neiniţiaţi în secretele tenebroase ale Kahalului, 
această vânzare este o enigmă inexplicabilă. Să presupunem 
că, în conformitate cu atribuţiile pe care şi le arogă, Kahalul 
vinde ovreiului « A » proprietatea unui creştin « B », pro-
prietate care, conform legilor ţării respective, aparţine în 
mod inviolabil acestuia de pe urmă. Vânzarea se face, se 
înţelege, fără ştirea nici consimţământul adevăratului propri-
etar. Se pune următoarea întrebare : ce profit obţine ovreiul 
« A » din dreptul asupra proprietăţii, vândut lui de Kahal, 
drept pentru care a plătit suma convenită ? Creştinul « B » nu 
va ceda proprietatea sa ovreiului « A » pentru motivul că 
acesta a fost investit de Kahal cu un pretins drept de propri-
etate, iar Kahalul, în ce-l priveşte, nu are puterea de a-l 
expropria pe creştinul « B ». Ce a cumpărat deci evreul « A » 
şi pentru ce a vărsat el în casieria Kahalului preţul achizi-
ţionării proprietăţii ce aparţine creştinului « B »? 

Evreul « A » a cumpărat de la Kahal ceea ce se cheamă 
« hazaka », adică dreptul exclusiv de a exploata proprietatea 
individului « B », el fiind sigurul ovrei care poate închiria casa 
acestuia şi exercita acolo un comerţ ; numai el poate sub-
închiria altor ovrei părţi din proprietate, pe care el nu le 
foloseşte ; el poate, de asemenea, împrumuta cu dobândă pe 
proprietarul legal şi pe ceilalţi locatari ai casei ; în fine (aşa 
cum specifică actul de vânzare eliberat de Kahal) el are drep-
tul de a folosi toate mijloacele posibile şi imaginabile pentru 
a deveni cât mai curând veritabilul stăpân al proprietăţii, al 
cărui drept de exploatare l-a cumpărat38.  

Când Kahalul vinde dreptul de meropie39, adică dreptul de a 
exploata un individ neovrei ce nu dispune de nici o propri-
etate, actul de vânzare spune că numai cumpărătorul are 
dreptul de a percepe dobândă neovreiului a cărui exploatare 
i-a fost vândută, că este interzis unui alt ovrei de a intra, 

                                                      
38. Vezi actul cu nr. 261, reprodus în cap. VI, (NA). 
39. Meropiie înseamnă textual individ neevreu (NA). 
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indiferent în ce fel, într-o afacere cu acel individ ; că numai 
cel care a cumpărat acest drept poate şi trebuie să inventeze 
mijloacele de a încurca situaţia acelui individ, pentru a-l duce 
cât mai rapid posibil la ruină şi la dezonoare ; căci proprie-
tăţile goymilor şi goymii înşişi sunt hefker, după legile jidă-
neşti, adică bune, respectiv buni de a fi exploataţi până la 
ruină. 

Iată legile din Hezkat işub, după Talmud, din care Braf-
mann citează în Cartea Kahalului treizeci şi şapte de acte şi 
documente, din care noi am extras şi tradus pe cele mai 
importante, clasate sub numerele 22, 23, 57, 77, 100, 101, 
102, pe care le vom găsi în capitolul XII, ca şi actul nr. 261, 
deja citat în capitolul VI. 

Aceste acte şi documente ridică vălul care, de atâtea se-
cole, ascunde ochilor lumii secretele impenetrabile ale rega-
tului lui Israel. Ele luminează întrucâtva profunda obscuritate 
în spatele căreia se ascunde iudaismul. Pentru prima oară în 
istorie Heder kahal (Cancelaria Kahalului) iese din întunecimile 
sale subterane, dezvăluindu-se ca o organizaţie statală 
secretă, căreia, în toate ţările şi din toate timpurile, i-a fost şi 
îi rămâne supusă orbeşte populaţia ovreiască. 

Marea putere de care dispune kahalul şi ale cărei efecte ies 
la iveală prin straniile sale ordonanţe (precum cele deja citate 
mai înainte, cele ce apar în acest capitol şi cele ce urmează) 
are de ce să-l mire pe cititor. Ea pare aproape de necrezut 
prin îndrăzneala şi calculul diabolic pe care se sprijină şi de 
care face uz la tot pasul. 

Antrenamentul îi dotează pe acrobaţi cu o asemenea su-
pleţe încât, dacă nu vezi cu proprii tăi ochi, imaginaţia refuză 
să conceapă că aşa ceva este posibil. Exerciţiul subtilităţii, 
practicat de Kahal de secole şi milenii, l-a făcut atât de abil 
încât nu îi este dificil să-şi atingă ţinta când vinde unui ovrei 
proprietatea unui neovrei. Inţelegem mai bine astfel de ce 
anumite « exproprieri » sau « naţionalizări » se produc aşa 
cum se produc, de ce altele nu se produc de loc. De ce cutare 
industrie, altă dată înfloritoare, cutare flotă sau cutare mare 
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combinat industrial pentru fabricat oţel sau substanţe 
chimice este cedat, de un aşa numit oficiu de privatizare 
pentru suma ridicolă de un leu, sau un dolar ! Oficiul de 
privatizare sau oricum s-ar numi organismul creat pentru ca 
astfel de matrapazlâcuri să poată avea loc, nu este altceva 
decât o instituţie kahalică. In cei douăzeci ani care au trecut de 
la lovitura jidovească de stat din decembrie 1989, întreaga 
fostă « proprietate socialistă de stat » şi întreaga, practic, 
« proprietate cooperatistă », de pe vremea celor 45 de ani de 
comunism, au fost lichidate prin sistemul kahalic descris aici 
sub numele de hazaka. 

Kahalul respectă acest principiu pe cât de simplu, pe atât 
de infailibil: că este mai uşor şi mai sigur să prinzi cu undiţa, 
pe rând, câte un singur peşte, decât să pui mai multe cârlige 
şi să te expui astfel ca firul să se rupă prin supraîncărcare. 
Urmând acest sistem din timpuri imemoriale, el atacă pe 
fiecare creştin, fiecare ţară separat. S-a ajuns astfel ca în anu-
mite oraşe din nordul Moldovei, Maramureş, litoralul Mării 
Negre, în Bucureşti sau în alte oraşe mari, în domenii pre-
cum băncile, finanţele, comerţul şi chiar presa sau cultura, 
ovreii să facă şi să desfacă practic totul. Românii au ajuns 
sclavi în ţara lor. Numai umbra spinului, la uşa creştinului! 
Copiii şi nepoţii noştri termină facultatea la Bucureşti, Cluj 
sau Iaşi, spre a putea apoi culege căpşuni în Spania, tăia 
lemne în Canada, spăla vase la Paris ori New York, ucide 
patrioţii afgani sau irakieni ce-şi apără sărăcia, nevoile şi 
neamul contra imperialismului kahalic rafinat în distileriile 
americane. 

Se întâmplă foarte rar ca un atac lansat de Kahal împotriva 
unui creştin să nu se încheie în favoarea autorităţii jidoveşti. 
Kahalul nu riscă niciodată nimic. Presupunând că un evreu, 
după ce a cumpărat de la Kahal dreptul de hazaka sau de 
meropie, în graba sa de a-i jupui pe cei asupra cărora a căpătat 
drepturile amintite, foloseşte mijloace ilegale şi prea brutale 
ce cad sub incidenţa justiţiei ţării. Kahalul, chiar şi în acest 
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caz, lansează în ajutorul acelui evreu o haită de mijlocitori, 
despre care am vorbit în cap. VI, înarmaţi cu daruri şi cu 
martori falşi, care pot, conform legilor evreieşti, să jure 
strâmb în faţa tribunalelor creştine. Ce poate face creştinul, 
neştiutor şi singur, în războiul înverşunat pe care i-l declară o 
întreagă populaţie evreiască, reprezentată prin Kahal ? 

Dacă în raza districtului său, Kahalul nu întâlneşte nici un 
obstacol serios la impunerea evreilor pentru comerţ, indus-
trie şi oricare altă ramură de producţie, este cunoscută abili-
tatea sa de a face ca o parte a acestui impozit să fie suportată, 
indirect, de populaţia creştină şi să intre în vistieria sa. 
Aceasta pare mult mai dificil decât să bagi intrigi şi să acţio-
nezi din umbră conform unor calcule tenebroase. In acest 
caz s-ar părea că drumul de urmat este mai puţin favorabil 
clandestinităţii. Kahalul nu se lasă însă stânjenit de astfel de 
probleme minore. Am văzut în capitolul II, felul în care 
Kahalul a ştiut să condiţioneze autorităţile ruseşti, făcând din 
ele un auxiliar pentru încasarea impozitului pe local, impozit 
impus măcelarilor jidani. Am văzut că perceperea acestui 
impozit a căpătat putere de lege în legislaţia rusă. Cităm încă 
un articol din codul imperial rusesc, care dă arbitrariului 
Kahalului ocazia să perceapă, în profitul său, mai multe 
impozite, dovedind că legislaţia ţaristă acţiona pentru şi în 
numele Kahalului ovreiesc.  

Astfel, în codul de legi rusesc, cap. V, paragraful 10, pag. 
281, se spune: « Impozitele pe care jidanii trebuie să le plătească în 
afara celui pe local, pentru caşer, sunt: 1) atât la sută pentru chiria pe 
apartamente, prăvălii, magazine închiriate unor ovrei de proprietarii 
ovrei; 2) atât la sută din ceea ce rezultă din  ocupaţiile  exercitate de 
evrei, cum ar fi : a) vânzarea băuturilor calde, ceai, punch, cafea şi al-
tele în localurile din oraşele mici şi din sate ; b) arendarea distileriilor ; 
c) arendarea de sticlării ; d) arendarea de forje ;  e) fabricarea de gu-
dron ; f) negustoria en gros de vite ; 3) atât la sută pentru succesiunea 
ovreilor decedaţi ; 4) atât la sută pentru permisiunea de a purta cos-
tumul naţional jidovesc ; 5) atât ca amendă pentru neplata impozitelor 
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enumerate mai sus ; 6) atât pentru vânzarea rachiului în cârciumi ce 
aparţin statului ». 

Astfel, în Rusia, prin şiretenie şi folosind legile ţării, 
Kahalul a ajuns să facă obligatorie plata impozitelor de către 
ovrei, impozite pe care el le repartizează şi din care îşi adju-
decă cea mai mare parte. Numai nişte resturi intrau în trezo-
reria imperială, căci machiavelismul cu care Kahalul întoc-
meşte lista contribuabililor jidani, ce serveşte ca bază pentru 
perceperea impozitelor de către autorităţile ruse, depăşeşte 
tot ce ar putea imagina cel mai subtil avocat creştin. 

Cât despre jidani, aceştia trebuie să se supună Kahalului ca 
cei mai umili servitori, căci dintr-o trăsătură de condei acesta 
din urmă i-ar putea ruina pe cei ce nu i se supun, pe care îi 
tratează ca pe nişte renegaţi. Nesupuşii nu se pot plânge 
autorităţilor civile ale statului, pentru că acestea percep 
impozitele datorate de ovrei după listele întocmite de Kahal.  

Un exemplu, dintre multe altele, ne va face să înţelegem 
cum se comportă Kahalul cu coreligionarii săi nesupuşi şi ce 
greutate are fraza deja citată : «să-l obligăm pe ovreiul neascultător 
sau renegat să se întoarcă în rândul celor supuşi legilor jidoveşti, chiar 
cu ajutorul goimilor ». 

In 1866, o ovreică văduvă, numită Broida, a făcut plân-
gere către guvernatorul din Vilnius, reclamând Kahalul din 
acest oraş că a obligat-o să plătească 1 500 de ruble-argint (în 
jur de 50 000 de Euro) pentru înmormântarea soţului său, 
sub pretextul că cei din confreria funeraliilor au fost obligaţi 
să supravegheze cadavrul timp de cinci zile înainte de 
înhumare. Ea adăuga că au făcut-o să semneze o declaraţie 
prin care recunoştea că plătea această enormă sumă de bună 
voie. Aflând că o asemenea plângere a fost adresată guver-
nului, Kahalul a ordonat reclamantei să mai plătească încă 500 
de ruble-argint, ca amendă, justificând că ea nu a achitat 
subscripţia pe care evreii bogaţi o plătesc pentru a-i scuti de 
serviciul militar pe coreligionarii lor săraci. Autorităţile ruse, 
nevrând şi neputând să se amestece în afacerile comunităţii 
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jidoveşti, nu i-au putut face dreptate văduvei. Mai mult chiar, 
conformându-se articolelor de lege din codul rus, cu privire 
la perceperea impozitelor de la ovrei, au obligat-o pe aceasta 
la plata amenzii de 500 de ruble, impusă de Kahal.  

Dincolo de uşurinţa cu care Kahalul a ajuns să încaseze 
impozitele coreligionarilor săi prin intermediul autorităţilor 
ruse, să privim mai de aproape o acţiune indirectă îndreptată 
împotriva creştinilor. Astfel, codul de legi rus, prin art. 2 
litera « a », privind impozitul pe băuturile calde, impozitează 
nu numai ovreii, care în general nu vând decât rachiu în 
cârciumi, ci şi creştinii care servesc ceai, punch şi cafea celor 
ce intră în aceste cârciumi ţinute de jidani. Rezultă că, o parte 
din acest impozit plătit de cârciumarii ovrei în contul 
Kahalului este achitat de creştinii ce servesc băuturile calde. 

La Vilnius şi în principalele oraşe ale Lituaniei, Kahalul, 
prin intermediul autorităţilor ruse, percepe în pieţele jidoveşti 
un impozit pe alimentele vândute de negustorii ovrei, în 
principiu numai ovreilor. Mulţi creştini cumpără însă diferite 
alimente de la aceşti negustori, astfel că în mod obligatoriu 
negustorii ovrei îi fac pe creştini să plătească, peste valoarea 
reală a mărfii, impozitul pe care ei trebuie să-l achite 
Kahalului. 

In ultimii douăzeci de ani, Kahalul din Vilnius a reuşit să 
impună vânzarea peştelui pe piaţa ovreiască, vânzare asupra 
căreia percepe un impozit considerabil. Vânzarea peştelui 
care, în principiu, trebuia să se facă între ovrei, a luat aseme-
nea proporţii printre creştini încât, în 1867, perceperea 
impozitului pe care trebuia să-l plătească un întreprizător 
jidan, prin intermediul autorităţilor ruse40, a adus Kahalului 
2 700 de ruble-argint. Şi în acest caz, populaţia creştină este 
cea care plăteşte, indirect, impozit Kahalului, care nu întâl-
neşte nici o dificultate pe care subtilitatea sa să nu o poată 
învinge, pentru a se conforma legii Hezkat işub.  

                                                      
40. Cf. Raportul cancelariei guvernului din Vilnius, nr. 9381 din 19 sep-
tembrie 1868. (NA). 
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Ar fi să ne înşelăm dacă am crede Kahalul mulţumit de 
posibilităţile pe care i le oferă legile ruseşti în perceperea 
impozitelor susmenţionate cu ajutorul autorităţilor creştine. 
Ne-am îmşela dacă am crede că el s-ar conforma cu stricteţe 
acestor legi. In documentul clasat sub nr. 57, citat printre 
altele în capitolul XII, se va vedea cum Kahalul, vrând să 
introducă acelaşi impozit la Minsk, impozit pe care deja îl 
introdusese în alte oraşe, se exprimă astfel în încheierea 
ordonanţei sale: « După tot ce s-a spus mai sus, Kahalul ordonă ca 
amintitul impozit să fie repartizat între ovrei şi perceput, în ciuda 
opoziţiei guvernatorului civil ».  

Tot ce s-a spus până aici asupra legii Hezkat işub precum 
şi cele ce vom mai vedea parcurgând documentele citate în 
continuarea acestui capitol, demonstrează că autoritatea şi 
arbitrariul Kahalului, se sprijină nu atât pe Talmud, ale cărui 
legi se respectă ad literam în viaţa internă şi privată a ovreilor, 
ci mai curând pe herem, care ridică la grad de dictatură această 
autoritate ; căci cine jigneşte heremul, spune Talmudul, jig-
neşte legea în întregul său41. 

Este uşor de înţeles în ce strivitoare măsură apasă această 
autoritate dictatorială chiar şi asupra ovreilor. Având în ve-
dere cele prezentate mai sus, se poate vedea că legea Hezkat 
işub acţionează şi apasă mai ales asupra populaţiei creştine, 
care, la prima vedere, nu depinde întru nimic de autoritatea 
arbitrară a Kahalului. 

Pentru un jurist documentele citate reprezintă mai mult 
decât un subiect interesant. Recomandăm aceste documente 
celor care vor să aprofundeze cauzele nemulţumirii generale 
din zilele noastre (peste tot unde ovreii îşi manifestă prezen-
ţa) şi cauzele « persecuţiilor » la care, chipurile, ar fi  fost 
supuşi vreme de optsprezece secole.  

                                                      
41. Kolbo, art. 139. (NA). 
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Acum este momentul să lămurim cititorul asupra formei 
heremului (afurisenie), de care Kahalul se foloseşte câteodată ca 
blestem şi altă dată ca jurământ.  

In afară de herem, la evrei mai există nidui sau şamta, jură-
mânt sau blestem cu valoare mai mică decât a heremului. 
Astfel, nidui sau şamta, folosit ca blestem înseamnă exclu-
derea temporară din societatea ovreiască. Dacă în termen de 
treizeci de zile vinovatul nu se căieşte cu umilinţă în faţa 
Kahalului, recunoscându-şi culpa, se lansează herem împotriva 
sa şi atunci este exclus categoric din neamul lui Israel. 

 
Heremul este redactat astfel: 

 
“Din partea membrilor Kahalului « X », tuturor reprezen-

tanţilor Esşabot (instituţii superioare de învăţământ talmudic), 
salut ! Vă facem cunoscut că jidanul « A » şi-a însuşit bani 
care aparţin jidanului « B » şi că, în pofida ordinului pe care i 
l-am dat primului de a restitui suma celui ce îi aparţine de 
drept, el nu s-a conformat.  

Pentru această infracţiune la legea ovreiască, noi i-am 
impus nidui; dar, cum el nu s-a căit şi a perseverat în ticăloşia 
sa, am lansat împotriva sa herem şi vă rugăm să faceţi la fel, 
publicând că pâinea sa nu este pâinea unui jidan; că vinul său 
este vin de neseh (păgân); că fructele care îi aparţin sunt 
stricate şi murdărite; iar cărţile sale sunt cărţi de vrăjitorie. 
Ordonaţi să i se taie « ţiţiţii »42. Smulgeţi de la uşa sa « mezu-
za »43. Nu veţi mânca şi nu veţi bea cu el. Fiul său nu va avea 
dreptul la ceremonia tăierii împrejur sau circumciziunii. Nu îi 
veţi instrui copiii în spiritul legilor lui Dumnezeu. Nu veţi 
permite primirea sa ca membru al unei confrerii. Cupa cu 

                                                      
42. Ciucuri prinşi pe vesta purtată de evreu sub haina neagră sau sub 
sutană. (NA). 
43. Cilindru din lemn, aşezat oblic la intrarea fiecărei locuinţe evreieşti, de 
care estă prinsă în cuie o bucată de pergament ce reproduce un verset 
din cele cinci cărţi sfinte. Evreii acordă acestui talisman puterea de a 
alunga spiritele impure  trimise de Satan pe pământ. (NA). 
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care va bea va trebui curăţită cu mare grijă. Intr-un cuvânt, îl 
veţi privi şi trata ca pe un nahri (neevreu)”. 

 

Iată formula heremului : 
 

« Prin forţa şi puterea pe care le are Cuvântul sfânt, distrugem, 
anatemizăm, înjosim, umilim şi blestemăm, în numele Dumnezeului 
Kahalului, în numele a 613 articole ale Legii divine cuprinse în 
Cărţile sfinte ; prin acest herem cu care Jesu Narvin blestema oraşul 
Ierihon ; cu care Elisei blestema copiii ce îl urmau pe el şi pe servitorul 
său Gohzi ; cu care Bazak blestema pe Moraz… Prin toate 
anatemele, blestemele şi ocările care au fost proferate de pe vremea lui 
Moise până în acest moment. In numele Dumnezeului Akatriel, al 
Dumnezeului Sabaot; în numele arhanghelului Mihail, marele răz-
boinic; în numele lui Metatron, care a fost numit aşa de Rabi 
(Dumnezeu) al său; în numele lui Saldanfon care împleteşte ghirlande 
pentru Rabi (Dumnezeu) al său ; în numele acestui Dumnezeu al cărui 
nume este desemnat prin 42 de litere ; în numele Dumnezeului care s-a 
arătat lui Moise şi care i-a permis acestuia să realizeze miracolul de a 
seca Marea Roşie pentru ca poporul lui Israel să poată trece ; în numele 
lui El, prin tainica putere a numelului lui ; prin puterea ce a scris 
tablele legii divine ; în numele Dumnezeului lui Israel de deasupra 
heruvimilor ; în numele carului sfânt şi al tuturor celor aşezaţi în acest 
car în ceruri ; în numele tuturor îngerilor şi arhanghelilor, locuitori ai 
cerului care îl servesc pe Dumnezeu… Orice fiu sau fiică a poporului 
lui Israel care va încălca aceste dispoziţii :  

Să fie blestemat de Dumnezeul lui Israel de deasupra arhanghelilor, 
ce locuiesc în ceruri. Să fie blestemat de sfântul şi teribilul nume a lui 
Dumnezeu, nume care va fi proclamat de Arhi Rabin în ziua judecăţii 
de apoi. Să fie blestemat de cer şi de pământ. Să fie blestemat de 
puterea supranaturală. Să fie blestemat de marele arhanghel Mihail, 
mare conducător războinic. Să fie blestemat de Metatron, însemnat prin 
nume de al său Rabi (Dumnezeu). Să fie blestemat de Dumnezeul 
Arkantriel, Dumnezeul Sabaot. Să fie blestemat de toţi serafimii, de 
toţi îngerii şi arhanghelii care îl servesc pe Dumnezeu şi care sunt în 
carul din ceruri ! 
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Dacă este născut în luna Nisan, în timpul căreia domneşte arhan-
ghelul Uriil, să fie blestemat de acest arhanghel şi de toţi îngerii supuşi 
lui ! 

Dacă este născut în luna Yiar în timpul căreia domneşte arhan-
ghelul Capmiil, să fie blestemat de acest arhanghel şi de toţi îngerii 
supuşi acestuia ! 

Dacă este născut în luna Sivan, în timpul căreia domneşte arhan-
ghelul Aruriil, să fie blestemat de acest arhanghel şi de toţi îngerii 
supuşi acestuia ! 

Dacă este născut în luna Tamuz, în timpul căreia domneşte ar-
hanghelul Peniil, să fie blestemat de acest arhanghel şi de toţi îngerii 
supuşi acestuia ! 

Dacă este născut în luna Av, în timpul căreia domneşte arhanghelul 
Barkiil, să fie blestemat de acest arhanghel şi de toţi îngerii supuşi 
acestuia ! 

Dacă este născut în luna Elul, în timpul căreia domneşte arhan-
ghelul Elul, să fie blestemat de acest arhanghel şi de toţi îngerii supuşi 
acestuia ! 

Dacă este născut în luna Tişri, în timpul căreia domneşte arhan-
ghelul Curiil, să fie blestemat de acest arhanghel şi de toţi îngerii supuşi 
acestuia ! 

Dacă este născut în luna Heşvan, în timpul căreia domneşte ar-
hanghelul Basşikiil, să fie blestemat de acest arhanghel şi de toţi îngerii 
supuşi acestuia ! 

Dacă este născut în luna Kisler, în timpul căreia domneşte arhan-
ghelul Aduniel, să fie blestemat de acest arhanghel şi de toţi îngerii 
supuşi acestuia ! 

Dacă este născut în luna Tevet, în timpul căreia domneşte arhan-
ghelul Enoil, să fie blestemat de acest arhanghel şi de toţi îngerii supuşi 
acestuia ! 

Dacă este născut în luna Şvat, în timpul căreia domneşte arhan-
ghelul Gavril, să fie blestemat de acest arhanghel şi de toţi îngerii supuşi 
acestuia ! 

Dacă este născut în luna Adar, în timpul căreia domneşte arhan-
ghelul Rumiil, să fie blestemat de acest arhanghel şi de toţi îngerii 
supuşi acestuia ! 
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Să fie blestemat de cei şapte arhangheli care patronează cele şapte 
zile ale săptămânii şi de toţi îngerii; să fie blestemat de cei patru 
arhangheli care patronează cele patru sezoane ale anului, ca şi de toţi 
îngerii; să fie blestemat de cele şapte sanctuare ale templului. Să fie 
blestemat de legile divine care guvernează de la începutul lumii coroanele 
şi sigiliile. Să fie blestemat de Dumnezeul atotputernic, mare şi înspăi-
mântător ! Toate nenorocirile să se grăbească să-l persecute. Dumne-
zeule mare, pedepseşte-l! Dumnezeule, mare creator, distruge-l, măce-
lăreşte-l, umileşte-l! Fie ca mânia Ta să-l lovească cu toată scârba. Toţi 
diavolii să-i iasă în întâmpinare, să fie blestemat oriunde l-ar purta 
paşii, iar sufletul să-l părăsească pe neaşteptate. O moarte murdară să-l 
lovească şi să nu mai apuce o lună de viaţă. Dumnezeu să-l pedepsească 
cu ftizie, cu aprindere de plămâni, cu pecingine, cu nebunie şi gălbinare. 
Propria-i spadă să-i pătrundă în piept, săgeţile sale să se rupă. 
Călătoriile sale să fie însoţite de necazuri şi accidente de tot felul. Să-l 
întâmpine întunericul şi disperarea. Să fie alungat din regatul luminii şi 
aruncat în regatul tenebrelor. Să-l roadă nenorocirile şi disperarea. Să 
vadă cu proprii săi ochi cum îl lovesc nenorocirile una după alta. Se va 
acoperi de blesteme care îl vor apăsa ca o haină. Se va distruge singur şi 
Dumnezeu atotputernic îl va distruge. Dumnezeu nu-l va ierta 
niciodată, din contră, îl va pedepsi, iar mânia şi răzbunarea sa vor 
cădea asupra lui şi se vor imprima pe întregul său trup. Numele său va 
fi şters din înălţimile cerurilor. Va fi alungat pentru totdeauna dintre 
urmaşii lui Israel, conform anatemei scrise în legile divine.  

Cât despre voi, cei care ţineţi la Dumnezeu, trăiţi fericiţi şi 
Dumnezeu să vă binecuvânteze ! » 

 

Iată rugăciunea ce se spune după publicarea heremului : 
 

«Fie ca cel ce a binecuvântat pe strămoşii noştri : Avraam, Israel, 
Iacob, Moise, Aaron, David, Solomon, profeţii lui Israel şi pe cei 
drepţi, să coboare binecuvântarea Sa asupra acestui oraş şi asupra 
celorlalte oraşe, cu excepţia celui care va viola acest herem. Facă-se voia 
lui Dumnezeu, astfel ca, în mila Sa, cei ce îi sunt credincioşi să fie 
protejaţi iar zilele lor să fie sub protecţia Sa un timp cât mai lung. 
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Dumnezeu să binecuvânteze lucrarea mâinilor lor şi să-i elibereze pe 
toţi fraţii lor întru Israel ; împlinească-se voia Sa ! Amin44 » 

Este important să cunoaştem conţinutul jurământului la 
jidani. 

Talmudul împarte jurămintele în trei categorii : 
1. Şebnat deeraita, jurământul care se prestează după legea 

lui Moise. 
2. Şebnat geset, jurământul prescris de Talmud. 
3. Setam herem, în cadrul anchetei suspectului aflat sub 

ameninţarea heremului45. 
Jidanii consideră jurământul cerut de autoritatea lor judi-

ciară ca un act de o înaltă gravitate. Ei poartă un mare res-
pect primelor două categorii de jurământ, de care au mare 
groază. 

Respectul şi spaima sunt împinse la un asemenea grad 
încât un jidan, a cărui purtare a fost totdeauna ireproşabilă, 
este foarte rău văzut dacă a fost o singură dată obligat să 
presteze jurământ în faţa unui tribunal jidovesc. In acest caz, 
el pierde încrederea coreligionarilor săi şi este evitat ca un le-
pros. Având în vedere marea importanţă pe care evreii o 
acordă jurământului, nu este de mirare că o bună parte dintre 
ei preferă să suporte pierderi însemnate, decât să fie obligaţi 
să presteze jurământ la ordinul tribunalului Beth-Din. Din 
această cauză, cea de a treia categorie de jurământ, setam 
herem, este în mod special folosită în faţa tribunalelor jido-
veşti.  

Semnificaţia gravă acordată jurământului ar putea consti-
tui un factor liniştitor pentru creştinii în mijlocul cărora tră-
iesc populaţiile jidoveşti, dacă în realitate, ovreii i-ar acorda 
aceeaşi semnificaţie în toate cazurile şi în faţa tuturor tribu-
nalelor. Din nefericire pentru creştinii care au de-a face cu 
jidanii (cazuri foarte frecvente), jurământul pe care aceştia 

                                                      
44. Kolbo, Reguli asupra heremului § 139. (NA). 
45. Hoşen hamişpot meirat eliaim, cap. LXV, p.6 şi Feşubot haramileum, § 229 
(NA).  
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sunt chemaţi să-l depună în faţa tribunalelor creştine este 
considerat de ei ca o simplă formalitate, ce nu are nimic 
comun cu conştiinţa lor. Dacă din aceasta rezultă binele 
general al poporului lui Israel, fiecare jidan poate depune în 
faţa autorităţilor creştine sau musulmane oricâte jurăminte 
false doreşte. 

Pentru a completa citatele lămuritoare despre jurământ la 
ovrei, vom adăuga un pasaj din Maimonide, care relatează 
ceea ce se spune în timpul ceremoniei jurământului, păs-
trându-i întreaga originaliate. 

 

« Am auzit că în oraşul nostru există persoane care fac pe ovrei să 
jure tot timpul şi că unii sunt permanent dispuşi să o facă. Şi unii şi 
ceilalţi fac rău, pregătindu-şi inevitabil pedeapsa. Pentru jurământ fals, 
pedeapsa este foarte grea, chiar când răul făcut cuiva valorează doar o 
centimă : dacă doriţi să impuneţi cuiva să jure, luaţi pergamentul prins 
în cuie pe mezuza, desfăşuraţi-l şi arătaţi pasajul înscris pe el ; aduceţi 
targa pe care sunt transportaţi morţii şi acoperiţi-o cu giulgiul cu care 
sunt acoperiţi aceştia; aduceţi cornul cu care se trâmbiţează în ziua de 
anul nou ; chemaţi copiii de la şcoală, aduceţi băşicile şi aruncaţi-le în 
faţa tărgii. Tribunalul Beth-Din trebuie să repete celui care depune 
jurământ că, mâine, el va fi aruncat în faţa tărgii ca şi băşicile. 
Aprindeţi lumânările, aduceţi pământ şi aşezaţi pe acest pământ pe cel 
ce depune jurământ, sunaţi din corn şi spuneţi-i cu voce tare aceste 
vorbe : “dacă juri strâmb, toate blestemele cuprinse în legea divină vor 
cădea asupra ta” ». 

 
Documentul Nr. 112 

Despre autorizaţia de a deveni elector 
In ajun de joi, 19 Nisan, 5561 

 

Şefii oraşului, membrii Kahalului şi membrii reali ai adu-
nării generale au decis să acorde pentru totdeauna dreptul de 
elector lui rabi Meşulam Faifiş, fiul lui Isaac. (Se citeşte 
formula heremului şi când se termină se sună din corn şi toată 
lumea, inclusiv copiii, repetă : Amin !46)  

                                                      
46. Şeak sedek, vol V, cap. IV, § Teşubot Gagoniti şi Maimonide, § 142 (NA). 
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Acte & Documente kahalice şi ale tribunalului 
Beth-Din ilustrând funcţionarea instituţiei juridice 

« Hazaka » 
 
Iată documentele anunţate, din Cartea Kahalului, pe al 

căror text ne sprijinim spusele : 

Documentul Nr. 22 
Conflict între Kahal şi un particular asupra dreptului 

de exploatare a unei pieţe 
Miercuri, secţia celor cinci cărţi, Vorah 

 

Ca urmare a protestelor reprezentanţilor Kahalului, împo-
triva numitului Eleazar, fiul lui Efraim, referitor la exploa-
tarea locului şi a clădirilor situate pe acest loc, totul apar-
ţinând creştinului Zwanski, de meserie blănar, în şedinţa 
generală a completului Kahalului s-a decis că trebuie delegaţi 
doi toanimi (avocaţi), care vor pleda în faţa tribunalului Beth-
Din, apărînd cauza şi drepturile Kahalului. 

 
 

 

Documentul Nr. 23 
Hotărîrea tribunalului Beth-Din în procesul Kahalului  

contra lui Eleazar, fiul lui Efraim 
 

Avocaţii Kahalului au susţinut că problema dreptului de 
exploatare a proprietăţii în cauză a fost dezbătută în prealabil 
şi că s-a hotărât ca jumătate din clădiri şi o parte a curţii (cu o 
suprafaţă de douăsprezece sagene) să fie adjudecată şi vândută 
lui Isaac, fiul lui Ber. Cealaltă jumătate i-a fost lăsată 
numitului Eleazar, fiul lui Efraim. Acesta din urmă posedă 
actul de vânzare datat în 28 Sivan 5518, în care, printre cei 
şapte reprezentanţi ai oraşului care au semnat acest act în 
favoarea defunctului tată al lui Eleazar, se află semnătura lui 
Meer, fiul lui Iosif, care era rudă cu alţi doi reprezentanţi ai 
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oraşului ; datorită faptului că în loc de şapte reprezentanţi, au 
fost numai şase cu drept de semnătură, semnătura lui Meer, 
ca rudă a altor doi, nefiind valabilă, actul de vânzare în 
favoarea defunctului tată a lui Eleazar nu a fost întocmit în 
mod legal. Din acest motiv Kahalul protestează împotriva 
dreptului de exploatare exercitat de Eleazar, în calitate de 
moştenitor al tatălui său, asupra întregii proprietăţi, cuprin-
zând şi curtea, pe motivul că acest drept a fost obţinut ilegal, 
după cum s-a arătat mai sus. 

Pe de altă parte, Eleazar a susţinut că semnătura lui Meer, 
fiul lui Iosif, poate foarte bine să nu aparţină celui care este 
ruda celor doi semnatari ai actului de vânzare, fiindcă acest 
act datează din 5518, iar judecata are loc în 5560. De la acea 
dată mulţi din cei implicaţi au murit şi s-ar putea ca, la acea 
vreme, rudenia de un grad mai îndepărtat să nu fi fost un 
obstacol în calea validităţii actului. Având în vedere că pe act 
se află semnăturile a şapte reprezentanţi ai oraşului, aşa cum 
o cere legea Talmudului, el, Eleazar, ca urmaş al tatălui său, 
trebuie să se bucure de drepturile moştenite de la acesta.  

Infailibilul şi sfântul tribunal Beth-Din, după ce a ascultat 
cele două părţi, a decretat următoarele: 

Dacă Eleazar, fiul lui Efraim, citat de Kahal în faţa tribu-
nalului, dovedeşte : 1) că acel reprezentant Meer, fiul lui 
Iosif, care a semnat actul de vânzare pus în discuţie, nu este 
cel care avea rude printre ceilalţi semnatari ; sau 2) că prac-
tica acelor timpuri permitea semnarea, chiar şi de rude, a 
actului de vânzare ; sau 3) că semnăturile celor şapte repre-
zentanţi ai oraşului erau, indiferent din care motiv, valabile şi 
legale, dreptul de exploatare a proprietăţii în discuţie îi 
aparţine în totalitate. Dar, până atunci, acest drept aparţine 
Kahalului, care îl poate vinde unui nou cumpărător, care va 
primi toate prerogativele pe care Kahalul le acordă în acest 
gen de tranzacţii. 

Marţi, 6 Tamuz, 5560.  
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Semnat de noi toţi, membri ai infailibilului şi sfântului 
tribunal Beth-Din47. 

Documentul Nr. 57 
 

Despre impozitul pe comerţ decretat 
de Kahal 

Joi 5, zi din săptămâna Paştelui, 5558 
 

Din cauza marilor cheltuieli la care Kahalul a fost obligat 
în ultima vreme, cheltuieli de care nu poate da socoteală şi, 
ca urmare, din lipsă de bani pentru achitarea restanţelor de 
impozite pe care trebuie să le plătească pentru cei săraci, 
membrii Kahalului au decis instituirea unui nou impozit pe 
comerţ, calculat pe aceleaşi baze ca cel al Kahalului din oraşul 
Sklow, fără nici o schimbare în modul de percepere. Acest 
impozit trebuie plătit de la 1 Av următor. Cât despre suma 
de 12 000 ruble-argint care trebuie vărsată în vistieria sta-
tului, Kahalul va alege, dintre notabilităţile jidoveşti ale ora-
şului, cinci membri care să se ocupe de repartizarea lor între 
locuitorii ce vor trebui să plătească această sumă suplimen-
tară, pentru completarea banilor lipsă. In plus, trebuie aduna-
te opt sute de ruble-argint pentru a completa deficitul din 
vistieria Kahalului. Suma pe care fiecare o va vărsa pentru 
amintita cotizaţie va fi considerată ca acont la impozitul 
numit impozit pe local. 

Dacă guvernatorul oraşului Minsk nu aprobă acest impo-
zit, membrii Kahalului îi însărcinează pe cei cu repartizările să 
îl perceapă totuşi, fără a ţine seamă de opoziţia guverna-
torului. 

Documentul Nr. 77 
Despre vânzarea dreptului de exploatare a magazinelor 

ce aparţin creştinului Baikoff, evreului Johel Mihel,  
fiul lui Aaron 

                                                      
47. Consecinţa acestei decizii al tribunalului Beth-Din : dreptul de exploa-
tare a locului şi a clădirilor respective a fost vândut de Kahal, pentru 
unsprezece ducaţi, lui Isaac, fiul lui Ber, lăsându-i-se o casă şi o parte din 
curte lui Eleazar. (NA). 
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Sâmbătă, secţia Emor, 5559 
 

Conform deciziei reprezentanţilor oraşului, a fost vândut 
lui Johel Mihel, fiul lui Aaron, dreptul de exploatare a două 
magazine construite din piatră, ce aparţin creştinului Baikoff, 
situate pe platoul din partea de sus a oraşului.  

Acest act de vânzare cuprinde inclusiv poarta cea mare 
învecinată magazinelor, ca şi pivniţa şi primul etaj, adică 
întregul spaţiu cuprins între centrul pământului şi norii din 
cer. 

Actul de vânzare, întocmit după toate regulile şi formele 
cerute, va fi emis de Kahal, aprobat de sfântul tribunal Beth- 
Din şi remis susnumitului Johel Mihel, fiul lui Aaron, care 
trebuie să verse în trezoreria Kahalului suma de două sute de 
ruble-argint. Totul trebuie executat fără o prealabilă publi-
care. 

Documentul Nr. 100 
Forma de redactare a actului de vânzare remis lui 

Abel, fiul lui Meer 
 

In adunarea generală ce a vut loc în Cancelaria Kahalului, 
adunare la care au asistat cei şapte reprezentanţi ai oraşului şi 
toţi membrii Kahalului, s-a decis că dreptul de exploatare a 
magazinelor şi a casei, împreună cu dependinţele acesteia, ca 
şi dreptul de trecere prin curte, adică tot spaţiul cuprins între 
centrul pământului şi înaltul cerului, totul aparţinând creşti-
nului Kister, este vândut pentru eternitate lui Abel, fiul lui 
Meer, descendenţilor sau reprezentanţilor acestuia, nemai-
lăsând în puterea Kahalului nimic din amintitul drept. Intrucât 
numitul Abel, fiul lui Meer, a vărsat deja în trezoreria Kaha-
lului preţul acestei vânzări, din acest moment dreptul de 
exploatare amintit îi aparţine în întregime, inalterabil şi exclu-
siv lui şi descendenţilor sau moştenitorilor săi, fără ca cineva 
să-l poată atinge.  

Numai el, descendenţii sau moştenitorii săi vor putea 
revinde, dona, schimba, oferi ca dotă, sau face ceea ce le va 
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place, aşa cum un proprietar are dreptul de a face cu ceea ce 
îi aparţine. 

Dacă proprietarul creştin Kister va demola clădirile exis-
tente în acest moment şi va reconstrui în locul acestora altele 
mai mari sau mai mici, cumpărătorul dreptului de exploatare 
va avea aceleaşi drepturi asupra noilor clădiri. Când Abel, fiul 
lui Meer, descendenţii sau moştenitorii săi de drept, vor 
deveni adevăraţii proprietari ai clădirilor şi magazinelor, cu 
un contract de cumpărare ce respectă formele legale, ei vor 
avea dreptul să demoleze, să reconstruiască sau să schimbe 
dispunerea localurilor, să vândă în totalitate sau numai 
parţial, să facă tot ce le va conveni, fără a cere un nou aviz 
sau autorizaţie Kahalului. 

Dacă un răuvoitor va îndrăzni să conteste aceste drepturi 
lui Abel, fiul lui Meer, moştenitorilor săi sau reprezentanţilor 
acestuia, Kahalul, sfântul tribunal Beth-Din şi cei şapte repre-
zentanţi ai oraşului trebuie să-l apere cu toată energia şi cu 
toată puterea de care dispun. Va fi, de asemenea, de datoria 
Kahalului să anuleze orice contestaţie s-ar ridica împotriva lui 
Abel, fiul lui Meer, a descendenţilor sau moştenitorilor săi, 
pentru a nu mai fi tulburaţi şi a le asigura pentru eternitate 
dreptul de posesori legali. Toate pierderile pe care le-ar putea 
provoca reclamaţiile celor care ar vrea să conteste dobân-
direa legală a dreptului de exploatare, care din acest moment 
aparţin lui Abel, fiul lui Meer, succesorilor şi reprezentanţilor 
acestuia, vor fi suportate de casieria Kahalului şi nici un kahal 
din alt oraş nu va sprijini astfel de reclamaţii. Dimpotrivă, 
toate kahalele vor apăra interesele numitului Abel, fiul lui 
Meer, ale descendenţilor sau moştenitorilor acestuia. Kahalul, 
în prezenţa tuturor membrilor săi, şi a celor şapte repre-
zentanţi ai oraşului, acţionând în deplinătatea atribuţiilor şi 
funcţiilor lor, fără a fi nevoie să aplice acestei vânzări pre-
vederile legii Kabalat kinian48, au decis şi au aprobat în 

                                                      
48. Vezi mai departe explicarea legii Kabalat kinian (NA). 
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unanimitate vânzarea sus menţionată, drept pentru care au 
semnat. 

Documentul Nr. 101 
Aprobarea actului de mai sus, dată de 

notarii oraşului (şamaş venemin) 
 

Noi subsemnaţii, notari ai comunităţii jidoveşti, certificăm 
prin prezentul act că vânzarea efectuată de Kahal, în favoarea 
bogătaşului Abel, fiul lui Meer, descendenţilor sau moşteni-
torilor de drept ai acestuia, vânzare ce s-a făcut în adunarea 
generală, cu încuvinţarea Şiva tuvei gair (cei şapte reprezen-
tanţi şi şefi ai oraşului) a fost redactată şi pusă la punct con-
form cu sfintele legi şi că, realizând o asemenea vânzare, 
Kahalul nu trebuie să invoce folosirea legii Kabalat kinian. 

Luni, 26 Nisan, 5560 
(Urmează cele două semnături) 

Documentul Nr. 102 
Aprobarea aceluiaşi act de către sfântul tribunal Beth-Din 

 

Studiind actul privind vânzarea efectuată de Kahal în adu-
narea generală, cu asentimentul şi semnăturile celor şapte 
reprezentanţi şi conducători ai oraşului, semnături legalizate 
de cei doi notari ai comunităţii (şamaş venemin), în favoarea 
bogătaşului Abel, fiul lui Meer, descendenţilor sau 
moştenitorilor de drept ai acestuia, sfântul tribunal Beth-Din 
recunoaşte că amintitul act a fost dispus şi redactat respec-
tându-se toate condiţiile, clauzele şi punctele prescrise de 
sfânta lege a Torei. Deşi deciziile Kahalului nu sunt supuse nici 
unui control şi nu au nevoie de aprobarea nimănui, în special 
dacă semnăturile sunt legalizate de cei doi notari ai oraşului, 
cu toate acestea, pentru a da o mai mare greutate şi valoare 
actului despre care este vorba, noi, membrii sfântului 
tribunal Beth-Din, îl aprobăm şi îl confirmăm în întregime, 
garantând pentru eternitate, bogătaşului Abel, fiul lui Meer, 
descendenţilor sau moştenitorilor de drept ai acestuia, 
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posesia dreptului de exploatare a proprietăţii ce aparţine 
încă creştinului Kister.  

Drept pentru care semnăm la Minsk, 26 Nisan 5560,  
Rabi Gaon şi patru judecători ai sfântului tribunal Beth-Din 

 
 

Sărbătoarea Roş Haşana şi 
Ceremonia Tekiel Şofar 

 
Câteva cuvinte despre sărbătoarea Roş Haşana (Anul nou) 

şi despre ceremonia Chemării din corn. 
Jidanii sărbătoresc Roş Haşana în ziua indicată de Moise, 

prima zi a lui Tişri (corespunzând primelor zile din luna sep-
tembrie). 

Cu toate că, după distrugerea templului din Ierusalim, 
sărbătoarea de Roş Haşana şi-a pierdut complet vechiul său 
caracter şi prestigiu pentru jidanii din interior şi din exterior, 
ea şi-a păstrat o oarecare importanţă în ceea ce priveşte 
conservarea şi desfăşurarea vieţii naţionale a jidanilor. 

Fără îndoială, dacă se compară sărbătorirea zilei de Roş 
Haşana din timpul când mai exista templul din Ierusalim, cu 
cea de azi, vom afla aceeaşi diferenţă ca între glorie şi ruşine 
sau între triumf şi umilinţă.  

In acele timpuri, această zi, prin însăşi semnificaţia sa, era 
pentru întreg poporul jidovesc o zi de mare triumf. Răsu-
nând de cântecele leviţilor, acompaniate de voioase sunete de 
trompetă, ziua de Roş Haşana deschidea perioada celor zece 
zile în timpul cărora poporul, preoţimea şi Templul însuşi se 
purificau şi se pregăteau pentru un majestuos triumf, pentru 
momentul solemn când marele preot, venit cu jertfele 
purificatoare în Templul Templelor, aducea poporului uitarea şi 
iertarea lui Iehova. La venirea acestei zile atât de dorite şi atât 
de aşteptate, în care speranţa de a obţine iertarea lui Iehova 
cel Nevăzut, făcea să strălucească ochii poporului prosternat, 
marele preot, în timpul sacrificiului, îşi lua rămas-bun, în 
numele întregului popor de la anul ce se scursese, cu toate 
suferinţele şi toate relele sale, salutând anul nou, ce ascundea 
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la sânul său binecuvântările şi iertările pe care Dumnezeu 
trebuia să le ofere poporului său ales.  

Prin această interpretare a gândurilor şi a ceremoniei 
desfăşurate în timpul zilei de Roş Haşana se poate vedea că 
această zi trebuie să fi fost pentru jidani o zi de speranţă şi de 
triumf.  

In prezent, totul s-a schimbat şi s-a întunecat. Ziua de Roş 
Haşana a devenit o zi a tristeţii, a lacrimilor şi a durerii. Cauza 
acestei schimbări este clară: naţiunea care şi-a pierdut 
independenţa şi autonomia seamănă cu un om bolnav care, 
văzându-se ameninţat de boală, nu vrea să se resemneze şi să 
se considere incurabil şi nu poate accepta ideea disperantă a 
morţii. Naţiunea aflată într-o asemenea situaţie are nevoie să 
îşi legene imaginaţia recurgând la o speranţă care să-i reîm-
prospăteze gândurile, chiar dacă numai prin  vise de viitor şi 
iluzii. 

In clipa fatală, când laurii deja încununează pe învingător, 
speranţa, acest ultim prieten al învinsului şi al oprimatului îl 
susţine încă, consolându-l cu gândul că, dacă nu a putut reuşi 
în această lume terestră, el se va putea bucura totuşi de acea 
lume necunoscută, către care fiecare necăjit îşi ridică privirile.   

In această stare de exaltare, ideile patriotice şi cele religi-
oase se unesc şi se confundă total, ele nu sunt inspirate de 
interese materiale şi de pasiuni lumeşti, ci sunt întreţinute de 
flacăra arzătoare ce coboară dintr-o lume necunoscută asu-
pra unei imaginaţii muncite de ideea religioasă. 

Aşadar, reînvierea naţionalităţii, întoarcerea la tradiţii, la 
libertatea pierdută ocupă primul loc în aspiraţiile poporului 
înfrânt. Pentru a susţine acest sentiment de neşters, fără de 
care regenerarea naţională nu ar fi decât o ficţiune, s-a for-
mat o literatură lirică, legendară, tradiţională, mistică şi patri-
otică, împinsă până la exaltare, al cărei scop este întreţinerea 
focului sacru pentru patria pierdută. Este în firea lucrurilor 
ca aceste cântece patriotice care fac să vibreze coarda cea mai 
sensibilă a unei naţiuni, să inspire o mare admiraţie 
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popoarelor oropsite şi să capete, într-un fel, un caracter de 
inspiraţie supranaturală. La jidani, aceste imnuri şi cântece 
patriotice fac parte integrală din liturghie şi ocupă un loc 
important în cărţile de rugăciune şi în ceremoniile religioase. 

Legea lui Moise nu permite celebrarea serviciului divin în 
afara templului, nici în afara Ierusalimului, din care cauză s-a 
produs o oarecare întrerupere în viaţa spirituală a Israelului. 
Cu distrugerea Templului din Ierusalim, serviciul divin a fost 
întrerupt un timp oarecare. Indemânaticii conducători ai 
poporului lui Israel, care (aşa cum ne arată istoria) aveau ca 
scop renaşterea naţiunii jidoveşti, au profitat de acestă între-
rupere a serviciului divin pentru a-l înlocui cu Musaful, adică 
slujba la sinagogă. Această slujbă cuprinde în mare parte 
imnuri patriotice, care povestesc şi descriu într-o manieră 
plină de disperare, ce sfâşie inimile credincioşilor, acele zile 
sumbre şi triste ale căderii Templului din Ierusalim, ale exi-
lului, persecuţiilor, necazurilor de tot felul, ale morţii. 

Prin acest mod artificial de a întreţine ideile patriotice în 
mintea jidanilor, s-au împlinit cuvintele unor profeţi ai lui 
Israel, după care : “aceste sărbători se vor transforma în zile 
de lacrimi şi disperare”. Această profeţie s-a adaptat perfect 
modului în care se celebrează azi sărbătoarea de Roş Haşana. 

Cum această zi a noului an marchează totodată şi înce-
putul perioadei de zece zile în timpul cărora Israel trebuie să 
se purifice, plânsetele, ţipetele şi lamentaţiile, stimulate de 
slujba de la sinagogă (Musaful), care exaltă spiritele, nu con-
tenesc nici o clipă. Toate acestea sunt amplificate de penibila 
senzaţie produsă de ceremonia Tekiel Şofar49, sunatul din corn 
prescris de Talmud. 

După părerea învăţaţilor interpreţi ai Talmudului, cere-
monia Tekiel Şofar, a fost instituită în memoria cuvintelor lui 
Moise: «Aceasta va fi ziua când veţi suna din corn ». Savanţii 
interpreţi ai Cabalei susţin că în ziua de Roş Haşana, ce începe 
cu ceremonia Tekiel Şofar, Marele Iehova stă pe tronul drep-
tăţii şi cântăreşte cu imparţialitate faptele muritorilor, acor-

                                                      
49. Ziua în care se sună din corn (NA). 
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dând recompensele şi pedepsele pe care fiecare le merită. El 
decide cine trebuie să mai trăiască şi cine trebuie să moară 
imediat ; care la o vârstă normală şi care prematur ; cine să 
moară înecat şi cine prin foc. Toate astea sunt hotărîte în 
ziua de Roş Haşana. La această judecată asistă Belatron, 
Hasenhah, Hatzpatzius etc., apărătorii lui Israel, iar de cea-
laltă parte Satan, cu o dare de seamă asupra faptelor comise 
de cei care s-au lăsat ispitiţi şi au căzut în plasa întinsă de el. 
Sunetul trompetei întăreşte pe apărătorii lui Israel, îngro-
zindu-l Satan, acest duşman al lui Israel. Cu toate că acest 
citat este confirmat prin mai multe pasaje din Talmud Zohar, 
bunul simţ este suficient pentru a scoate în evidenţă absurdul 
acestei interpretări ortodoxe. Cel ce a asistat efectiv la această 
ceremonie, nu poate înţelege de ce chemarea din corn, ce 
sună ca la vânătoare, poate avea o asemenea semnificaţie 
spirituală pentru evrei. 

Cel de al 47-lea psalm, care este citit de şapte ori la rând 
poporului lui Israel în timp ce se sună din corn, s-ar putea 
preta la o mai exactă interpretare a acestei ceremonii: « Bateţi 
din palme şi înălţaţi către Dumnezeu strigăte de bucurie ! Căci 
puternicul Iehova, marele stăpân al lumii, vă va supune popoarele, va 
pune neamurile la picioarele voastre… El va căuta şi va alege moşte-
nirea voastră, slava lui Iacob pe care l-a iubit atât de mult. El se ridică 
în mijlocul strigătelor de biruinţă ! »50. Jidanii consideră acest 
psalm nu ca pe o rugă51, ci ca o profeţie semnificativă a 
împlinirii promisiunii făcute de Dumnezeu poporului său 
ales. Sensul acestei profeţii, care este recitată de şapte ori la 
rând în faţa poporului lui Israel, în acompaniament de corn 
şi însoţită de plânsetele şi lamentările sfâşietoare ale audito-
riului, explică mai convingător raţiunea ceremoniei de Tekiel 
Şofar decât ceaţa în care sunt învăluite textele Talmudului şi 
ale Cabalei. In acest sens, ceremonia obligatorie pentru fie-

                                                      
50. Cf. Psalmul 47 – 1-5, (Psalmul 46 în Biblia de la 1914, NER),(NA). 
51. Rugăciunea Unsan toket. (NA). 
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care jidan reprezintă chintesenţa sublimului imn patriotic cu 
care reprezentanţii poporului lui Israel deschideau sărbă-
toarea de Roş Haşana şi începeau perioada de zece zile de 
ispăşire a păcatelor52  

Semnificaţia primitivă a ceremoniei s-a modificat conside-
rabil de-a lungul secolelor. Influenţa pe care aceasta o 
exercită asupra minţii şi sentimentelor jidanilor este foarte 
mare. După căderea Ierusalimului, Tekiel Şofar servea condu-
cătorilor Israelului pentru incitarea populaţiei jidoveşti la 
neîncetate revolte, cauza exilării lor din Palestina după fatala 
insurecţie a lui Bar Kohba, sub împăratul Adrian. 

Astăzi, ceremonia Tekiel Şofar face încă şi mai întunecat 
tabloul deja dezolant al zilei de Roş Haşana şi întreţine printre 
jidani prejudecata pe care abilii îndrumători ai poporului lui 
Israel au introdus-o de atâtea secole : aceea de a se ţine deo-
parte pentru a fi separaţi de restul umanităţii, atât prin religie 
cât şi prin obiceiuri şi practici53. 

Se înţelege de ce legea Talmudului a ridicat la cel mai înalt 
rang ceremonia Tekiel Şofar, obligatorie pentru toţi jidanii, de 
ce kahalul exercită un control atât de strict asupra sinagogilor 

                                                      
52. Intru confirmarea semnificaţiei ce dăm ceremoniei Tekiel Şofar, amin-
tim că ziua judecăţii, care începe în seara ultimei zile a perioadei de puri-
ficare, se termină, de asemenea, cu ceremonia Tekiel Şofar, însoţită de 
cuvintele : La-şana ha-baa Ieruşalim (anul viitor să ne aflăm la Ierusalim). 
Mesajul îşi păstrează caracterul său naţionalist extremist, şovin. (NA). 
 
53. Reuniunile unor rabini luminaţi, ţinute în 1869 la Cassel şi Leipzig, au 
avut ca scop scoaterea din cărţile de rugăciune jidoveşti a pasajelor privi-
toare la venirea lui Mesia şi întoarcerea ovreilor la Ierusalim. Ei 
susţineau, pe bună dreptate, că aceste rugăciuni întărâtă pe coreligionarii 
lor, împiedicându-i să ajungă la conştiinţa de autentici cetăţeni ai ţărilor 
în care s-au născut. Aceste rugăciuni îi împiedică să renunţe la 
prejudecăţile lor îndărătnice contra tuturor celorlalte religii, neamuri şi 
popoare. Adversarii acestei teorii susţineau, cu tot atâta dreptate, din 
punctul lor de vedere, că aceste reforme ar duce la pierderea raţiunii de a 
fi a poporului lui Israel. Jurnalele israelite Camaghid şi Libanon au publicat 
detalii curioase asupra acestor interesante discuţii. Remarcăm articolele 
doctorului Gordon, din Camaghid nr. 31 şi 33/1896. (NA). 
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şi caselor de cult, unde se recită rugăciunile cu ocazia 
sărbătorii de Roş Haşana şi în cele zece zile care urmează. 

Iată documentul clasat sub nr. 30 în Cartea Kahalului a lui 
Brafmann. 

Documentul Nr. 30 
Despre interdicţia de a recita rugăciuni în ziua  

de Roş Haşana, în case particulare 
Sâmbătă, secţia celor 5 cărţi, Kito, 5557 

 

Kahalul decide publicarea celor ce urmează în toate casele 
în care se recită rugăciuni:  

Cu începere din a douăsprezecea zi de Slihot (rugăciune ce 
se recită timp de douăsprezece zile înainte de Roş Haşana) şi 
până la Iom Kipur (ziua judecăţii, sau ziua iertării) inclusiv, 
este interzis tuturor jidanilor din oraş să se reunească pentru 
a recita rugăciuni în altă parte decât la sinagogă. Se va pro-
nunţa herem împotriva acelui hazan (cantor) şi baal tekia (cel ce 
sună din corn) care va îndrăzni să cânte sau să sune din corn 
în altă parte. Fiecare rugăciune recitată în altă parte decât la 
sinagogă, sau  în clădirile anexe, din curtea sinagogii, va fi 
considerată ofensă adusă legii divine. 

Proprietarii caselor, cantorul şi cei ce vor încălca această 
dispoziţie a Kahalului vor fi pedepsiţi şi consideraţi ca rene-
gaţi, ce nu respectă legea divină a Talmudului. 

 

Sinagoga şi complexul de instituţii din jurul ei 
 
Curtea sinagogii, imobilele şi instituţiile jidoveşti aflate în 

această curte, sunt tot atâtea subiecte demne de examinare. 
In orice comunitate jidovească, sinagoga trebuie să fie în-

conjurată de o curte mai mult sau mai puţin spaţioasă, pentru 
clădirile diverselor instituţii adiacente. Mai întâi vom vorbi 
despre locurile aşa-zise comune, care trebuie să fie încăpă-
toare, fiind costruite şi întreţinute de Kahal.  
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Analizând instituţiile accesorii ale sinagogii, aflate în ime-
diata apropiere, în chiar curtea acesteia, se va înţelege de ce 
începem cu acelea despre care în general nici nu se vorbeşte.  

Sub denumirea de curtea sinagogii, se înţelege suprafaţa 
de teren, mai mult sau mai puţin încăpătoare, situată în 
cartierul jidovesc, unde trebuie să se afle : 

 

1) BETH-KNESET (sinagoga principală). 
2) BETH-MIDRAŞ (casă de rugăciune şi studiu). 
3) BETH-HAMERHA (baia de aburi). 
4) BETH-HAKAHAL (Cancelaria Kahalului). 
5) BETH-DIN (tribunalul judiciar). 
6) HEKDEŞ (refugiu pentru săraci).  
Cu toate că sinagoga este principalul loc de rugăciune al 

jidanilor, totuşi, această clădire nefiind încălzită, serveşte 
numai pentru reuniunile ce au loc cu ocazia marilor cere-
monii religioase, ca de exemplu Roş Haşana, Iom Kipur etc., 
sau cu ocazia vizitei unui personaj important : un cantor 
ilustru, un mare rabin, un predicator cu faimă etc. In toate 
celelalte împrejurări, rugăciunile se recită în clădirea Beth-
Midraş, care mai are şi alte destinaţii. Invăţaţii jidani interpre-
tează acolo « Ştiinţa » Talmudului ; tot acolo, după rugăciune, 
diferitele confrerii îşi ţin şedinţele, iar interpreţii săraci ai 
Talmudului, care se dedică exclusiv acestei ştiinţe şi, în 
consecinţă, necâştigând nimic, nu au de unde îşi plăti locu-
inţa, găsesc refugiu şi loc de odihnă. Aici se discută proble-
mele de ordin social. Tot aici se află biblioteca publică şi 
cărţile oficiale ale diferitelor confrerii. 

Imediat lângă sinagogă şi Beth-Midraş se găseşte baia de 
aburi (sauna) şi baia obişnuită. In jurul acestui centru se află 
casele de rugăciune private: Esşabot, Talmudor, Klozer etc. care, 
într-un grad mai mic, au aceeaşi destinaţie cu Beth-Midra. 
Apoi urmează Cancelaria Kahalului. Autoritatea acestuia, actele 
sale, implacabila sa supraveghere asupra oricărei acţiuni 
evreieşti, ca şi machiavelismul său sunt cunoscute din 
documentele citate în prezenta lucrare. In imediata apropiere 
a Cancelariei Kahalului se află un consiliu analog vechiului 
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Synedrion, ce s-a păstrat până astăzi sub tutela Kahalului, for-
mând secţia de justiţie sub numele de tribunal Beth-Din 
(despre care vom vorbi mai pe larg în capitolul următor), 
având în fruntea sa pe rabinul său sau Raş-Din (preşedintele), 
a cărui familie trebuie să locuiască în acea clădire. 

Urmează apoi Hekdeş, sau refugiul pentru evreii vaga-
bonzi, respingător de murdari, şi a căror societate repugnă 
chiar şi acelor jidani săraci care, din lipsă de locuinţă, caută 
refugiu în Beth-Midraş, esşabot, talmudor. 

Aşadar, în curtea sinagogii se află mai multe anexe cons-
truite şi întreţinute de Kahal. Brafmann citează trei docu-
mente, cu privire la cele spuse în acest capitol. Nu le vom 
reproduce pe primele două, fiind mai puţin interesante. Cel 
de al treilea, clasat sub nr. 30, se află reprodus la finele 
capitolului XIII.   

 
 
 

Tribunalul judiciar Beth-Din 
 
In viaţa oricărei comunităţi jidoveşti, tribunalul judiciar 

Beth-Din este o instituţie de primă importanţă.  
Până acum am vorbit mai mult despre Kahal, instituţie ce 

reglementează viaţa jidanilor, din fiecare localitate, în mod 
despotic şi aproape fără nici un control, neadmiţând nici un 
recurs la o altă autoritate. Această dominaţie care nu are, 
după cum se vede, nimic constituţional, nu se extinde totuşi 
decât asupra vieţii religioase interne şi private a jidanilor, ca 
şi asupra protecţiei pe care Kahalul trebuie să o acorde, prin 
influenţa şi prin fondurile sale, acelor ovrei care au încur-
cături cu goimii. 

Când se pune problema judecării unor cauze între ovrei, 
sau între un ovrei şi Kahal, numai sfântul tribunal Beth-Din, 
instituit prin legea Talmudului, este însărcinat să judece. 
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Tribunalul Beth-Din, cu toate că este numit “cel sfânt”, se 
află totuşi sub înalta protecţie a Kahalului, formând secţia 
judiciară a acestei autorităţi supreme, căruia orice jidan 
trebuie să i se supună orbeşte. Acolo unde există o populaţie 
jidovească mai mică sau mai mare, există şi un tribunal Beth-
Din ce judecă diferitele neînţelegeri şi controverse din viaţa 
negustorească a evreilor, dispensându-i pe aceştia să recurgă 
la tribunalele creştine. 

Beth-Din este, într-un fel, vechiul Synedrion. El nu a fost 
creat ca urmare a unui capriciu sau al amorului propriu al 
jidanilor, de a avea un tribunal al lor, pentru a nu fi siliţi să se 
adreseze tribunalelor creştine. El îşi are raţiunea sa de a fi în 
dogma Talmudului, ce guvernează viaţa spirituală a jidanilor. 
In sprijinul acestei aserţiuni şi pentru înţelegerea caracterului 
talmudic al tribunalului Beth-Din, vom cita câteva pasaje din 
codul jidovesc Hoşen Hamişpot, care tratează această chestiune 
în detaliu : 

« Este interzis jidanilor să se prezinte în faţa tribunalelor 
creştine, să-şi urmărească interesele în instanţele civile sau 
administrative ale goimilor. Această interdicţie se aplică chiar 
şi cauzelor în care legile evreilor şi cele ale goimilor sunt 
identice, atât în spirit cât şi în literă, chiar şi atunci când cele 
două părţi doresc să fie judecate de justiţia creştină. Cel ce 
contravine acestei decizii este considerat criminal, căci o 
asemenea faptă ar fi o blasfemie împotriva legii lui Moise54. 
In acest caz se va pronunţa împotriva sa nidui, de care nu va 
scăpa până în momentul când va renunţa la plângerea făcută 
în faţa tribunalelor goimilor. Dacă perseverează în crima sa, 
el va fi anatemizat prin herem55. Aceeaşi pedeapsă va fi apli-
cată oricărui partizan al vinovatului, chiar şi celui care ar 
folosi o autoritate neevreiască pentru a-şi obliga adversarul 
să apară în faţa tribunalului Beth-Din.  

Documentul prin care tribunalul Beth-Din acordă ovreilor 
autorizaţia de a-şi căuta dreptatea în faţa tribunalelor creştine 

                                                      
54. Hoşen Hamişpot, cap. XXVI, p. 1. (NA). 
55. Cf.  Documentele 148 şi 149, citate la finele cap. VIII. (NA). 
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nu trebuie vânturat sau arătat judecătorilor goimi. Contra-
venientul la această interdicţie va plăti părţii adverse56 sur-
plusul amenzii care ar fi putut fi pronunţată de către Beth-
Din, prin aplicarea legilor evreieşti. 

In timpurile de astăzi în special, când jidanii sunt supuşi 
dominaţiei străine şi nu pot avea proprii lor judecători, tribu-
nalul Beth-Din trebuie să se amestece în toate afacerile, de 
orice fel şi de orice dificultate, care se ivesc între ovrei. El 
judecă împrumuturile, contractele de căsătorie, donaţiile, 
succesiunile, plângerile privind unele pierderi etc.57, fixează 
amenzile pentru pagubele produse vitelor ce aparţin unui alt 
individ, ca şi pierderile produse unora de vitele altora, când 
aceste pierderi au fost provocate de dinţii sau de coarnele 
animalului. Atribuţiile tribunalului Beth-Din se extind la urmă-
rirea furturilor şi răpirilor, cercetarea acestor crime şi a 
despăgubirilor ce trebuie plătite de hoţi, fără a se ocupa de 
pedepsirea autorilor acestor furturi şi jafuri, nici de pedepsele 
ce le-ar trebui aplicate conform legii lui Moise58. 

Cu toate că în prezent tribunalul Beth-Din nu poate con-
damna hoţii şi autorii de jafuri decât obligându-i să despă-
gubească pe cei cărora le-au adus prejudicii, el poate să-i 
pedepsească moral, pronunţând asupra lor un nidui, dacă ar 
întârzia sau ar refuza să achite despăgubirile. Restricţia auto-
rităţii tribunalului Beth-Din priveşte aplicarea pedepselor 
corporale, la care legile lui Moise condamnă, în anumite 
situaţii,  pe vinovaţi59. 

In ceea ce priveşte conduita şi obiceiurile populaţiei jido-
veşti, fiecare tribunal Beth-Din dispune de atribuţii foarte 
largi. Astfel, dacă tribunalul consideră că jidanii se dedau 
libertinajului, trăind în afara regulilor, poate condamna la 
moarte, la pedepse corporale, la amenzi pecuniare şi aşa mai 

                                                      
56 . Hoşen Hamişpot, cap. XXVI, p. 4. (NA). 
57. Hoşen Hamişpot, cap. XXVI, p. 4. (NA). 
58. Hoşen Hamişpot, cap. III, p. 3. (NA). 
59. Hoşen Hamişpot, cap. I, p. 4. (NA). 
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departe. Pentru a pronunţa şi aplica astfel de condamnări, el 
nu are nevoie nici măcar de mărturii pro sau contra. Dacă 
tribunalul Beth-Din crede că are de-a face cu un evreu influ-
ent prin poziţia socială pe care o ocupă în lumea jidovească, 
care ar putea sfida hotărîrile sale, şi dacă folosind toate 
şireteniile îi este imposibil să umilescă un asemenea individ, 
atunci va încertca, în colaborare cu Kahalul să găsească o 
ocazie favorabilă pentru a-l pune sub acuzare şi a-l pedepsi 
cu ajutorul tribunalelor creştine. In plus, averea sa este de-
clarată hefker (supusă jafului). « Pentru a ajunge cât mai rapid 
posibil să-l zdrobescă total şi să-l distrugă pe cel ce nu se supune legilor 
Talmudului, interpretate de sfântul tribunal Beth-Din şi de infailibilul 
Kahal, citaţiile pentru prezentarea în faţa tribunalului Beth-Din sunt 
remise părţilor de şamaş. Acei evrei care lipsesc din oraş, pentru diverse 
afaceri, pot primi trei astfel de citaţii ; dacă după cea de a treia citaţie 
cel chemat nu se supune, se pronunţă împotriva sa un nidui. Celor care 
nu părăsesc oraşul de reşedinţă al tribunalului, li se trimite o singură 
citaţie. 

Este interzisă lipsa de respect sau manifestarea unor semne de 
nemulţumire faţă de şamaş. Pentru ofensă adusă acestuia, tribunalul 
Beth-Din are dreptul de a-l pedepsi corporal pe delicvent. Şamaşul 
însuşi are dreptul să-l bată şi să-i producă pagube materiale : să-i spar-
gă geamurile, să-i distrugă casa, gospodăria, mobila etc., fără a-l 
despăgubi. 

Dacă tribunalul Beth-Din schimbă localul în care îşi ţine şedinţele, 
cel citat să apară în faţa lui nu poate invoca scuza că nu cunoaşte noul 
local. Dacă şamaşul raportează că cel citat vorbeşte de rău tribunalul 
Beth-Din, că refuză să apară în faţa acestuia, se dă crezare spuselor lui 
şi se pronunţă nidui împotriva vinovatului, dacă nu chiar herem60 ».  

Brafmann citează în Cartea Kahalului 52 de acte şi 
documente ce conţin hotărîri date de tribunalul Beth-Din în 
diferite cauze. Am extras şi tradus pe cele mai semnificative, 
clasate sub numerele 24, 78, 120, 132, 146, 177, 203, 204, 
239, 256, pe care le reproducem alăturat, amintind că 
documentele citate anterior şi care poartă numerele 23, 102, 

                                                      
60. Hoşen Hamişpot, cap. XI, pp. 1- 4.  (NA) 
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148, 149, 156 şi 260, privesc de asemenea ordonanţele şi 
dispoziţiile tribunalului Beth-Din. 

După toate cele spuse relativ la legile pe care se sprijină 
viaţa interioară a comunităţilor şi cea intimă a evreilor, se va 
înţelege că mijloacele bizare folosite de Kahal, al căror scop 
nu poate fi sesizat, nu ne vor mai părea atât de fanatice când 
parcurgem documentele clasate sub numerele 148 şi 149, 
având în vedere că ocrotirea tribunalului Beth-Din este în 
acelaşi timp garanţia uneia din principalele dogme ale 
« Ştiinţei » Talmudului. In multe circumstanţe, în special 
acolo unde legea evreiască contrazice bunul simţ şi unde 
litera şi forma acesteia ordonă executarea a ceea ce justiţia şi 
conştiinţa interzic, procesul este judecat nu de daianimi 
(judecătorii care formează tribunalul Beth-Din), ci de experţi. 
Aceştia trebuie să aibă o bună experienţă în afaceri comer-
ciale, în industrie şi în celelalte domenii de activitate ale vieţii 
de toate zilele. 

Daianimii îndeplinesc câteodată şi funcţiile de experţi, dar 
numai când cele două părţi îi aleg în acest scop. Cu toate 
acestea, în general, în circumstanţele citate mai sus, aceştia 
sunt desemnaţi, căci daianimii se dedică aproape exclusiv 
studierii legilor Talmudului, cunoscând foarte puţin viaţa 
practică, unde bunul simţ este adesea preferabil pentru a găsi 
o soluţie echitabilă. 

Pentru a marca mai bine activitatea tribunalului Beth-Din,  
trebuie să menţionăm o problemă care se pune câteodată, 
relativă la trimiterea în faţa tribunalelor creştine a unor pro-
cese survenite între doi ovrei. Astfel, procesele în care este 
vorba de poliţe respinse la plată, de neexecutări de donaţii, 
testamente şi de alte afaceri de acest gen, sunt retrimise din 
timp în timp de către Beth-Din în faţa tribunalelor creştine. 
Trimiterea aceasta nu se datorează incompetenţei sau inca-
pacităţii tribunalului jidovesc. Legea Talmudului o prevede : 
« ca mijloc de acţiune, ca frână împotriva celor puternici, insolenţi şi 
neascultători, care refuză să se supună deciziilor Kahalului şi ale tri-
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bunalului Beth-Din şi care, în consecinţă, trebuie pedepsiţi de justiţia 
goimilor ». 

Consecinţa acestui pasaj din legea Talmudului este că 
tribunalele creştine, în cea mai mare parte din cazuri, sunt 
incapabile să facă dreptate aceluia dintre jidani care are drep-
tatea de partea sa, căci, pentru a anula orice decizie a 
instanţelor creştine, care nu ar fi conformă cu cea a Kahalului 
şi a tribunalului Beth-Din, aceste două autorităţi jidoveşti 
obligă cele două părţi să semneze poliţe în alb, înainte ca 
procesul să fie instrumentat de tribunalul Beth-Din. Dacă cel 
ce pierde în faţa tribunalului evreiesc nu este satisfăcut de 
hotărîrea acestuia, atunci Beth-Din trimite cauza în faţa unui 
tribunal creştin, în care caz, decizia acestuia interesează 
foarte puţin cele două autorităţi ovreieşti, ele posedând deja 
poliţe semnate în alb, adică mijloacele de pedepsire arbitrară 
a celor pe care doresc să-i pedepsească. 

Prin aceste mijloace viclene şi machiavelice, tribunalul 
Beth-Din şi Kahalul menţin apăsătoarea tiranie asupra popu-
laţiei jidoveşti, folosind justiţia creştină, sau a ţării gazdă, ca 
instrument de pedepsire a coreligionarilor ce nu se supun 
orbeşte despoticei lor autorităţi. 

Acte & Documente judiciare 
 

Iată documentele şi actele clasate în Cartea Kahalului sub 
nr. 24, 78, 120, 132, 146, 177, 203, 239, 256. 

Documentul Nr. 24 
Despre citaţia adresată cuiva pentru chemarea  

în faţa tribunalului Beth-Din 
Miercuri, secţia celor cinci cărţi, Hukat, 5556 

 

Reprezentanţii Kahalului au ordonat lui Leib Vituka să 
vină în oraşul nostru, să se prezinte în faţa sfântului tribunal 
Beth-Din, pentru a se explica cu privire la neînţelegerile pe 
care le are cu ginerele său. 

Documentul Nr. 78 
Procese ale particularilor cu Kahalul 
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Sâmbătă, secţia Emor, 5559 
Ca urmare a reclamaţiei lui Sevi Hirş, fiul lui Iacob, şi a 

fratelui său, relativ la dreptul de exploatare a unei case situate 
pe strada Iurguief, se ordonă celor doi bogaţi, cunoscuţi în 
oraş, anume Hazias, fiul lui Elian, şi Johel Mihel, fiul lui 
Aaron, să apere în faţa tribunalului Beth-Din cel sfânt, dreptu-
rile sacre ale Kahalului împotriva celor doi indivizi sus-numiţi. 

Documentul Nr. 120 
 

Alegerea a doi şefi ai oraşului care vor trebui să-l oblige pe Israël, fiul 
lui Iacob, să se prezinte în faţa tribunalului Beth-Din cel sfânt 

 

Sâmbătă, secţia Şemina, 28 Nisan, 5561 
 

Reprezentanţii Kahalului au decis: că Israël, fiul lui Iacob, 
trebuie să se prezinte în faţa sfântului tribunal Beth-Din pen-
tru a se înţelege asupra diferendului dintre el şi Leizer, fiul lui 
M. Intrucât numitul Israël, fiul lui Iacob, nu pare dispus să 
asculte acest ordin emis de Kahal, se ordonă celor doi şefi ai 
oraşului adică lui Isaac, fiul lui J., şi lui Samuel, fiul lui D., să 
îl constrângă prin toate mijloacele posibile pe numitul Israël, 
fiul lui Iacob, la supunerea pe care orice evreu o datoreză 
Kahalului. 

Documentul Nr. 132 
 

Despre pedeapsa pentru nesupunere 
Joi, 23 Sivan,5551 

Ca urmare a nesupunerii faţă de Kahal a lui Iosif, fiul lui 
D., reprezentanţii oraşului au decis să-l pedepsească pe 
acesta prin excludere eternă din confreria Nor Tamid, interzi-
cându-i pentru totdeauna să mai poarte titlul de morein. 

Documentul Nr. 146 
Despre pedeapsa pentru denunţ împotriva 

sfântului tribunal Beth-Din 
 

Sâmbătă, a doua zi de la trecerea lui Kouczhi, 
sărbătoarea Tabernacolelor, 5562 
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Pentru că Meer, fiul lui Mihail, a avut insolenţa să denun-
ţe sfântul tribunal Beth-Din autorităţilor creştine, reprezen-
tanţii Kahalului au decis pedepsirea acestuia prin retragerea 
titlului de morein. De aici înainte numele său va trebui să fie 
precedat de vocabula havera (neam prost, mojic). 

Documentul Nr. 177 
Diferendul dintre Kahal şi anumiţi particulari 

Ca urmare a diferendului ce a apărut între Kahal şi fiii 
răposatului Aria, relativ la dreptul de exploatare a maga-
zinelor ce aparţin lui Arbirei (prelat de religie creştin-
ortodoxă), reprezentanţii Kahalului au decis să atribuie lui 
Moise, fiul lui Jac, întreaga putere a celor şapte reprezentanţi 
ai oraşului pentru a pleda cauza Kahalului, fie în faţa exper-
ţilor aleşi în acest scop, fie în faţa sfântului tribunal Beth-Din. 

Documentul Nr. 203 
Despre condamnarea ca urmare a unei certe 

 

Duminică, secţia Ahrensa, 5562 
 

Intrucât Faifiş, fiul lui Avraam, a bătut şi a insultat pe 
soţia croitorului Isaac, pretextând că ea este aceea care a 
început cearta, reprezentanţii Kahalului au decretat : dacă se 
demonstrează, prin jurământul pe care îl va depune soţia 
croitorului în faţa sfâtului tribunal Beth-Din, că nu ea este cea 
care prima a căutat cearta, ci Faifiş, acesta va fi condamnat să 
recite timp de trei zile psalmi în Bet-Midraş, pierzându-şi titlul 
de morein pentru eternitate. Marţea următoare şamaşii vor 
publica în toate sinagogile : că vinovatul a fost astfel pedepsit 
pentru că a insultat o femeie inocentă. Prezentul decret nu 
poate fi anulat decât prin hotărârea expresă a membrilor 
Kahalului şi ai tribunalului Beth-Din, reuniţi în şedinţă 
comună.  

 
 

Documentul Nr. 204 
 

Despre iertarea acordată vinovatului 
 

Miercuri, secţia Ahrensa, 5562 
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Deoarece Faifiş, fiul lui Avraam, condamnat anterior, s-a 
pocăit supunându-se cu umilinţă deciziei Kahalului şi tribu-
nalului Beth-Din, membrii Kahalului şi ai acestuia de pe urmă, 
reuniţi în mare complet, au consimţit să-i restituie titlul de 
morein, păstrând totuşi pedeapsa de a-l obliga să recite timp 
de trei zile psalmi în Bet-Midraş. 

 
 Documentul Nr. 239 

 

Despre pedepsele aplicate celor care nu respectă 
deciziile sfântului tribunal Beth-Din 

 

Joi, 23 Yiar, 5562 
Reprezentanţii Kahalului au decis ca toţi cei care se vor 

arăta neascultători şi rebeli faţă de decretele date de sfântul 
tribunal Beth-Din vor fi privaţi, de la începutul acestui an, de 
dreptul de exploatare pe care l-au obţinut din partea Kaha-
lului, iar actele de vânzare a acestui drept vor fi considerate 
ca neavenite şi vor valora cât cioburile unui vas spart. 

Documentul Nr. 256 
 

Despre pedeapsa dată unei femei pentru 
 răul său comportament 

 

Luni, 5 Tamuz, 5562 
Reprezentanţii Kahalului au decis ca, dacă sfântul tribunal 

Beth-Din recunoaşte faptele scandaloase ce se spun în contul 
soţiei rabinului din orăşelul Duviţa şi decretează pentru 
aceste fapte o condamnare oarecare, vinovata va fi, în plus, 
privată de dreptul de kessoba (dota primită prin căsătorie), 
care va fi integral confiscată, cu excepţia a 500 de florini, a 
rochiilor şi a catrafuselor sale. Doi delegaţi ai Kahalului vor fi 
prezenţi la executarea acestei hotărîri şi vor supraveghea 
punerea ei în aplicare. Reprezentanţii Kahalului, Dumnezeu 
să-i aibă în pază, nu riscă nimic pentru dreapta lor severitate ! 

 
 

Kabalat kinian sau despre  
vânzare-cumpărare între jidani 
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Să facem cunoştinţă cu kabalat kinian sau suder. Vom afla 
astfel cum se fac vânzările şi cumpărările între jidani. 

In antichitatea cea mai îndepărtată, exista la jidani un obi-
cei destul de bizar : când un ovrei vindea altui ovrei o propri-
etate sau un obiect oarecare, de indiferent ce valoare, mare 
sau mică, cumpărătorul îşi scotea pantoful şi îl oferea vânză-
torului. 

Talmudul a introdus în legile sale ceva analog acestui 
vechi obicei, adăugând, bineînţeles, acestei analogii tot atâta 
semnificaţie şi forţă cât obişnuieşte să aplice tuturor dispo-
ziţiilor ce izvoresc din el, dispoziţii privitoare la viaţa spiri-
tuală, materială şi practică a jidanilor. Astfel, când se efec-
tuează o vânzare între doi jidani, se aplică legea kabalat 
kinian, aşa cum prevede Talmudul. Se procedează astfel : 
cumpărătorul sau însărcinatul cu afacerile acestuia oferă 
vânzătorului poala sutanei sale, sau o batistă, adresându-i 
aceste cuvinte : « Ia această poală a sutanei mele sau această batistă, 
în schimbul terenului, casei sau oricărui alt obiect pe care mi-l vinzi sau 
pe care mi-l dăruieşti ». Când vânzătorul atinge cu mâna poala 
sutanei sau batista oferită, actul de vânzare-cumpărare este 
irevocabil săvârşit, chiar când cumpărătorul nu a plătit încă şi 
nu a intrat în posesia obiectului cumpărat. Că proprietatea se 
află la o mare distanţă, că obiectul vândut este eventual în 
mâna unei a treia persoane aflată undeva departe, dacă s-a 
îndeplinit formalitatea amintită, nici una din părţile 
contractante nu poate şi nu trebuie să se dezică. Aşa vrea 
legea Talmudului. Se vede că ceremonia kabalat kinian nu 
este deloc o simplă formalitate şi că Talmudul ascunde aici 
un sens cabalistic, ce se interpretează astfel : 

« Dacă vânzătorul atinge poala sutanei sau batista pe care i-o oferă 
cumpărătorul, asta înseamnă că vânzătorul cedează cumpărătorului 
posesiunea materială a obiectului vândut şi, în consecinţă, cumpărătorul 
intră într-o legătură indisolubilă cu acel obiect ». 

Această interpretare talmudică nu poate fi înţeleasă de cei 
ce nu sunt la curent cu « Ştiinţa » Talmudului, şi nu se poate 
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ghici ce rol joacă în acest caz batista sau poala sutanei negre, 
pe care o poartă ovreii. 

Dacă se doreşte aflarea sensului pe care Talmudul îl dă 
acestei ceremonii, admiţând : că poala sutanei sau batista 
reprezintă suma de bani pe care cumpărătorul trebuie să o 
plătească pentru obţinerea obiectului vândut, şi că vânză-
torul, în loc să înmâneze obiectul, atinge poala sutanei sau 
batista, care reprezintă suma cuvenită, atunci într-adevăr cele 
două părţi au stabilit o legătură materială cu banii şi obiectul 
vândut; bine înţeles, tot după profunda şi cabalistica 
« Ştiinţă » a Talmudului ! 

De altfel, puţin contează dacă ceremonia numită kabalat 
kinian vine dintr-un trecut îndepărtat sau îşi are originea în 
profunzimea cabalistică a oceanului talmudic. Este suficient 
să ştim că această ceremonie a prins rădăcini la ovreii vre-
murilor trecute şi şi-a păstrat întreg prestigiul până în zilele 
noastre. 

Ceremonia kabalat kinian se aplică numai când este vorba 
de vânzări şi cumpărări între doi ovrei particulari. Vânzările 
practicate de Kahal către jidanii particulari îmbracă o aseme-
nea aureolă de infailibilitate, încât nu-i este permis nimănui 
să le pună la îndoială61. 

Brafmann citează opt dispoziţii kahalice privind cere-
monia kabalat kinian. Intrucât acestea ne-au părut mai puţin 
bizare nu le-am mai tradus. Documentele citate la sfârşitul 
capitolului al XII-lea, sub numerele 100 şi 102, se refereă, de 
asemenea, la ceremonia kabalat kinian. 

 
 

Nunta jidănească 
 

 

                                                      
61. Cf. Hoşen Hamişpot, cap. XXII, p. 1 şi Teşobot Garoş, § 21. (NA). 
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Celebrarea petrecerilor ocazionate de căsătoriile ovreilor 
începe înainte de ziua fixată pentru împlinirea ceremoniei 
respective.  

Când cea de a şasea zi a săptămânii este pe sfârşite, când 
în locuinţa fiecărui ovrei grijile vieţii zilnice încetează, locul 
lor fiind luat de pacea şi odihna ce precedă venirea şabatului, 
atunci, în întâmpinarea oaspetelui mult dorit care este 
şabatul, aşteptat cu multă nerăbdare, muzicanţii comunităţii 
vin mai întâi la logodnică şi apoi la viitorul soţ. Se cântă 
melodii naţionale kabalat sabat62. Acesta este semnalul înce-
perii nunţii.  

A doua zi, sâmbătă, întreaga sinagogă se duce la poartă în 
întâmpinarea logodnicului, care vine împreună cu tatăl, cu 
fraţii şi cu verii săi. In timpul citirii pasajului din rugăciunea 
care se recită în fiecare sâmbătă, ginerele nu primeşte decât 
după tatăl, fraţii şi verii săi o Alia, una însă foarte semni-
ficativă, care se cheamă Maxtir, ce va fi acompaniată de un 
imn executat de cantor cu o voce răsunătoare, însoţit de 
urările de mulţi ani ale asistenţei.  

In tot timpul acestei ceremonii, din toate părţile sinagogii 
şi în special din partea ocupată de sexul frumos, se aruncă 
asupra ginerelui cu nuci, migdale, smochine, etc. 

Copiii aflaţi acolo se reped cu lăcomie asupra acestor dul-
ciuri, pe care nu totdeauna au ocazia să le guste pe gratis. 
Din această dispută se nasc încăierări şi hărmălaie, lucruri nu 
tocmai potrivite pentru un templu, destinat în principiu 
exclusiv rugăciunilor. 

Mirele este recondus acasă de verii săi şi de prieteni, care 
în această zi exprimă în casa părinţilor acestuia, urările lor 
sincere şi călduroase. Părinţii le mulţumesc şi le oferă un 

                                                      
62. In fiecare comunitate evreiască există o orchestră instituită de kahal şi 
compusă din muzicanţi evrei. In această orchestră trebuie să fie o vioară, 
un talger, un bas şi o tobă. Badhan, care face parte din orchestră, este un 
individ însărcinat să amuze invitaţii prin poeziile sale improvizate, prin 
farse mai mult sau mai puţin spirituale şi prin dexteritatea sa în execu-
tarea de jonglerii, pe toată durata nunţii. (NA).  
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dejun frugal. Seara, muzicanţii merg mai întâi la logodnică, 
apoi la viitorul soţ, încheind ziua cu melodii naţionale. Se 
cântă cu veselie în casa mirelui, dar nu multă vreme. Muzi-
canţii se grăbesc să ajungă la casa miresei, unde, după câteva 
acorduri, se trece la dansuri, întreaga adunare începe să 
ţopăie. Aceste dansuri, la care nu iau parte decât femei şi 
(mai ales) fete, sunt foarte animate, prelungindu-se până 
după miezul nopţii, când tot mărunţişul de aramă din buzu-
narele dansatoarelor trece în cutia aşezată lângă muzicanţi, 
destinată să primească preţul fiecărui dans executat pe 
muzica acestora. 

Vine, în fine, ziua cea mare, despre care s-a vorbit de 
atâtea ori în familiile celor doi logodnici. Cele două familii 
sunt în mare agitaţie. Unii se ocupă de cumpărarea a ceea ce 
mai lipseşte ; alţii se preocupă de ce ar mai trebui făcut pen-
tru a înfrumuseţa petrecerea, cum să o facă mai somptuoasă, 
mai atrăgătoare decât cea oferită de fata cutărui sau cutărui 
vecin. Numai şefii celor două familii, taţii mirilor, sunt ocu-
paţi. Ei se gândesc la lucrurile cele mai importante. Capul 
fiecăruia dintre ei frământă gânduri înălţătoare, referitoare la 
ceva extrem de important : de ce manieră trebuie plasată 
dota destinată copilului său pentru ca acest capital să-i aducă 
o rentă suficientă şi solid garantată. 

Când aceste grave probleme au fost puse la punct (ceea ce 
de obicei nu se întâmplă fără discuţii aprinse şi fără inter-
venţia sfântului tribunal Beth-Din), trebuie mai întâi satis-
făcute pretenţiile şadhănului (peţitorului) care cere o recom-
pensă pentru demersurile sale în negocierea căsătoriei. Tre-
buie, de asemenea, plătit dreptul de rahaş63, căci fără achitarea 
în avans a acestuia, nunta nu se poate oficia. 

                                                      
63. Rahaş este un impozit instituit în profitul rabinului, hazanului 
(cantorul) şi şematului (starostele oraşului). La Vilnius, perceperea acestui 
impozit a fost pusă în adjudecare în 1868 iar poliţia locală a avut ordin să 
îl sprijine pe evreul care şi-a adjudecat executarea (NA). 
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Iată că totul este în ordine, şadhănul plătit, dreptul de rahaş 
achitat, muzicanţii mulţumiţi de plata promisă şi ketuba64 
redactat. Atunci şamaşul iese cu un registru în mână şi face un 
tur al oraşului, după care casele logodnicului şi logodnicei 
încep să primescă pe cei invitaţi. I se aduce mirelui, din par-
tea viitoarei sale soţii, talitul şi kitelul65 (două veşminte cu care 
ovreii se îmbracă zilnic în timpul rugăciunii şi cu care sunt 
îmbrăcaţi după moarte). Badhan trebuie să improvizeze cu 
această ocazie o elegie ce exprimă marea semnificaţie a zilei 
când logodnicul devine soţ. Emoţionat de poezia lui badhan, 
logodnicul varsă un lighean sau două de lacrimi fierbinţi, 
apoi este lăsat în grija şaferilor care îl pregătesc pentru actul 
solemn, îmbrăcându-l cu cele două daruri primite de la 
mireasă. După care, împreună cu muzicanţii, merge la vii-
toarea soţie, care îl aşteaptă în mijlocul camerei, pe o copaie 
răsturnată. Mireasa este înconjurată de femei măritate ce îi 
despletesc încet cozile, şuviţă cu şuviţă. Pe figurile acestor 
femei se poate citi un sentiment de descurajare. La accentele 
lirice ale cântecului badhanului, ele varsă câteva lacrimi ce le 
uşurează inima zdrobită de propriile lor amintiri şi iluzii, 
unele deşarte, altele sfâşietoare. Fiecare îşi aminteşte cu 
durere că şi ea s-a aflat în această situaţie, că a pornit la drum 
plină de speranţe în viitor, cu încrederea că se va bucura de 
bunăstare în noua sa viaţă. Acum, îşi spune ea, abia trecută 
de douăzeci şi cinci de ani, arăt ca o cotoroanţă, înconjurată 
de o familie numeroasă, pentru întreţinerea căreia trebuie să-
mi petrec zilele şi nopţile muncind… In ce a constat fericirea 
promisă ?… M-au măritat cu un copil, căci soţul meu abia 
avea şaptesprezece ani şi, ca mai toţi ovreii, nu ştia nimic, nu 
avea nici o stare. Am suportat toată greutatea obligaţiilor de 
a-mi hrăni copiii şi soţul. Un soţ de la care n-am avut nici 
respect, nici protecţie, nici susţinere… 

                                                      
64. Ketuba, act de căsătorie redactat în limba caldeeană, în care sunt 
precizate obligaţiile soţului faţă de soţie. 
65. Talit, o eşarfă de caşmir cu franjuri şi dungi negre la capete. Kitel, 
cămaşă albă, asemănătoare stiharului alb purtat de preoţii catolici. 
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In momentul în care femeile măritate, dezamăgite şi dezi-
luzionate frământă asemenea reflecţii, badhan, revenind de la 
logodnic, căruia i-a declamat, acompaniat de muzicanţi, o 
poezie elegiacă, pică în mijlocul lor ca un trimis al cerului… 
Nu contează ce spune, că este ceva tandru, că sunt rime 
incoerente şi fără nici un sens, toate femeile plâng cu lacrimi 
fierbinţi. In acest moment uşa se deschide şi şamaşul anunţă 
cu voce de stentor : kabalat ponim, lega-hatan (mergeţi în 
întâmpinarea mirelui). Acesta intră şi, apropiindu-se de, vii-
toarea sa soţie, îi acoperă capul cu eşarfa pe care aceasta din 
urmă i-a trimis-o.  

Femeile măritate aruncă spre el cu hamei şi ovăz. Atunci 
şaferii, cu muzicanţii în faţă, deschid marşul triumfal spre 
locul unde se află hupa (baldachinul nupţial, aşezat de obicei 
în curtea sinagogii). Ei sunt urmaţi de părinţi, de toţi invitaţii 
şi de noii căsătoriţi care încheie cortegiul. 

Ajungând la hupa, mirele se opreşte sub baldachin. Mirea-
sa, după ce îl ocoleşte de şapte ori, se aşază la dreapta sa.  
Badhan, cu glas puternic, cheamă mai întâi pe cei doi taţi, 
apoi pe cele două mame ale mirilor, pe celelate rude şi pe toţi 
prietenii pentru a binecuvânta noul cuplu ; toată lumea se 
conformează, fiecare punându-şi mâna pe capul mireleui, 
apoi pe cel al miresei. Se apropie momentul solemn al pro-
nunţării legământului şi al semnării actului de căsătorie. Se 
începe cu citirea rugăciunii deasupra cupei. Lectura nu poate 
fi făcută decât de un foarte savant interpret al legii Talmu-
dului, pe care badhan, cu mare respect şi dându-i titlul de 
rabin, îl invită cu glas tare. Mirii beau din cupa deasupra 
căreia s-a spus rugăciunea. Şamaşul citeşte actul de căsătorie 
scris în idiom caldeean, după care urmează ceremonia numită 
Kiduşin ; ceremonie ce constă în înmânarea de către noul 
căsătorit a unui inel sau a unei monede de argint soţiei sale, 
spunându-i: Gavei at mekudeşt li betabaat ziekedat Moşe ve Israel 
(Prin acest inel devii soţia mea, după legea lui Moise şi a lui 
Israel). Pronunţând aceste cuvinte, în memoria căderii 
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Ierusalimului, el sparge cu tocul pantofului un pahar aşezat 
pe podea. După o scurtă rugăciune deasupra cupei şi după ce 
noii căsătoriţi au mai băut câteva picături, aceştia sunt 
reconduşi acasă, cu muzica în frunte. 

In această zi, noii căsătoriţi nu au mai mâncat de la micul 
dejun, postind până în momentul săvârşirii ceremoniei. Cu 
această ocazie li se serveşte o gustare compusă dintr-o supă 
de pui, care poartă numele de supa de aur. Vine momentul cel 
mai interesant pentru invitaţi, ospăţul de nuntă. Cina este 
pregătită, mesele aşezate, tacâmurile puse separat pentru 
femei şi pentru bărbaţi, lumânările aprinse. Sunt aşteptate 
personajele mai importante, care nu întârzie ; iată că badhan 
strigă cu voce răsunătoare poftiţi la masă ! La acest apel, invi-
taţii se îndreaptă spre câteva lighene pline cu apă, pregătite 
special pentru spălarea mâinilor. Nici un ovrei nu se atinge 
de pâine înainte de îndeplinirea acestei ceremoni. Lumea se 
aşază la masă. Noii căsătoriţi ocupă locurile de onoare. 
Alături de ei sunt aşezaţi invitaţii importanţi. Chiar dacă 
invitaţiile au fost făcute în acelaşi fel, prin acelaşi şamaş, iar 
invitaţii sunt aparent trataţi în mod oarecum egal, fiecare 
trebuie să-şi aprecieze propria valoare şi poziţia pe care o 
ocupă în cadrul comunităţii, aşezându-se astfel încât să nu 
ocupe locul meritat de un altul. El riscă să fie pus într-o 
situaţie dezagreabilă, aceea de a fi obligat să cedeze locul şi 
chiar să fie poftit afară. 

Primul loc, cel de lângă mire, este ocupat de rabin, dacă 
acesta a considerat convenabil să onoreze petrecerea cu pre-
zenţa sa. Apoi urmează membrii Kahalului şi ai sfântului tri-
bunal Beth-Din. După aceştia se aşează savanţii interpreţi ai 
Talmudului şi aristocraţia financiară. Simplii muritori sunt 
împinşi la coada mesei, unde domneşte, de asemenea, o anu-
mită ierarhie, unde melamed (preceptorul copiilor) s-ar consi-
dera dezonorat să fie aşezat pe un loc inferior celui pe care îl 
ocupă croitorul, negustorul de rachiu, brutarul şi aşa mai 
departe. Când toată lumea este aşezată, se recită o rugăciune 
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şi se rupe pâinea, fiecare conviv primind porţia sa ; este un 
fel de comuniune. 

Savarii (cei care servesc la masă) încep distribuirea por-
ţiilor, respectând demnitaea şi poziţia socială a fiecărui invi-
tat. Marea artă a savarilor constă în servirea porţiilor de crap şi 
de muşchi fript astfel încât bucăţile mai aristocratice să nu 
ajungă spre coada mesei, la plebei… Când această regulă este 
respectată cu stricteţe, un personaj marcant al oraşului de 
exemplu, care a fost obligat să întârzie şi nu a ajuns decât la 
sfârşitul banchetului, nu pierde nimic. Imediat după apariţia 
sa, un savar strigă cu voce tare: « iată o porţie delicioasă 
pentru rebbe cutare… ». 

La bucuriile materiale ale unei mese bune se adaugă dis-
tracţiile de ordin spiritual. Delicioasele mâncăruri sunt înso-
ţite de muzică şi de poezii improvizate de badhan. Badhan nu 
face economie de elocinţă. El inventează tot felul de vorbe 
măgulitoare, rimate şi imaginate de propria-i inspiraţie, la 
adresa mirilor şi a personajelor marcante prezente la banchet. 
După ce a purtat prin nori aristocraţia prezentă, com-
parându-i pe membrii acesteia cu eroii antichităţii jidoveşti, 
badhan renunţă la talentul său de improvizator şi de versi-
ficator, în favoarea meseriei de scamator şi de măscărici, 
minunând întreaga societate cu îndemânarea sa. Intr-un cu-
vânt, el este acela care distrează invitaţii. Toate însă pe lumea 
asta au un sfârşit ! La un moment dat badhan strigă: Droş 
geşenk66 (darurile de nuntă). 

Darurile oferite de invitaţi sunt depuse într-un vas de 
metal, pregătit în acest scop de badhan care, punând cadourile 
unul peste altul, anunţă numele obiectului şi pe cel al 
donatorului. Cadourile au o oarecare valoare : servicii de 
masă, candelabre de argint, închizători de aur cu diamante şi 

                                                      
66. Uzanţa cere ca toţi verii şi prietenii să aducă sau să trimită, înainte de 
banchet, daruri de nuntă, ca o aşa-zisă recompensă pentru discursul 
pronunţat la nuntă de noul căsătorit. Cu toate că acest discurs se ţine 
destul de rar, obiceiul de a se face cadouri s-a perpetuat (NA). 
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chiar bani numerar. După această parte a ceremoniei, care 
prezintă un interes deosebit pentru noii căsătoriţi, se începe 
dansul numit caşer.  

Rolul badhan-ului nu a luat încă sfârşit. El este cel care 
angajează cu voce tare dansurile miresei cu cei prezenţi. 
Fiecare invitat se apropie de mireasă. Apucând un capăt al 
batistei pe care mireasa o ţine în mână, face cu ea un tur al 
camerei, după care cedează locul unui alt dansator chemat de 
badhan. Când toţi bărbaţii au dansat cu mireasa, ginerele 
încheind seria, toată lumea conduce noul cuplu spre camera 
nupţială, ale cărei uşi se închid în urma lor. Ceremonia a luat 
sfârşit. 

Patru documente citate de Brafmann în Cartea Kahalului 
(din care două, sub numerele 64 şi 158, se găsesc în capitolul 
IV al studiului nostru) dovedesc dependenţa, chiar sclavia, în 
care kahalul îi menţine pe ovrei, peste care domneşte în mod 
despotic. Amestecându-se în viaţa lor privată, Kahalul inter-
zice ovreilor să invite la petrecerile lor familiale pe cine 
doresc ei, le impune să angajeze anumiţi muzicanţii şi servi-
tori, să mănânce anumite mâncăruri, să bea sau să nu bea 
anumite băuturi, şi aşa mai departe. 

 

Tăierea rituală împrejur sau circumciziunea 
 
Din primul moment al naşterii unui copil ovrei, membrii 

familiei mamei şi tatălui acestuia se gândesc cum să scape 
mama şi pruncul de influenţa lui Satan. Acesta dă târcoale 
camerei lăuzei, pentru a pune stăpânire pe cele două suflete. 
Cel mai bun mijloc de a zădărnici şiretlicurile Satanei este şir 
ha-maalot (talismanul)67, ce trebuie lipit sau prins deasupra pa-
tului mamei şi al leagănului copilului, precum şi aproape de 
uşă, fereastră, sobă, adică orice deschidere prin care spiritul 

                                                      
67. Talismanul este un pergament ce conţine cel de al 121-lea Psalm, 
înconjurat de inscripţii ce înşiră numele misterioase ale tuturor locuito-
rilor cerului, despre care Talmudul şi Cabala vorbesc adesea (NA). 
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impur ar putea pătrunde în cameră pentru a pune stăpânire 
pe sufletele la care jinduieşte !  

In seara când vine pe lume un băiat, lângă leagănul aces-
tuia sosesc cei ce-l vor însoţi de-a lungul vieţii (hederul însoţit 
de melamed, un număr de copii, elevi, însoţiţi de behelfer), care 
recită rugăciunea de somn liniştit pentru noul născut. Li se 
oferă piure de bob şi de mazăre cu turtă dulce. Ceremonia 
vizitei copiilor şi rugăciunea lor se repetă opt zile, până în 
ziua ceremoniei circumciziunii, a tăierii rituale împrejur. 

In seara primei vineri după naştere, către sfârşitul cinei, în 
camera lăuzei vin prieteni de ambele sexe. Se recită Ben Zahor 
(rugăciune în genul celei spuse de copii). A doua zi, sâmbătă, 
tatăl noului născut merge la sinagogă, unde, după lectura 
celor cinci cărţi, este chemat alături de ele, de Thora. In timpul 
acestei ceremonii, cantorul intonează Mi şe-berah (mulţi ani 
tatălui, mamei şi copilului). Apoi rudele şi invitaţii îl recon-
duc pe tată acasă pentru Şalom Zahar (felicitări mamei că a 
născut un băiat). Li se oferă rachiu şi turtă dulce, iar celor 
bogaţi lichioruri, pateuri, dulciuri. 

In noaptea dinaintea ceremoniei, adică a celei de a opta zi 
de la naştere, se stă de veghe, la cei bogaţi, veghe numită 
vahnacht (paza de noapte în camera lehuzei). In această noap-
te kloeuznerii (evreii săraci care se dedică studiului Talmu-
dului) recită strofe din Mişna, şi primesc recompensă, pe 
lângă o masă consistentă, şi nedua (pomană). 

Vine dimineaţa zilei importante, când noul născut trebuie 
să primească pecetea poporului ales de Dumnezeu : tăierea 
împrejur. Moaşa şi verişoarele mamei îmbăiază şi spală cu grijă 
copilul dis-de-dimineaţă, pregătindu-l pentru mutilanta şi 
dureroasa operaţie la care va fi supus. Este un moment 
fericit pentru moaşă : cei de faţă îi oferă un substanţial bacşiş 
pentru osteneala dată la îngrijirea bebeluşului.  

Către ora zece, după rugăciunea de la sinagogă, sosesc în 
casă sandak (naşul, personaj grav care, în timpul operaţiei, 
ţine copilul pe genunchi), cei trei mohelim (operatori, specia-
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lişti în circumciziune), kwater şi kwaterina (cumătrul şi cumă-
tra), kantorul, şamaşul (notarul), rudele mai mult sau mai puţin 
apropiate, invitaţi. Cel puţin zece martori adulţi trebuie în 
mod imperativ să participe la ceremonie. 

Când totul este gata pentru operaţie, kwaterina (cumătra) 
ia copilul în braţe şi, ridicându-l puţin deasupra capului, 
aşteaptă ca şamaşul să pronunţe cu voce tare cuvântul kwater, 
după care îl trece în mâinile cumătrului. Kwater, primind 
copilul, spune : baruh gaba (fi binecuvântat noule venit), cu-
vinte pe care întreaga asistenţă le repetă cu voce tare. Apoi 
kwater, recitând din psalmi pasajul :« Domnul a zis strămoşului 
nostru Avraam : mergi înainte şi drept » se îndreaptă către « kise 
şel Eliahu » (scaunul lui Ilie), unde se presupune că se află 
profetul Ilie, ce asistă negreşit la circumciziune, alături de 
sandak, pe genunchii căruia este aşezat copilul.  

Dintre cei trei mohelim, primul ţine în mână un cuţit cu 
două tăişuri « izamel »; al doilea este înarmat cu unghii bine 
ascuţite, în formă de săgeată, la cele două degete mari şi cele 
două arătătoare ; al treilea operează cu gura. Ei îl înconjoară 
pe sandak, ce ţine copilul pe genunchi. Inainte de a începe, 
cei trei recită rugăciunea: « Iţi mulţumm mare Iehova, Rege al 
Universului, care ne-ai ales pe noi să operăm această circumciziune ». 
Primul mohel « foca », taie prepuţul şi lasă pe cel de al doilea, 
« torea », care efectuează operaţiunea « periah » (smulge cu 
unghiile mucoasa din partea inferioară a penisului) şi cedează 
locul celui de al treilea, « macice ». Acesta, cel mai înalt în grad 
dintre mohelim, suge şi linge, cu sfânta lui gură, rana făcută de 
primii doi68. Faza a doua a circumciziunii (periah) este necu-

                                                      
68. Tăierea împrejur comportă multiple aspecte. In revista L’Ethnie 
française, nr. 7/1943, etnologul Georges Montandon, deşi ignoră aproape 
total aspectul endocrin al chestiunii, insistă îndeajuns asupra elementelor 
strict chirurgicale şi asupra celor cabalisto-escatologice şi vrăjitoreşti, ce 
au făcut obiectul unor cercetări ştiinţifice, din Evul mediu timpuriu până 
în zilele noastre. S-a ajuns la concluzia că ritualul executat de cel de al 
treilea mohel, ce suge sexul însângerat al copilului pecetluit cu semnul ale-
şilor lui Jahve, este un fel de sfântă “împărtăşanie”. Acesta prinde penisul 
copilului, astfel încât să poată colecta într-o cupă de argint, aur sau cristal o 



 

Kalixit de Wolski 
 

 
 130

noscută atât de secta ancestrală a caraïţilor cât şi de sama-
riteni, ceea ce indică originea ei rabino-talmudică. Faza a tre-
ia, numită « mezizah » (sugere), datează din perioada anilor 
70-200 era noastră, numită « mishnah ». Ca şi periah, este 
considerată o invenţie rabino-talmudică. Ea comportă un 
prim aspect : mohelul executant suge penisul copilului; un al 
doilea aspect constă în împărtăşirea obligatorie a cel puţin 
zece participanţi bărbaţi. Impărtăşire cu ce ? Cu un amestec 
din sângele celui circumcis, un “lichid special” sau pudră tot 
“specială”, o anumită cantitate de vin şi de salivă a mohelului 
rabin ce suge penisul mutilat. Acest mohel ia o cantitate de 
vin în gură şi suge penisul însângerat al copilului în repetate 
rânduri, colectând tot ce suge în cupa deasupra căreia de va 
face apoi cunoscuta rugăciune. Sugerea penisului, destinată 
să dezinfecteze rana, are adesea efecte contrarii. Intre 1805 şi 
1866, de exemplu, au fost semnalate opt epidemii de sifilis. 
In 1833, la Cracovia au decedat peste o sută de nou-născuţi 
proaspăt circumcişi. In contextul actual de panică sidaică, 
marele rabin sefard Bakshi-Doron, din Israel, a autorizat 
sugerea sângelui penian cu ajutorul unot tuburi aspiratoare. 

In timpul acestei dureroase şi barbare scene, tatăl copi-
lului citeşte rugăciunea:« Glorie celui etern, stăpân al universului, 

                                                                                                           
parte din sângele circumciziunii. In aceeaşi cupă, adaugă câteva picături 
dintr-un lichid care este tot sânge omenesc, păstrat la sinagogă într-o 
sfântă butelcuţă ! Acest sânge lichid poate fi înlocuit cu sânge-pudră, 
preparat din sânge omenesc. Se adaugă vin, nu însă mirodenii, nici 
condimente, ca la coliva creştină. Apoi, al treilea mohel face nelipsita 
rugăciune rituală deasupra cupei, după care se împărtăşeşte pe sine, pe noul 
născut şi întreaga asistenţă. In legătură cu semnificaţia acestei împărtă-
şanii, să ne amintim cuvintele rostite de preotul creştin în momentul 
săvârşirii Sfintelor taine : “Beţi dintru acesta toţi. Acesta este sângele meu, al legii 
celei noi, carele se varsă pentru voi şi pentru mulţi, spre iertarea păcatelor”. 
Putem vorbi de două ceremonii, iudaice : după “legea veche”, şi după cea 
“nouă”. Cristos a înlocuit-o pe prima cu cea de a doua. Pentru care lucru 
a fost arestat, judecat, condamnat şi executat. Hotărăt lucru : jidanii 
suportă revizionismul religios la fel de greu ca pe cel istoric ! (N.E.R.). 
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care ne-a ales pe noi ordonând să alăturăm noul născut copiilor părin-
telui nostru Avraam ».  

Noul născut suportă şi rezistă la această înspăimântătoare 
operaţie ţipând sfâşietor. La sfârşit, conform tradiţiei, rana se 
pudrează cu rumeguş de lemn. Sandak ridică în braţe  copilul 
şi repetă de două ori, deasupra cupei cu vin, cuvintele pro-
fetului Ezechiel: « Iţi spun: vei trăi cu propriul tău sânge ». Apoi 
varsă în gura copilului trei picături de nectar. Toată drama se 
desfăşoară în acompaniament de cântece ţipătoare, executate 
de cantor şi întrerupte de repetatele urări de ani mulţi adre-
sate copilului, părinţilor, invitaţilor69.  

Dacă operaţiunea a fost executată rapid şi cu pricepere, 
altfel spus dacă primul mohel nu a incizat prea mult, dacă cel 
de al doilea a smuls cu pricepere mucoasa intern-inferioară a 
penisului şi dacă, cel de al treilea a avut gura aurită, rezultatul 
este declarat satisfăcător. Micuţul venit pe lume cu opt zile în 
urmă a căpătat, pentru întreaga viaţă, dreptul de a fi membrul 
unui popor ce se pretinde ales de Dumnezeu. Bucurându-se 
de aceasta, părinţii fac o petrecere, conformându-se 
dispoziţiilor Kahalului, aşa cum apar ele în documentele citate 
în capitolul IV, clasate sub numerele 16, 64, 131 şi 158. Dacă 
nu ar avea privilegiul de a cere ovreilor impozitul numit 
impozit pe local pentru carnea caşer, privilegiu ce se reali-
zează în Rusia cu ajutorul autorităţilor locale, Kahalul nu s-ar 
grăbi atât să-şi ceară drepturile de la fiecare jidan în momen-
tele cele mai solemne ale vieţii : când acesta îşi sărbătoreşte 
rudele sau prietenii, când îşi celebrează căsătoria, când sărbă-
toreşte naşterea unui copil de sex masculin. 

                                                      
69. Ce se întâmplă cu prepuţul tăiat ? Unii rabini usucă şi colectează pre-
puţurile, cu care se îngroapă după moarte, acestea având rolul de a-i feri 
de demoni. Jidoavcele sterpe din Libia înghit un prepuţ preparat cu ou, 
în speranţa că vor deveni fecunde. In alte părţi, copilului încă 
necircumcis i se dă să sugă un prepuţ, pentru a-l feri de duhurile rele. 
Uneori prepuţul este holocaustizat, ars până la cenuşă, după cum 
recomandă Biblia. In zilele noastre, prepuţul a devenit un obiect ce se 
speculează şi se vinde, în vederea unor grefe, pentru anumite experienţe 
în laboratoare şi pentru prepararea unor produse cosmetice (NER). 
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Pentru a pedepsi orice nesupunere la deciziile70 sale, 
aproape totdeauna Kahalul aşteaptă ziua unei petreceri date 
de cel vinovat. Unul sau doi membri ai Kahalului, însoţiţi de 
poliţie, descind la amfitrion şi încep mai întâi o inspecţie 
minuţioasă a ustensilelor de menaj, a tuturor felurilor de 
mâncare, carne şi peşte, pentru a stabili dacă acestea sunt 
caşer sau tref. 

Cum va putea stăpânul casei să demonstreze acestor zbiri 
că animalul din care provine carnea servită la masă a fost 
sacrificat cu ajutorul unui cuţit cu două tăişuri, perfect ascuţit 
şi fără cea mai mică ştirbitură, sau că peştele a fost preparat 
după minuţioasele reguli prescrise de Talmud ? 

Pe lângă marea supărare pe care această inoportună vizită 
o produce şefului familiei, pe lângă tulburarea provocată 
invitaţilor de prezenţa unor membri ai Kahalului veniţi să-l 
persecute pe cel ce îi găzduieşte, vinovatul este aproape 
totdeauna condamnat la o mare amendă pentru încălcarea 
legii privitoare la « caşer ». 

 
 
 
 
 

 

Ierarhia demnităţilor la jidani 
 

Pentru a putea studia demnităţile jidoveşti, să aruncăm o 
privire retrospectivă asupra originei acestei instituţii, a dez-
voltării sale de-a lungul timpului71. Organizarea comunită-
ţilor jidoveşti îşi are originea în timpuri foarte îndepărtate. Ea 
începe imediat după căderea regatului Israel, propunându-şi 
prezervarea şi conservarea intactă a naţionalităţii pierdute 

                                                      
70. Vezi documentul citat la finele capitolului VIII, sub nr. 149, (NA). 
71. Sursele consultate pentru redactarea acestui capitol sunt : Enalt-
Geschichte des velkes Israels, partea a VII-a; Graetz-Geschichte des Judentums, 
und Tecten-Scherira Jouhsin-Schaare; Cedek, Cemah, Duvide, Jhouda. (NA). 
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până în ziua atât de dorită când Dumnezeu va reda 
poporului ales imunitatea, gloria şi teritoriul său de odinioară. 

In cele optsprezece secole de rătăcire şi blestem pe capul 
jidovilor, această organizare, rămasă de nezdruncinat, s-a 
dezvoltat, a dobândit o mare forţă, modificându-se după 
împrejurări, când favorabile, când nefavorabile. 

Germenul organizării se află în acea Şcoală savantă care, cu 
acordul împăratului Vespasian, a fost stabilită la Iabne de 
rabi Iohanan ben Zakai. In scurta perioadă cât această şcoală 
s-a aflat sub conducerea lui rabi Gamaliel (învăţătorul lui 
Saul din Tars, ce va fi avansat apostol, sub numele de Paul-
Pavel de către creştini), tendinţa a fost de a deveni, după 
modelul vechiului Synedrion, conducătoarea şi dătătoarea de 
viaţă, publică şi privată, a jidovilor. Cu toate că în sânul său 
au luat naştere conspiraţii revoluţionare, ea şi-a păstrat multă 
vreme titlul de academie. Profesorii săi aveau dreptul de a 
purta titluri cuvenite savanţilor hahami (înţelepţi), sofer (scrib, 
bibliotecar), amora (interpret, orator). Această formă de orga-
nizare s-a păstrat până în momentul când, în centrele cu 
populaţie jidovească din Asia a pătruns învingătorul Arabiei, 
fondatorul mahomedanismului, epocă în care ovreii supuşi 
acestei dominaţii au început să respire mai liber, primii 
musulmani tratându-i ca egali. Bastanai, reprezentantul de 
atunci al poporului lui Israel din exil, reuşind să aducă mari 
servicii armatei musulmane împotriva Sassanizilor din Persia, 
însuşi fanaticul Omar, cel care a pregătit legile de proscriere a 
jidovilor, i-a luat sub protecţie. Bastanai este recunoscut în 
mod solemn ca şef al naţiunii jidoveşti. Omar îi încredinţează 
mâna frumoasei sclave Dara, fiica regelui Persiei, Horzua, 
acordându-i încă multe alte privilegii, asemănătoare celor ale 
patriarhilor religiei caldeene, Albokatolikos şi Yezuiaba72. 

Din acest moment, pentru jidani a strălucit o nouă eră : 
Bastanai apare pentru prima dată ca vasal al Califatului, 
dispunând de sigiliu regal ; este înconjurat de o curte, are în 

                                                      
72. Hassan Weil Califef, Histoire des Mongols, partea II-a, cap. III, p. 274 şi 
Graetz Geschicte Judentums, partea 5-a, p. 135. (NA). 
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serviciul său o administraţie, o justiţie (« Beth-Din »), cu 
autoritate asupra tuturor ovreilor răspândiţi în Asia.  

La suirea pe tron a califului Ali, căruia ovreii i-au acordat 
sprijinul lor, împotriva lui Mubem, în luptele pentru câşti-
garea tronului, ei şi-au văzut sporite privilegiile, organizarea 
comunităţilor jidoveşti s-a perfecţionat. Primul funcţionar, 
Roş galuta, reprezenta în faţa califului şi a vizirului pe toţi 
ovreii din Asia. El se ocupa de repartizarea impozitelor, de 
strângerea acestora, pe care apoi le vărsa în vistieria statului. 
Colegiul jidovesc se transformă într-un parlament aparte, 
compus din Gaon, primul personaj ca importanţă după Roş 
galuta, din Daian di baba, judecătorul superior, şi din Av Beth-
Din, judecător, succesorul de drept al precedentului. 

Aceşti patru primi demnitari aveau în subordine şapte 
reprezentanţi ai societăţii savante, Roş kala, şi trei membri ai 
altei societăţi savante, Habor. Venea apoi o instituţie com-
pusă din o sută de membri, amintind compoziţia vechiului 
mare Synedrion, din care şaptezeci aveau dreptul de a purta 
titlul de alufim (reprezentant); ceilalţi treizeci, amintind micul 
Synedrion, purtau titlul de bene keiom (candidat), demnităţi ce 
erau ereditare. Acest consiliu central al ovreilor îşi ţinea 
şedinţele când la Bagdad, când la Suza, când la Pumbedita, 
trei reşedinţe ale şefului suprem Roş galuta. După acesta 
veneau consiliile provinciale.  

Fiecare comunitate ovreiască primea de la reşedinţa cir-
cumscripţiei de care aparţinea, un daian (judecător diplomat). 
Acesta îşi alegea doi asistenţi, cu care forma tribunalul Beth-
Din. In afară de afacerile judiciare, tribunalul se ocupa de 
legislaţie, de contracte, de căsătorii, de revizuirea actelor de 
divorţ, de poliţe, acte de vânzare, inspectarea ustensilelor 
folosite în ceremoniile religioase (haleful, cuţitul cu două tăi-
şuri folosit de măcelarii evrei, şofarul, cornul din care se sună 
în ziua de Roş Haşana). In afara tribunalului Beth-Din, în 
fiecare comunitate exista un comitet care depindea direct de 
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Roş galuta, compus din şapte parnasimi, aleşi de comunitate şi 
însărcinaţi să examineze toate treburile civile şi religioase. 

Kahalul actual este prelungirea acestor instituţii. Nu ne 
vom ocupa de raporturile mutuale existente la acea vreme 
între aceste instanţe. Vom spune doar că perceperea impo-
zitelor plătite de ovrei în folosul propriilor instituţii era 
făcută de angajaţi ce aparţineau altor religii, ceea ce ne per-
mite să presupunem că aceste impozite, a căror repartizare 
era stabilită de autorităţile evreieşti, erau probabil prea grele 
şi că era necesară o intervenţie străină de elementul jidovesc, 
pentru a le putea percepe. Impozitul pe carnea caşer, din care 
Kahalul actual scoate un aşa mare profit, servind la întreţi-
nerea şi menţinerea despotismului său (cum am arătat în 
capitolul VII), exista deja atunci şi apăsa din greu asupra 
populaţiei evreieşti. 

Ca urmare a ameliorării soartei jidanilor din acele timpuri, 
ameliorare datorată împrejurărilor istorice cunoscute, studiul 
Talmudului, până atunci destul de restrâns, devine general. 
Conform tradiţiei, până la sfârşitul secolului V al erei noastre, 
Talmudul se păstra doar în memoria câtorva învăţaţi, care 
costituiau un fel de înţelepciune sacerdotală ambulantă. Aşa 
stând lucrurile, Talmudul putea dispare odată cu ultima 
enciclopedie pe două picioare, care îl ştia pe de rost. Când 
acest pericol a fost depăşit, când învăţaţii ce memoraseră 
Talmudul au putut să-l transcrie pe hârtie, studiul cărţii sfinte 
a mai întâmpinat încă multe obstacole, ca urmare a opre-
siunii şi persecuţiilor suferite de jidovi sub domnia ultimilor 
Sassanizi. De altfel Talmudul, ce cuprinde, la prima vedere, 
numai teme de natură teoretică, fără aplicaţie în viaţa prac-
tică, şi-a pierdut din atracţie nu numai în rândul ovreilor în 
general, ci şi în rândul reprezentanţilor acestora. Poate că ar 
fi dispărut cu totul, dacă schimbarea survenită în soarta 
populaţiei jidoveşti din Asia, sub dominaţia descendenţilor 
lui Mahomed, nu ar fi reorientat jidănimea spre studiul cărţii 
care avea să devină cartea ei sfântă prin excelenţă, permiţând 
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rabinilor să formuleze şi să aplice legile talmudice, dându-le 
un caracter practic. 

De atunci, luând avânt şi devenind regulamentul vieţii 
naţionale şi spirituale jidăneşti, Talmudul a pus stăpânire nu 
numai pe gândirea întregii populaţii răspândite în Asia, dar şi 
pe cea a comunităţilor stabilite pe coastele Mediteranei, în 
Europa şi în Africa. 

Nimic nu durează însă cât lumea. Autonomia naţională de 
care jidovii s-au bucurat câtva timp sub domnia urmaşilor lui 
Mahomed, nu a durat nici ea prea mult. Urmaşii lui Omar şi 
ai califului Ali, dezgropând legile de persecuţie date de Omar 
împotriva jidănimii, legi de care el nu s-a folosit, au început 
să le aplice. Sub domnia lui Almutavakil, nepotul lui Alma-
muns, în 856, consiliul central evreiesc a fost dizolvat. Roş 
galuta îşi pierde treptat privilegiile şi poziţia excepţională. 
Către sfârşitul secolului al IX-lea, parlamentele din Suza şi 
Pumbedita sunt dizolvate.  

Cu toate acestea, dureroasa lovitură dată autonomiei insti-
tuţiilor jidăneşti nu a distrus organizarea internă a ovreimii. 
Din contră, ovreii s-au ridicat din nou împotriva lumii în-
tregi, au început să formeze corporaţii cu caracter masonic 
secret, conspiraţii tainice, ce s-au perpetuat de-a lungul seco-
lelor, ajungând intacte până în zilele noastre. 

Roş galuta şi gheonimii dispar. Impreună cu ei dispar, de ase-
menea, toate ramurile autorităţii centrale. Dimpotrivă, comi-
tetele provinciale (kahalele) şi tribunalele Beth-Din continuă să 
existe, să se organizeze. Pe aceste două instituţii provinciale, 
guvernul contează, caută sprijin în ele. Pe de-o parte pentru 
perceperea impozitelor datorate de jidani, pe de alta, pentru a 
avea de unde să recruteze îndrumătorii necesari pentru luarea 
deciziilor cu caracter religios. Comitetele provinciale şi tribu-
nalele evreieşti (« Beth-Din ») sunt păstrate, protejate şi consti-
tuite într-un fel de consiliu a cărui autoritate (kahalică) se 
exercită pe teritoriul supus dominaţiei Kahalului.  
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Consiliile provinciale, dotate cu o mai mare putere după 
dispariţia consiliului central, nu primeau ordine de la acesta 
din urmă. Ele consultau Talmudul în aproape toate situaţiile, 
pentru a pronunţa o sentinţă sau pentru a lua o decizie 
oarecare. Cu alte cuvinte, persecuţiile de care ar fi suferit 
jidanii constituie o pură invenţie, o calomnie la adresa popo-
arelor, pe şi printre care jidanii sau fixat precum lipitorile. 
Ghetoul pe care l-au inventat şi în care s-au complăcut 
secole întregi, izolarea şi fanatismul le-a adus mari servicii, 
fovorizând legile Talmudului, ajutând pătrunderea lor adâncă 
în viaţa intimă a jidanilor. 

Din acest moment, organizarea comunităţilor jidoveşti, cu 
comitetele lor pentru afaceri civile şi religioase, cu tribunalele 
Beth-Din, intră într-o fază de stabilitate, de continuitate, ajun-
gându-se la această uimitoare republică talmudo-municipală 
care, de nezdruncinat, a rezistat vreme de zece secole erozi-
unii istorice şi animozităţii generale contra unei populaţii 
parazitare, păstrându-se intactă până în zilele noastre. Unele 
modificări nesemnificative privesc doar formele exterioare.  

Pentru a înţelege mai bine formele recente de organizare a 
comunităţilor jidoveşti, cităm un document extras din Kiria 
Nesseman73, care, prin veridicitatea sa a câştigat încrederea 
generală a exegeţilor. 

 

Despre îndatoririle rabinilor şi parnasimilor, 
membri ai Kahalului 

1). La invitaţia membrilor Kahalului, rabinul este obligat să 
se prezinte fără întârziere la adunare, să ia parte la deliberări, 
la adoptarea deciziilor de tot felul. El nu poate refuza să 
participe la judecăţile tribunalului Beth-Din. 

2). Rabinul nu are dreptul să se amestece, pe propriul său 
cont, în afacerile întreprinse de Kahal, de exemplu vânzările 
şi cumpărările, intrările de redevenţe datorate de particulari 

                                                      
73. Kiria Nesseman, Culegere de fapte istorice din municipalitatea Vilnius, de Fino, 
1860. (NA). 
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etc. El trebuie să fie însă prezent la contractarea afacerilor, 
să-şi pună semnătura alături de cea a membrilor Kahalului. 

3). Când Kahalul vrea să instituie un nou impozit, iar 
acesta contravine reglementărilor generale, dacă există un 
singur individ care contestă impozitul, rabinul trebuie să-i 
acorde asistenţă în protestul său, să decidă cu înţelepciune 
referitor la chestiunea în litigiu, să-l facă pe recalcitrant să 
reintre în turma ascultătoare. 

4). Daianimii (judecătorii) tribunalului Beth-Din sunt sin-
gurii care au dreptul să se pronunţe în probleme pecuniare, 
iar rabinul nu poate în nici un fel să le modifice decizia. 
Dacă, totuşi, una din părţi cere ca rabinul să fie prezent la 
discuţiile privitoare la astfel de probleme, acesta nu poate 
refuza să asiste. 

5. La invitaţia redactorilor reglementărilor (baal takanot), 
rabinul trebuie să-i asiste la discutarea şi redactarea noilor 
reglementări, fără a avea puterea de a introduce de la el vreo 
schimbare, câtă vreme redactarea este aprobată cu unani-
mitate de voturi. Dacă doi dintre redactori sunt de altă pă-
rere, rabinul este dator să-i sprijine, cerând ca părerea lor să 
fie discutată şi luată în consideraţie. La egalitate de voturi pro 
şi contra, părerea rabinului este hotărâtoare. 

6. Dacă survine o problemă neprevăzută în regulamentele 
generale, rabinul nu va putea da singur o soluţie. Il vor ajuta 
în acest caz doi redactori, doi reprezentanţi ai adunării 
generale şi doi daianimi, cu care el va discuta această pro-
blemă, pentru a ajunge la o decizie înţeleaptă. 

Despre demnităţile de habor şi morein 
 

De comun acord cu şeful Kahalului şi cu preşedintele 
tribunalului Beth-Din, rabinul poate acorda unui ovrei rangul 
de habor. Cât despre demnitatea de morein, ea nu poate fi 
acordată decât de o comisie compusă din patru membri ai 
Kahalului, patru membri ai tribunalului Beth-Din, de mai mulţi 
reprezentanţi ai adunării generale (care ei înşişi se bucură de 
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acest titlu şi care au devenit posekimi (cunoscători adânci ai 
codului de legi talmudice) şi de rabin. Membrii comisiei se 
vor reuni la domiciliul rabinului, nu în altă parte. Nimeni nu 
poate obţine această demnitate dacă nu este perfect la curent 
cu Hoşen hamişpot (culegere completă a legilor Talmudului), 
cu reglemetările ultimilor rabini. 

Nu pot fi aleşi membri ai Kahalului decât cei ce se bucură 
de titlul de morein. Cel care nu este decât habor poate, even-
tual, să fie ales, după mai mulţi ani de căsnicie. 

 
Grade şi funcţii în cadrul Kahalului şi ale  

tribunalului Beth-Din 
 

Iată ierarhia acestepor două instituţii: 
 

1). Candidat pentru titlul de şef sau de reprezentant. 
2). Daian : judecător într-o confrerie, având dreptul de a 

participa la şedinţele tribunalului Beth-Din. 
3). Gaba : decan al unui mare aşezământ de binefacere. 
4). Ykovim : membru al adunării generale. 
5). Tuvet kahal : membru desemnat pentru alegerea electo-

rilor. 
6). Roş medina : reprezentant al adunării generale. 
7). Baal takanot : cel ce redactează noile regulamente. 
8). Şemve takanot, cel ce veghează executarea regulamen-

telor. 
 

Numai trecând prin toate aceste grade ale ierarhiei jido-
veşti se poate ajunge membru al Kahalului sau reprezentant al 
adunării generale. In cazuri excepţionale, se poate obţine dis-
pensă pentru unul din aceste grade inferioare. 

Despre ordinea de urmat în alegeri 
 

Membrii Kahalului şi judecătorii tribunalului jidovesc Beth-
Din sunt aleşi în fiecare an, conform ultimului regulament 
adoptat în anul 1747. 

Câteva zile înainte de luna Kisler (octombrie), Kahalul 
desemnează cinci boreimi (electori de gradul unu) care trebuie 
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să aleagă mai mulţi baal takanot (redactorii regulamentelor ce 
trebuie respectate pe timpul apropiatelor alegeri). Alegerile 
trebuie făcute la şase luni după sărbătorile Paştelui. 

In ziua hotărîtă, după rugăciunea la sinagogă, şefii oraşu-
lui, preşedintele Kahalului, cel al tribunalului Beth-Din, ca şi 
preşedinţii diferitelor confrerii, redactorii noilor regulamente, 
şamaşii (notarii de serviciu), sofer-ul (secretarul) şi cei cinci 
electori de prim rang desemnaţi de Kahal în luna Kisler 
precedentă, se reunesc, împreună cu rabinul, în Cancelaria 
Kahalului şi numesc, prin scrutin, cinci noi boreimi, (electori de 
gradul doi), veritabilii electori investiţi cu puterea de a alege 
pe cine vor crede ei pentru înaltele funcţii de : 

 

– Roşimi (în număr de patru), reprezentanţi ai Kahalului. 
– Roş medina (doi), reprezentanţii ţării, adică ai unui oare-

care raion, district, circumscripţie, departament. 
– Tuvimi (patru), membri privilegiaţi ai adunării generale. 
– Ykovimi (doi), membri autentici ai adunării generale. 
– Roet heşbuet (patru), controlori. 
– Gaboimi (patru), decanii societăţilor de binefacere. 
– Daianimi (doisprezece), judecători ai tribunalului Beth-

Din. 
 

In total 32 de demnitari pentru întregul an, adică până la 
viitoarea sărbătoare a paştelui. 

In timpul scrutinului este strict interzis ca cineva să se 
adreseze boreimilor (electorilor de gradul al doilea), pentru a 
nu-i distrage de la această importantă operaţie, care are ca 
scop să stabilească conducerea populaţiei jidoveşti dintr-un 
anumit raion (canton, circumscripţie, departament).  

 
Despre îndatoririle Kahalului  
şi ale tribunalului Beth-Din 

 

 Prima, dacă nu principala ocupaţie a Kahalului constă în 
repartizarea impozitelor pe care le plătesc jidovii, precum şi 
în încasarea acestora. In rest, Kahalul este obligat să vegheze 
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la păstrarea respectului pe care fiecare jidan îl datorează elitei 
kahalice, membrilor tribunalului Beth-Din şi moreinilor. Kahalul 
are şi alte atribuţii economice, încurajând, prin acordarea de 
ajutoare, şi pe alte căi, pe cei ce pornesc un comerţ oarecare. 
Pentru acest gen de susţinere şi încurajare se folosesc bani 
proveniţi de la societatea de binefacere. In general, Kahalul se 
ocupă de toate afacerile civile şi religioase ale comunităţii şi 
indică fiecărui jidan ce şi cum trebuie să facă, indică fiecăruia 
raza lui de acţiune şi competenţele sale, drumul pe care fie-
care trebuie să-l urmeze în viaţă, ocupaţia sau meseria pe care 
orice membru al comunităţii kahalice trebuie să o înde-
plinească. 

Toate ramurile comerţului sunt impozitate de Kahal. La 
fel stau lucrurile în ce priveşte împrumuturile cu amanet, 
poliţele, ordinele de plată, etc. Perceperea tuturor acestor 
impozite în profitul trezoreriei Kahalului se face prin inter-
mediul unor antreprenori. 

Kahalul desemnează şamoimii, adică pe cei care pregătesc 
listele celor supuşi impozitării şi cota-parte pe care aceştia 
trebuie să o achite. Aceste liste sunt examinate de Kahal, 
modificate, aprobate sau respinse. Li se recomandă şamoimilor 
să nu-i favorizeze, nici să-i cruţe pe cei bogaţi, să aibă mena-
jemente pentru cei săraci. Pe toată durata muncii lor, şamoimii 
se obligă, sub herem, să nu comunice cu nimeni, indiferent 
cine ar fi acesta, pentru a nu fi supuşi nici unei presiuni din 
afară. Ei trebuie să rămână închişi într-o cameră izolată până 
la îndeplinirea obligaţiilor lor. 

Un funcţionar subaltern al sinagogii este destinat să-i ser-
vească, chemând pe cei supuşi impozitării pentru ca aceştia 
să dea explicaţii, sub herem, asupra situaţiei lor materiale, asu-
pra reuşitei sau nereuşitei afacerilor lor. 

 La fiecare trei luni, membrii Adunării generale se reunesc 
în Cancelaria Kahalului şi discută situaţia comunităţii, 
stabilind ce trebuie întreprins pentru a evita repetarea eve-
nimentelor defavorabile survenite în trecut şi prevenirea 
celor care s-ar putea produce în viitor. Se discută tot ceea ce 
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ar putea interesa societatea jidovească. Dacă nu toţi membrii 
se pot prezenta la reuniune, dacă participă numai douăzeci 
dintre aceştia, deciziile luate în astfel de condiţii vor avea 
aceeaşi valoare ca cele luate de Adunarea generală în întregul 
său. 

La fiecare trei ani, toţi jidanii de sex masculin ce locuiesc 
în acel teritoriu (raion, district, circumscripţie sau departa-
ment) trebuie să se întâlnească într-un loc dinainte stabilit 
pentru a discuta şi hotărî asupra noilor regulamente şi pentru 
a examina chestiunile de mare importanţă pentru cauza jido-
vească.  

 Daianimii, judecătorii tribunalului Beth-Din, împreună cu 
preşedintele lor, au datoria: 

 

1). Să aprecieze ce loc trebuie să ocupe în sinagogă dem-
nitarii şi funcţionarii, care este locul cuvenit poporului.  

2). Să vândă, în anumite cazuri, dreptul de meropie (dreptul 
de exploatare a unei persoane de origine creştină).  

3). Să aprobe şi să legalizeze actele de vânzare ale proprie-
tăţilor imobiliare.  

4). Să vegheze, împreună cu Kahalul, la corectitudinea 
greutăţilor şi măsurilor folosite de jidani în comerţ, precum şi 
la preţul mărfurilor de primă necesitate, bineînţeles, numai 
când este vorba de cumpărători jidani.  

 

Brafmann, în Cartea Kahalului, citează patruzeci de acte şi 
documente elaborate de Kahal şi de tribunalul Beth-Din, care 
se referă la tot ce s-a spus în acest capitol. Le-am ales pe cele 
mai ciudate, în număr de nouă, clasate sub numerele 18, 67, 
134, 170, 201, 210, 219, pe care le reproducem în cap. XXI, 
care trebuiesc adăugate documentelor 78 şi 132 din cap. 
XVI, ce se referă, de asemeenea, la cele menţionate mai sus. 

Din documentul extras şi citat din Kiria-Nesseman, ca şi din 
cele prezentate în acest capitol, se va putea vedea conti-
nuarea a ceea ce am repetat de câteva ori : 
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1). Dictatura exercitată de Kahal în cadrul vieţii publice, şi 
chiar intime a jidanilor răspândiţi pe toată suprafaţa globului. 

2). Veniturile pe care Kahalul le realizează din impozitarea 
jidanilor stabiliţi pe raza teritoriului său.  

3). Vânzarea de către kahal a acestui drept absurd (uimitor 
şi de necrezut, la prima vedere) de exploatare a persoanelor 
de religie creştină şi a proprietăţii acestora, drept care la 
jidani se cheamă hazaka şi meropie. 

4). Toate aceste chestiuni privind viaţa internă şi perso-
nală a jidanilor, cunoscute doar superficial de cei mai erudiţi 
învăţaţi ai zilelor noastre, au fost şi continuă să fie ignorate 
de creştini, inclusiv de preoţimea creştină. Datorită incompe-
tenţei sale în astfel de probleme, datorită lipsei de interes în 
sensul pregătirii sale profesionale, preoţimea creştină nu îşi 
poate îndeplini misiunea ei de elită a societăţii. In consecinţă, 
nimeni nu consideră preoţimea creştină o elită a societăţii. 
Cel mult o clasă de actori, de măscărici liturgici, printre care, 
pe ici pe colo, se mai găseşte câte un preot adevărat.  

Importanţa documentului pe care îl vom cita constă în 
aceea că explică şi defineşte perfect funcţia şi rolul rabinului, 
explicaţie şi definiţie ce ar trebui să lămurească o dată pentru 
totdeauna lumea creştină cu privire la ce este de fapt un 
rabin. Ignoranţa noastră, a preoţimii nedemne ce conduce 
destinele Bisericii, a ajutat iudaismul ultimelor secole să ridice 
drapelul conducerii sale subterane, să corupă şi să murdă-
rească civilizaţia şi cultura creştină. După două mii de ani de 
creştinism, acesta este din ce în ce mai ameninţat să recadă în 
iudaism. Pe bună dreptate, se vorbeşte şi se constată la tot 
pasul şi din ce în ce mai clar jidănirea Bisericii lui Cristos! 

Nu se ştie de unde şi cum s-a născut eroarea, de exemplu, 
că rabinul ar fi un un personaj sacerdotal al religiei iudaice. 
Această credinţă, întreţinută chiar de rabini74 a reprezentat 
totdeauna o veritabilă stâncă de care s-au lovit, în toate ţările, 

                                                      
74. Cf.  Discursul de adio adresat evreilor alsacieni de marele rabin din 
Colmar (1872), care părăsea provinciile anexate de Germania şi îşi muta 
domiciliul în Franţa ce pierduse Alsacia şi o parte din Lorena. (NA). 
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legislatorii ce au încercat să abordeze problema jidovească, 
supunând-o unor reforme. Niciodată o epocă nu a fost mai 
propice şi mai fructuoasă pentru iudaism, niciodată în trecut 
o epocă nu a furnizat sumbrului regat al Talmudului o 
asemenea stălucitoare victorie ca secolul al XIX-lea şi al XX-
lea. Iată şi de ce : 

Când, la începutul secolului al XIX-lea, tulburările din 
Franţa s-au potolit şi când ordinea părea să-şi facă efectele ei 
binefăcătoare, reorganizarea administraţiei a ajuns şi la pro-
blema jidovească. Napoleon I, în plină glorie după Austerlitz, 
s-a interesat şi de această problemă. Ar fi dorit să adauge 
gloriei şi triumfurilor sale cunoscute titlul de reformator al 
iudaismului, care probabil ar fi cântărit în cadrul economiei 
culturii şi civilizaţiei creştine mai mult decât tot imperiul lui 
de paie! Circumstanţele care, în 1805, au adus în actualitate 
problema jidovească rezultă chiar din cuvintele sale: « Dacă 
parţial această problemă este rezolvată (spunea Napoleon în § 12 
din Reforma problemei evreieşti) va trebui găsit un mijloc pentru a 
reduce pe cât posibil specula practicată pe scară largă de jidani, pentru a 
lichida această escrocherie şi această camătă »75. In capitolul al IV-
lea, Impăratul francez adăuga : « Scopul nostru este de a-i ajuta pe 
cultivatori în general, de a elibera populaţia anumitor departamente de 
dependenţa în care este ţinută de jidani. Ipotecile de care dispun aceştia 
din urmă asupra celei mai mari părţi a proprietăţilor imobiliare, îi fac 
pe proprietari total dependenţi de creditori şi, în scurt timp, dacă nu se 
vor lua măsuri, jidanii vor fi singurii proprietari în departamentele unde 
locuiesc, supremaţia lor crescând zilnic cu ajutorul speculei. Trebuie pus 
capăt acestei situaţii intolerabile ». Apoi el continuă : « In al doilea 
rând, scopul nostru este să micşorăm sensibil şi, dacă este posibil, să 
distrugem total tendinţa separatistă a populaţiei jidăneşti, care se 
comportă ca o naţiune aparte în cadrul naţiunii franceze. Trebuie să 

                                                      
75.  Allgemeine - Zeitung des Judenthums, 1841, p. 300. (NA). 
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extirpăm gustul acestei populaţii pentru ocupaţiile dăunătoare ordinii 
sociale, civilizaţiei şi locuitorilor tuturor ţărilor în general ». 

Cele câteva cuvinte de mai sus arată clar cauzele care au 
dus atunci la agravarea problemei jidăneşti. Cuvintele lui 
Napoleon nu spuneau nimic nou. Istoria jidanilor se repetă 
invariabil, într-un context sau altul, într-o ţară sau alta, pe 
seama unui popor sau a altuia. Merită remarcat : cauzele pe 
care apărătorii iudaismului le invocă pentru a justifica acest 
întunecat tablou al apucăturilor şi matrapazlâcurilor  jido-
veşti, nu puteau fi admise în Franţa acelei epoci, deoarece, 
din 1789, jidanilor li se acordaseră drepturi civile egale cu 
cele ale francezilor. Ba chiar mai egale ca ale francezilor ! La 
fel stau lucrurile în România, ca de altfel în aproape toate 
ţările lumii : jidanii formează pretutindeni un stat în stat, un 
popor în cadrul unui alt popor, un cancer ! Până când ? Iată 
o întrebare la care omenirea va răspunde totuşi într-o zi ! 
Nimic nu rămâne neplătit pe lumea asta. Acest lucru nu tre-
buie uitat nici de creştini, nici de musulmani, nici de jidani. 
Pe budişti, hintoişti şi alţi animişti, “piei roşii” sau “turbane 
galbene” nu-i mai amintim. Aceştia nu aspiră şi nu au aspirat 
să dea lecţii lumii întregi. Până acum cel puţin, tendinţele 
imperialiste i-au caracterizat pe vechii “păgâni”, pe creştini, 
musulmani şi, mai ales, pe jidani. 

Când, în prima jumătate a secolului al XIX-lea, ţăranii din 
Rusia au fost dezrobiţi, când în această ţară au fost introduse 
mai multe reforme liberale, problema jidovească s-a impus la 
ordinea zilei, la fel ca în Franţa de după şi din timpul dezmă-
ţului revoluţionar. Din toate colţurile marelui imperiu ţarist se 
făceau auzite plângeri: « Jidanii ne ruinează ! Ei exploatează toate 
clasele sociale, toată populaţia indigenă. Au pus stăpânire pe toate 
capitalurile din industrie, asigurări, au devenit proprietarii tuturor 
locuinţelor din oraşe. Au concentrat în mâinile lor întregul comerţ şi l-
au depreciat, transformându-l într-un fel de negoţ de vechituri. Au 
ruinat un mare număr de lucrători aparţinători altor religii, ce lucrează 
acum pe salarii de nimic ». Numai umbra spinului, la uşa creş-
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tinului. In vremea asta popii noştri cântă la biserică, spre a ne 
adormi mai bine : « Isaia dănţuieşte, fecioară bucură-te ! ». 

Dn 1866, problema jidovească a luat o tot mai mare am-
ploare atât în Rusia, cât şi în lumea întreagă. Ajunsă pretu-
tindeni la ordinea zilei, plângerile contra acestei populaţii 
superpuse se aud şi ele pretutindeni. Jidanii însă şi sculele lor 
liberalo-bolşevico-şarlatane nu au întârziat să urle pe toate 
acoperişurile şi pe toate antenele: « Daţi poporului ales o totală 
emancipare, permiteţi jidovilor să devină proprietari ai marilor averi, 
obligaţi-i să vorbească limbile voastre, dispersaţi-i în întreaga lume şi 
veţi vedea că vor deveni una cu ţara, că nu vor mai fi o naţiune aparte 
în interiorul fiecărei naţiuni, că vor deveni veritabili cetăţeni, păstrându-
şi în acelaşi timp religia lor ». Toate aceste false axiome, repetate 
până la saţietate de cei interesaţi, au găsit foarte uşor credit în 
rândul maselor ignorante de pretutindeni. Proşti şi prostie 
există pretutindeni, celor cu scaun la cap li se închide gura 
pretutindeni. S-a ajuns unde era normal să se ajungă ! 

In 1805, jidanii din Franţa deveniseră de mai mulţi ani 
cetăţeni francezi. Revoluţia din 1789 le-a acordat posibili-
tatea de a se bucura de drepturi civile egale cu cele de care se 
bucurau francezii. Cu toate acestea, conform spuselor lui 
Napoleon, jidanii nu-şi modificaseră cu nimic sistemul lor 
exclusiv, de a trăi complet separaţi, păstrându-şi naţionali-
tatea şi folosind mijloacele josnice ale cametei şi ale jafului 
mercantil. Este un fapt incontestabil că, dacă naţionalitatea 
băştinaşă se simte puternică moral şi material, elementele 
străine ce trăiesc în sânul ei trebuie, în mod necesar, să sufere 
influenţa acesteia şi să se confunde cu aceasta, cel puţin în 
privinţa formelor exterioare. Supunându-se acestei legi 
comune, jidanii din Franţa s-au franţuzit de multă vreme, dar 
numai sub raportul îmbrăcăminţii, manierelor, limbii şi al 
drepturilor civile. Geniul lui Napoleon înţelesese că toate 
aceste forme exterioare nu-i vor transforma pe jidovi în 
francezi şi că, în ciuda numărului lor mic (nedepăşind 60 000 
de suflete pe întreaga Franţă), jidănimea va forma totdeauna 
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o corporaţie aparte, o naţiune în cadrul naţiunii. Napoleon 
ştia că această rasă orgolioasă, considerându-se poporul ales 
de Dumnezeu, dorea să se perpetueze necontractând decât 
căsătorii între coreligionari, neacceptând amestecul sângelui 
său cu sângele impur al creştinilor. 
Şi cum atunci nimic nu rezista geniului lui Napoleon, el se 

iluziona că va învinge această voinţă de fier, condusă de 
fanatismul religios, voinţă ce rezistase atâtor împrejurări, 
traversase nezdruncinată secole peste secole. Pentru a-şi 
atinge scopul, Napoleon gândea să se folosească de rabini, 
crezându-i, ca toată lumea, preoţii religiei iudaice. 

Planul său era extrem de moderat şi nu avea ceva care să 
contrazică cea mai imparţială justiţie. In consecinţă, acest 
plan părea să aibă toate şansele de reuşită. El consta în a-i 
face pe jidani să privească pe francezi ca egali ai lor, sub 
toate raporturile, să-i considere ca fraţi ai aceleiaşi naţiuni, cu 
care să poată lega căsătorii. Intr-un cuvânt, Napoleon nu 
cerea jidanilor altceva decât reciprocitate în relaţiile cu fran-
cezii. 

Acest plan nu avea nimic exagerat din punct de vedere 
umanitar, era perfect compatibil cu progresul civilizaţiei. 
Dar, din punctul lor de vedere, acest plan care tindea să 
slăbească sumbrul regat separatist, nu era deloc pe gustul 
jidanilor. Vom vedea imediat că, în ciuda genialităţii sale, în 
loc să-şi atingă scopul propus, Napoleon n-a reuşit, prin 
această nouă organizare a lumii evreieşti, decât să le furni-
zeze o armă pe care ei au ştiut, în mod admirabil, să o 
folosească în profitul fanatismului religios şi al ideilor lor 
separatiste. 

Impărtăşind eroarea generală privitoare la rolul pe care 
rabinii îl îndeplinesc în religia iudaică, altfel spus conside-
rându-i ca preoţi ai acestei religii, Napoleon gândea să-şi 
realizeze planul folosind autoritatea lor spirituală asupra 
populaţiei jidoveşti. Credea că ridicând şi întărind această 
autoritate, s-ar putea folosi de ea mai uşor. In acest scop el 
decretă, în 1806, instituirea la Paris a unui Synedrion, compus 
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din şaptezici şi unu de rabini, după exemplul marelui 
Synedrion de la Ierusalim. El credea că jidanii vor găsi în acest 
tribunal acea putere spirituală nelimitată căreia trebuie să i se 
supună fără murmur, aşa cum o cere legea Talmudului. 

Pentru a completa această instituţie, pentru ca ea să 
funcţioneze în mod regulat, s-au creat în provincie mai multe 
consistorii sub conducerea rabinilor. 

La început, rabinii nu au opus nici un fel de rezistenţă 
ordinelor atotputernicului cuceritor, căruia nimeni nu-i re-
zista atunci. Au semnat cu ambele mâini ceea ce li s-a cerut 
în numele împăratului, inclusiv ordonanţe împotriva cărora 
mulţi dintre ei vor protesta mai târziu. Iluzia lui Napoleon 
asupra soluţionării problemei jidoveşti nu putea dura mult. 
In momentul în care s-a vrut să se aplice un oarecare articol 
de care depindea reuşita reformei relative la legăturile matri-
moniale între familiile creştine şi cele evreieşti, s-a constatat 
că această chestiune era pentru evrei literă moartă, că nu le va 
intra niciodată în cap că un fiu al lui Israel poate consimţi să îşi 
amestece sângele său pur cu sângele impur al creştinilor !  

Atunci s-a convins Napoleon că numai prin autoritatea 
spirituală a rabinilor este imposibil să schimbe iudaismul şi că 
ideea unei reforme oarecare nu se poate naşte decât în 
mintea celor care nu ştiu nimic despre legile Talmudului, 
despre religia, istoria şi tradiţiile jidanilor. Convins, de astă 
dată, că îi va fi imposibil să rupă legăturile acestei lumi 
concentrate, subterane şi închise în ea însăşi, că nu va putea 
soluţiona problema jidovească precum problema germană 
sau spaniolă, Napoleon recurse la o altă soluţie, cu totul 
diferită. In 1808 decretează  interdicţia pentru jidani de a 
împrumuta cu amanet ; poliţele semnate de creştini în favoa-
rea jidanilor se limitau la o anumită sumă. Se luau o serie de 
măsuri pentru controlul schimbărilor de reşedinţă ale fami-
liilor evreieşti. 

Intr-un cuvânt, încercând să apere populaţia creştină de 
sinistra influenţă a jidanilor, Napoleon nu a făcut altceva 
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decât să repete ceea ce s-a practicat de mai multe ori în 
secolele precedente de către autorităţile tuturor ţărilor ce 
avuseseră de-a face cu jidănimea, începând cu Egiptul antic. 
De aici, seminţia lui Avraam a fost gonită, nu a « ieşit » 
singură, după cum, în mod mincinos, o afirmă Vechiul 
Testament. Nu este singura minciună gogonată din pretinsa 
carte sfântă jidovească şi creştină ! 

Gloria şi furia napoleoniene au trecut însă repede. Toate 
acestea sunt un nor trecător, şi-a zis ovreimea. Dumnezeu va 
trimite asupra duşmanilor noştri atâtea necazuri încât ei nu se vor mai 
putea gândi să ne tulbure  repetă neamul lui Israel când i se pare 
că nu mai merge cum mergea… Ca de atâtea ori în trecut, 
profeţia lor cu nu mai merge cum mergea se va realiza odată 
în plus ! Evenimentele se precipitau : la numai câţiva ani 
după căderea colosului în faţa căruia tremura întreaga 
Europă, decretele şi ordonanţele sale împotriva jidanilor erau 
anulate. Nu a rămas decât pseudo-ecleziastica instituţie a 
rabinilor de la Paris şi câteva consistorii în provincie. Noua 
putere jidovească nu s-a prăbuşit o dată cu cel care o 
instituise. Din contră, ea luă un nou avânt, pentru a se recon-
stitui şi a se înverşuna contra unui duşman mai puternic 
decât a fost Napoleon, Nabucodonosor, Aman şi atâţia alţi 
puţin iubitori ai Israelului. Jidanii s-au ridicat împotriva civili-
zaţiei creştine, care, în primul sfert al secolului al XIX-lea, 
începuse să câştige teren împotriva întunecatului regat al 
Talmudului, subminându-i forţele interioare şi conducându-l 
spre o descompunere lentă, dar sigură. 

In lumea jidovească care a suportat acţiunea civilizaţiei 
europene, religia iudaică, spun unii, se aseamănă cu paginile 
răvăşite ale Bibliei. Ceremoniile religioase au aspectul unui 
lanţ ale cărui verigi ar fi rupte în mai multe locuri, cu legătura 
interioară care constituie această mare putere a ovreilor : unu 
pentru toţi şi toţi pentru unu, complet ruptă. In zadar în spri-
jinul Talmudului slăbit au alergat talente de prim ordin, ca 
Mendelson, Friedelman şi alţii, care au încercat să trezească 
în pătura luminată jidovească sentimentul naţional al popo-
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rului lui Israel. Nimic nu a reuşit. Curând, chiar apărătorii 
zeloşi, antrenaţi de un curent irezistibil, s-au convertit la 
creştinism76, dând o grea lovitură bazelor iudaismului pe care 
doriseră să-l consolideze şi care, până în acel moment, li se 
păruse a fi de nezdruncinat. 

Pentru a salva drapelul Talmudului şi alături de el subte-
rana corporaţie jidovească, eforturile unor talente remarca-
bile ca Mendelson, Friedeland şi alţii s-au dovedit neputin-
cioase. Era necesară forţa complexă a unei reprezentări ofi-
ciale, rol preluat de pseudo-ecleziastica instituţie jidovească 
imaginată în 1806, într-un scop total diferit, de Napoleon. 
Cei ce şi-au dat osteneala să studieze, chiar şi superficial, 
formele exterioare şi ceremoniile religiei iudaice, ştiu că 
această religie nu cere celor cu funcţii sacerdotale să-şi con-
sacre viaţa exercitării cultului, că aceste funcţii pot fi înde-
plinite de oricine, atât la sinagogă cât şi acasă, că orice ovrei 
consideră necesar, pentru mântuirea sa, să îndeplinească 
chiar el, pe cât posibil, aceste funcţii sacre. Altfel spus, să 
oficieze personal. Reuniunile rabinilor care au avut loc în 
ultima vreme la Brunswick, Cassel, Leipzig şi Berlin, pentru 
reformarea iudaismului, au părut multor creştini o treabă 
serioasă.  

In final însă, jidanii au judecat aceste reuniuni dintr-un alt 
punct de vedere. Ce câştig a adus cauzei noastre reuniunea 
de la Brunswick şi toate celelalte, se întreabă Graetz, 
cunoscutul autor jidan ? Nici unul ! Totul s-a spulberat în 
vânt. La poporul jidovesc nu există nici o diferenţă între un 
rabin şi un jidan oarecare, când este vorba de practici sau de 
ceremonii religioase77. 

                                                      
76. Mendelson moare păstrându-şi religia iudaică. Toţi copii săi, cu excep-
ţia unui fiu, ca şi Friedeland şi alţi zeloşi apărători ai iudaismului s-au 
convertit la creştinism. (NA). 
77. Scrisoarea lui Graetz către prietenul său. Camaguide, nr. 23, p. 181, 
1869. Propunerea lui Dom, ce avea ca scop subordonarea chestiunilor 
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Circumciziunea, căsătoria, înmormântarea, celebrarea Paş-
telui, rugăciunea deasupra cupei, purificarea femeii, rugăciu-
nea la sinagogă şi acasă, toate ceremoniile religioase, erau 
oficiate de orice jidan încă din vremea existenţei Templului, a 
marelui Synedrion de la Ierusalim. Dreptul fiecărui ovrei de a 
preoţi, de a îndeplini funcţii sacerdotale, a fost consacrat de 
legile lui Moise, de Mişna, de Talmud, de toţi interpreţii şi 
comentatorii acestor legi. Bazându-se pe vechile sale prero-
gative, pe care legile amintite le acordă tuturor jidanilor, 
fiecare dintre ei îşi îndeplineşte îndatoririle religioase oriunde 
s-ar afla, fără a aştepta venirea unui preot însărcinat exclusiv 
cu funcţiuni sacerdotale. Această practică este atât de înră-
dăcinată în spiritul jidanilor, încât orice modificare a ei este 
imposibilă. 

Uimitor este că toate acestea au fost şi sunt ignorate de 
guvernanţi şi chiar de Biserică. Obişnuiţi să vedem slujbele 
religioase de toate riturile, celebrate de preoţi ai cultului, nu 
ne putem imagina că religia iudaică face excepţie, fiecare 
jidan fiind propriul său preot. Uimitor este faptul că guver-
nul francez a persistat în această eroare, după gafa napo-
leoniană a decretării Synedriului din Paris, care, schimbându-
se curând în Consistoriu general, a funcţionat şi acţionat în 
interesul iudaismului, întreţinând pe mai departe, în faţa 
autorităţilor franceze, eroarea rolului sacerdotal al rabinilor. 

Aceasta este, în rezumat, noua organizare a jidanilor, 
introdusă în Franţa în primul sfert al secolului al XIX-lea, 
organizare care a permis menţinerea temeliilor pe care 
poporul lui Israel şi-a sprijinit fanatismul de-a lungul seco-
lelor. Această organizare a protejat, din păcate, fanatismul 
jidovesc de influenţa civilizatoare şi roditoare a creştinis-
mului în secolul XIX. Napoleon I, inamic declarat al jida-
nilor, este considerat de istoricii jidănimii drept salvator al 
iudaismului. 

                                                                                                           
religioase rabinilor, a fost respinsă de Mendelson din acelaşi motiv. Iost-
Geschichte des Judenthum, Leipzig, 1860, vol. III, p. 304. (NA). 
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Această nouă organizare, lăsând fiecărui jidan dreptul de a 
celebra ceremonii religioase, aşa cum se practica şi până 
atunci, a trezit spiritul patriotic jidovesc. Discursurile rabini-
lor, foarte abile şi pline de elocinţă, în loc să trateze adevă-
rurile religiei, abundau în aluzii transparente ce aveau ca scop 
să amintească fidelilor lui Israel persecuţiile şi suferinţele 
îndurate chipurile de poporul sfânt, persecuţii ai căror autori 
erau, după spusele lor, creştinii. In modul cel mai firesc, 
oratorii jidani încercau să demonstreze superioritatea popo-
rului lor asupra tuturor celorlalte popoare, el fiind cel care a 
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dat lumii pe Spinoza78, pe Salvator, pe Meyerbeer, pe 
Rachela79. 

In felul acesta, organizaţia creată în scopul apropierii, nu a 
servit decât la întreţinerea separării poporului lui Israel de 
restul omenirii. Prin introducerea în toate ţările Europei a 
unor şcoli destinate să formeze tineretul iudeu, s-a ajuns să 
se asigure păstrarea pe mai departe a drapelului Talmudului. 
Diferitele confrerii jidoveşti care, ca urmare a dispersării 
poporului lui Israel, începuseră să dispară, s-au ridicat peste 
tot datorită noii organizaţii a rabinilor creată de Napoleon I. 

In fine, graţie puternicilor protectori ai jidanilor, care prin 
poziţia lor financiară au căpătat o mare influenţă în lumea 

                                                      
78. ). Wolski însuşi plăteşte tribut acestei maniere de tămâiere, exagerând 
fără măsură ceea ce jidanii au făcut, au imaginat sau au atins. Că este vor-
ba de Mendelson, Einstein, Philon din Alexandria, Rothschild, Spinoza 
sau de rabinul Iuda ha-Kadoş, nu suntem obligaţi să recunoaştem în fie-
care din aceştia mari spirite ale umanităţii. Să nu cădem în extaz în faţa 
lipsei de pudoare specifică jidanilor. Este şi cazul lui Einstein, ce a bine-
voit să se fotografieze cu limba scoasă. Unii se întreabă de ce nu şi-o fi 
scos şi altceva, să-şi fi descoperit toată relativitatea! Autorul nu mai poate 
verifica spusele noastre. Invităm cititorul să verifice contribuţia lui Eins-
tein la teoria relativităţii. Va afla că Einstein a fost un impostor, că a pla-
giat ! Şi-a publicat lucrarea despre teoria relativităţii, la Berlin, în 
germană, nouă luni după ce Henri Poincaré publicase practic acelaşi text, 
la Paris, în franceză ! Lui Spinoza nu-i contestăm o anumită envergură 
spirituală. Asta nu pentru că s-a certat cu ai săi şi a fost lovit de herem. 
Etica sa, demonstrată cu instrumentele geometriei este o idee jidovească. Numai 
un jidan se putea înhăma la o asemenea aventură intelectuală. Să măsori 
intuiţiile despre bine şi rău în unghi drept sau în arc de cerc, iată lucruri 
la care nici Cosinus nu s-a gândit. Spinoza însă nu este un impostor, ca 
Einstein. El nu a plagiat pe nimeni. Poate că a fost genial. Gândirea sa 
nu seamănă însă cu a noastră. Geniul lui nu este geniul nostru ! Omul 
venea de pe o altă planetă, nu mergea şi probabil nu va ajunge unde 
mergem, unde sperăm să ajungem noi ! Trecem sub tăcere isprăvile 
jidanilor din fruntea KGB-ului, călăii torţionari din CIA, folclorul 
deşănţat al celor şase milioane de holocaustonauţi pentru a nu-l obliga pe 
nobilul autor al Rusiei jidovite să se răsucească în mormânt. (NER). 
 

79. Nu s-a dorit mărturisirea adevărului : aceste talente au fost formate de 
civilizaţia creştină. (NA). 
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politică, noua organizaţie a instituit o “alianţă“80, al cărui 
scop era să protejeze elementul jidovesc peste tot unde se 
afla acesta, lucru de care ne putem convinge luând cunoş-
tinţă de dezbaterile din cadrul remarcabilei reuniuni a rabi-
nilor din toate ţările, ţinută în 1869 la Breslau şi de hotărârile 
luate la această reuniune, hotărîri care au avut în vedere 
următoarele probleme principale : 

1). Nu vrem să întărim unitatea şi libertatea tuturor comu-
nităţilor evreieşti. 

2). In unanimitate s-a decis ca toţi cei prezenţi la reuniune 
să se înscrie ca membri activi ai acestei alianţe constituite în 
interesul general al iudaismului, ca fiecare să acţioneze şi să 
susţină cu toată tăria actele amintitei alianţe. 

3). In unanimitate, de asemenea, s-a hotărît ca, în toate 
ţările germane, să se redacteze cereri şi adrese către guverne 
pentru numirea unui anumit număr de profesori de religie 
iudaică în instituţiile de învăţământ superior81.  

Guvernul rus a permis cu grabă introducerea în ţară a noii 
organizări jidoveşti, a fondat la Vilnius şi la Jytomir două 
şcoli de rabini, şi un număr de gimnazii destinate exclusiv 
educării tineretului evreu. Pentru susţinerea acestor şcoli, s-a 
instituit un nou impozit care privea numai pe jidanii ce trăiau 
în Rusia. Acestui impozit i s-a dat numele de “impozitul 
lumânărilor”. El se ridica pe atunci la suma de 327 000 ruble 
argint şi s-a păstrat până azi82.  

Să vedem ce rezultate a obţinut guvernul ţării prin intro-
ducerea acestei noi organizări jidoveşti (organizare care, după 

                                                      
80. Cf. Alianţa Israelită Universală, fondată la Paris pe 1 martie 1860, cu 
sediul la Paris (NER). 
81. Camaguide, 1869, nr. 28, p. 219. (NA). 
82. Adică pănă către 1890, când Kalixit de Wolski scria aceste rânduri. 
Respectivul impozit a fost menţinut până la revoluţia democrată a jida-
nului Kerenski, urmată de revoluţia şi mai “democrată” a coreligionarilor 
Lenin-Blank, Trotski-Braunstein, Zinoviev-Apfelbaum şi ai altor speci-
mele talmudice. (NE.R) 
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părerea unora ar fi trebuit să rezolve dificila şi interminabila 
problemă evreiască, agitată de atâta vreme în Rusia, şi a cărei 
soluţie nu a fost găsită nici până azi). La ce a servit celei mai 
mari părţi a jidanilor săraci acest enorm capital de zece 
milioane de ruble argint, încasaţi în ultimii treizeci de ani83? 

In dările de seamă administrative, rabinii înşişi dădeau 
acest răspuns: Rezultatele actelor noastre, spuneau ei, sunt în 
majoritate nesemnificative, căci 1) poliţia fiecărei localităţi îi 
jupoaie pe melamezi (preceptori, învăţători), în mâinile cărora 
drapelul iudaismului slăbeşte pe zi ce trece; 2) autorităţile 
civile numesc în seminariile jidoveşti inspectori ce aparţin 
religiei creştine ; 3) această organizare este încă prea nouă. 

In 1854 au ieşit primii rabini formaţi în Şcolile de la Vil-
nius şi Jitomir. Ulterior, jidovimea din Rusia a cunoscut mai 
multe reforme importante. Intr-o perioadă de 18-20 de ani 
situaţia s-a schimbat total. Totuşi, nici un rabin, în calitate de 
funcţionar public numit de guvern, nu a putut să furnizeze 
statistica exactă a populaţiei evreieşti din raza sa de activitate. 
Pretextul ? Lipsa de timp ! 

Adevăratul răspuns, ce rezultă din multe rapoarte, a căror 
reproducere ar fi prea lungă şi prea plictisitoare, este că toate 
reglementările şi ordonanţele privitoare la rabini şi la funcţia 
lor spirituală, au suferit aceeaşi soartă ca legile referitoare la 
problema jidovească. Viaţa şi comportamentul jidovimii din 
imperiul ţarist au fost totdeauna dirijate de Kahal astfel încât 
legile statului rus să fie eludate. Singura diferenţă ce s-a făcut 
simţită este aceea că, de la introducerea noii organizări, po-
pulaţia jidovească nu a mai rămas doar sub influenţa fanatis-
mului şi ignoranţei fiecărui kahal, ci şi sub aceea a unor rabini 
educaţi, protejaţi şi îndrumaţi de guvern, ceea ce nu i-a 
împiedicat să acţioneze în sensul fanatismului talmudic. Cei 

                                                      
83. Pentru întreţinerea rabinului şi a familiei acestuia, fiecare comunitate 
jidovească plăteşte un impozit aparte. Repartizarea acestui impozit se află 
în mâinile Kahalului, o nouă armă pe care acesta o utilizează împotriva 
celor ce nu ascultă de ordinile sale despotice, ca şi pentru a-i proteja pe 
umilii săi servitori. (NA). 
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însărcinaţi să îndrume într-o anumită direcţie populaţia 
jidovească, asupra căreia au căpătat un mare ascendent prin 
ştiinţa şi prin poziţia lor socială, au dirijat-o într-un cu totul 
alt sens. 

In aceste şcoli create şi plătite de guvernul rus, cu intenţia 
de a se ajunge la o soluţie satisfăcătoare în problema jido-
vească, s-a dat importanţă, exclusiv şi de la bun început, 
spiritului talmudo-naţionalist şi şovin. Rabinii ce ieşeau din 
aceste şcoli şi ocupau curând poziţii oficiale într-un anumit 
teritoriu, erau pătrunşi de spiritul şovin-exclusivist, ce le 
influenţa comportamentul şi acţiunile de zi cu zi. Ca urmare, 
ei insuflau spiritul şovin şi exclusivist oiţelor lor de la 
sinagogă. 

Ziarele israelite Sion, Gamelitz-Hkarmel şi altele, redactate 
de noua generaţie de rabini ieşiţi din cele două şcoli, afirmă 
că spiritul şi tendinţa rabinică au rămas absolut aceleaşi. In 
aceste ziare nu se găsesc decât lamentaţii privitoare la soarta 
poporului jidan, poveşti mincinoase despre persecuţiile la 
care acest popor ar fi chipurile supus de către creştini, despre 
imaginarele atrocităţi comise împotriva jidănimii în Evul-
Mediu, fără să mai vobim de interminabilele disertaţii cu pri-
vire la superioritatea absolută, totală şi irevocabilă a ovreimii 
faţă de toate celelalte popoare ale pământului. In fine, aceste 
jurnale sunt pline de afirmaţii şi declamaţii pe cât de ridicole 
pe atât de depăşite, ce întreţin fanatismul şi separaţia totală în 
care jidanii se complac şi se menţin cu orice preţ. 

După cum se vede, organizarea introdusă de Napoleon I 
în Franţa, cu scopul de a-şi exercita influenţa asupra popu-
laţiei jidoveşti prin intermediul rabinilor, organizare care a 
fost imitată de Germania şi de Rusia în vechile provincii 
poloneze, a avut peste tot acelaşi rezultat negativ. 

Vom adăuga că dintre toate mijloacele inventate pentru a 
apropia şi a face să se confunde populaţia jidovească cu cea 
rusească, cel mai eficient a fost creşterea copiilor celor două 
comunităţi în aceleaşi şcoli. Numai astfel, civilizaţia creştină 
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este în măsură să facă faţă şovinismului şi fanatismului iu-
daic. Infiinţarea celor două şcoli de rabini şi a unui număr de 
gimnazii preparatorii a fost pentru jidănimea din Rusia o 
adevărată mană cerească. Aceste instituţii s-au dovedit con-
trare interesului general al Rusiei dar şi interesului personal, 
privat, cetăţenesc al fiecărui jidan în parte. 

Istoricul evreu Jost, vorbind despre un jidan căruia Carol 
cel Mare i-a încredinţat o importantă misiune, spune că jidă-
nimea trebuia să profite de această împrejurare favorabilă 
pentru a servi interesele religiei ei84. Acest lucru este confir-
mat şi de aforismul ce susţine că jidanii ştiu să tragă foloase pen-
tru religia lor nu numai din circumstanţele favorabile, dar şi din eveni-
mentele defavorabile naţiei lor. 

 

Acte & Documente doveditoare 
Iată actele şi documentele despre care am vorbit şi care dovedesc 

ceea ce s-a spus : 
 

Documentul Nr. 18 
Despre alegerea membrilor Kahalului 

Miercuri, 16 Sivan 5556 
 

Reprezentanţii Adunării generale au decis să ordone ale-
gerea noilor membrii ai Kahalului, pentru anul viitor. Ale-
gerile trebuie să se desfăşoare conform prescripţiilor Tal-
mudului. Electorii de gradul doi vor alege cei nouă membrii 
ai Kahalului astfel: 4 roşimi (căpetenii), 3 turimi (reprezentanţi) 
şi 2 ykovimi (membri propriu-zişi). 

Nu poate fi ales în demnitatea de roşim decât cel căruia i s-
a mai acordat, cel puţin o dată, această demnitate. Electorii 
vor jura că nu vor ţine seamă, în alegerea pe care o vor face, 
decât de interesul general al populaţiei. Cei aleşi vor mai jura 
că nu vor acţiona, în îndeplinirea funcţiilor lor, decât în 
profitul general al comunităţii, cu cea mai perfectă impar-
ţialitate. Fiecare ales va renunţa pe timpul mandatului său la 

                                                      
84. Geschichte des Judenthums, Vol.II, p. 384. (NA). 
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orice alte privilegii şi sarcini în cadrul confreriei Hevra kadişa 
(cea a funeraliilor)85. 

Cei cinci alegători vor depune jurământ separat, după 
formula următoare: « Jur, sub pedeapsa heremului, să nu procedez, 
în alegerea pe care o voi face, nici cu ipocrizie, nici cu viclenie, să nu 
acţionez în interes personal. Voi folosi, pentru aceste alegeri, toată 
ştiinţa şi toată inteligenţa mea, pentru a nu alege decât pe cei utili 
interesului general al populaţiei israelite din acest oraş ». 

Fie binecuvântat ceasul când începem scrutinul pentru cei 
cinci electori de gradul al doilea care, la rândul lor, trebuie să 
aleagă pe cei nouă membri ai Kahalului, în această zi de 15 
Sivan 5556. 

 
Documentul Nr. 67 

Despre acordarea unor demnităţi 
Miercuri, a patra zi de Paşti 5559 

 

Conducătorii oraşului anunţă întreaga populaţie că numi-
tului Samuel, fiul lui David, i s-a acordat demnitatea de morein 
(nobil prin naştere). Incepând de azi, el va fi invitat, la sina-
gogă, să se apropie de Fova şi să pronunţe următoarea for-
mulă: Morein Gavav Rabi Samuel Begahover Reb David (înaltul şi 
preanobilul rabi Samuel, fiul lui Habor rebe David). El 
devine astfel membru al adunării generale şi va trebui să ia 
parte la toate deciziile.  

Pe de altă parte, privilegiile de care dispun şefii oraşului şi 
cei care îndeplinesc aceste înalte funcţii timp de doi ani con-
secutiv, sunt de asemena acordate numitului Rebe Meşulam, 
care a vărsat la casieria Kahalului întreaga sumă, obligatorie 
pentru obţinerea acestei demnităţi. 

Drept pentru care cei patru notari ai oraşului au semnat 
documentul. 

 

Documentul Nr. 134 
                                                      

85. Kahalul, având putere nelimitată asupra confreriilor, participarea unui 
membru al său la conducerea uneia din confrerii ar paraliza liberul 
arbitru al acestuia. (NA). 
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Despre pierderea titlului de morein 
Sâmbătă, 25 Sivan 5562 

 

După deliberare, membrii Kahalului au decis : 
• Considerând că în şedinţa precedentă86 s-a dovedit că 

Rebe Jose, fiul lui Ariel, prin denunţul său împotriva 
Kahalului, a expus această instituţie la mari cheltuieli pentru 
muşamalizarea efectului acestui denunţ, 

• Ţinând seamă că, pentru acest motiv, Kahalul a decretat 
să i se ridice numitului Rebe Jose jumătate din locul său de la 
sinagogă, 

• Recunoscând că această pedeapsă nu este suficient de 
severă,  

• In şedinţa de astăzi, dorind să mărească pedeapsa, 
Kahalul decretează : Numitul Rebe Jose, fiul lui Ariel, să fie 
privat pentru totdeauna de titlul de morein. In consecinţă, 
când va intra în sinagogă pentru a se ruga, va fi invitat să se 
apropie de Fova după toţi ceilalţi fideli. Cel ce îl va chema, 
va trebui să pronunţe înaintea numelui său calificativul de 
havera (neam prost). 

• In plus, numitului Rebe Jose, fiul lui Ariel, i se interzice 
să se prezinte vreodată în faţa sfântului tribunal Beth-Din. 

 
Documentul Nr. 170 

Despre pedeapsa pentru nesupunere 
 

Luni, 22 Şvat 5562 
 

Membrii Kahalului, ţinând seamă că Rebe Haim, fiul lui 
Avraam, 

A mai insultat o dată pe preşedintele Kahalului, delict pen-
tru care a fost pedepsit cu pierderea titlului de morein şi cu o 
amendă de 5 ducaţi în profitul trezoreriei Kahalului.  

Că numitul Rebe Haim, în loc să se îndrepte, a îndrăznit 
din nou, apropiindu-se de sfânta masă, să insulte grav, în 
prezenţa mai multor persoane, membrii prezenţi ai Kahalului. 

Kahalul, întrunit în mare complet,  

                                                      
86. Cf. Act clasat în Cartea Kahalului a lui Brafmann, sub nr. 432. (NA). 
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Decide ca numitul Rebe Haim, fiul lui Avraam, să fie ex-
clus pentru totdeauna din confreria funeraliilor din care făcea 
parte până azi.  

In plus, Rebe Haim, fiul lui Avraam, este condamnat să 
depună la casieria Kahalului o amendă de 10 ducaţi. In 
privinţa titlului său de morein, care i-a fost ridicat în şedinţa 
precedentă87, se ordonă notarilor oraşului să nu mai adauge 
acest titlu nici în actele scrise, când vor menţiona numele lui 
Rebe Haim, fiul lui Avraam. 

  

 

 
 
 
 
 

Documentul Nr. 201 
Despre acordarea titlului de membru al Kahalului 

 

Duminică, secţia Ahvai 5562 
 

Membrii Kahalului au decis că Rebe Isaac, fiul lui Gher-
son, va putea lua parte la alegerile generale. In plus, Rebe 
Isaac va fi promovat la rangul de mi-şegoi-fuvim (membru al 
Kahalului şi reprezentant în adunarea generală) cu condiţia de 
a obţine şi aprobarea gaonului (preşedintele tribunalului Beth-
Din). 

Documentul Nr. 210 
Despre alegerea daianimilor (judecătorilor) 

 

Ajun de joi, 13 Nisan 5562 
 

Membrii Kahalului şi ai Adunării generale au decis ca ale-
gerile pentru daianimi să se facă, în acest an, înainte de alege-
rile generale, de Paşti. La aceste alegeri pregătitoare, în cadrul 
Adunarii generale, nu va putea lua parte nici gaonul actual, 
nici fiul său Mişa. 

 
Documentul Nr. 219 

                                                      
87. Ibidem, sub nr. 167. (NA). 
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Despre alegerea judecătorilor inamovibili 
Marţi, a patra zi de PaŞte 5552 

 

Membrii Kahalului, în şedinţă extraordinară, au decis să 
adune în scrutin secret, voturile tuturor membrilor Adunării 
generale pentru numirea a cinci judecători inamovibili. 

Voturile vor fi culese astfel : şamaşii, cu o listă a candida-
ţilor, se vor duce la locuinţa fiecărui membru al Adunării 
generale şi acesta va spune, în secret, numele candidatului 
ales de el. Este interzis şamaşilor, sub ameninţare de punere 
sub herem, să citească sau să arate altcuiva buletinul de vot ce 
i-a fost încredinţat în mod confidenţial. 

 

Invăţământul şi educaţia la jidani 
 

Prima dorinţă a unui părinte care are un copil de sex mas-
culin este să-l vadă pe acesta Talmudi haham (învăţat, expert în 
« ştiinţa » talmudică). In consecinţă, chiar şi cel mai sărac 
jidan, după ce a aşteptat cu nerăbdare ca fiul său să împli-
nească cinci ani, îl duce la melamed (învăţător), în heder 
(şcoală), aducându-şi cu el toate economiile, strânse centimă 
cu centimă, încă de la naşterea iubitului său fiu. Pe tot timpul 
educaţiei acestuia, care durează până în ziua însurătorii, adică 
pe la şaptesprezece, optsprezece sau nouăsprezece ani, tatăl 
se resemnează să suporte tot felul de privaţiuni pentru a-şi 
putea educa fiul. Nu este deci surprinzător că, urmare a aces-
tei înclinări generale a populaţiei jidoveşti în direcţia educării 
băieţilor, există un mare număr de hedere în fiecare comu-
nitate şi că, pentru întreţinerea lor, sunt folosite mari sume 
de bani. 

Care este, deci, cauza care îi face pe jidani să dorească cu 
tot dinadinsul ca descendenţii lor de sex masculin să devină 
savanţi în ştiinţa talmudică ? 

Autorii jidani, chiar şi cei mai cultivaţi, ar vrea să convingă 
cu ajutorul cărţilor, jurnalelor sau broşurilor despre hedere sau 
despre melamezi, că această înclinare spre educaţie provine 
din puternicul lor sentiment religios, chipurile congenital la 
acest popor. In ce ne priveşte, după ce am studiat şi 
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aprofundat viaţa jidanilor de-a lungul secolelor, credem că 
această înclinare are o cu totul altă cauză. Iată care : 

Talmudul, a cărui cunoaştere serveşte de ghid poporului 
jidănesc, a împărţit pe ovrei, din cele mai vechi timpuri, în 
două clase distincte : patricieni şi plebei. In felul acesta s-au 
stabilit raporturi mutuale între aceste două clase. 
Şase restricţii, spune Talmudul, trebuie respectate în ceea 

ce îl priveşte pe am ha-areţ (plebeu sau om fără educaţie) : 
 

1). Nimeni nu trebuie să-i servească de martor unui am ha-
areţ. 

2). Un am ha-areţ nu este demn să servească de martor 
cuiva. 

3). Un am ha-areţ nu poate fi iniţiat în vreun fel de mistere. 
4). Un am ha-areţ nu poate să fie numit tutore. 
5). Un am ha-areţ nu poate fi paznic într-o societate de 

binefacere. 
6). Se interzice jidovului să meargă alături de un am ha-areţ. 
 

Talmudul adaugă că nu poate fi publicată pierderea de 
bani sau a unui obiect oarecare de către un am ha-areţ, ceea ce 
înseamnă că obiectul sau banii pierduţi aparţin celui ce i-a 
găsit88. 

Mult mai izbitoare încă sunt citatele din Talmud privi-
toare la am ha-areţ, citate ce aparţin rabinului Eleazar: « Este 
permis să sufoci un am ha-areţ în ziua judecăţii, chiar dacă acestă zi 
cade sâmbăta ». Apoi adaugă: « un am ha-areţ poate fi tăiat în două, 
ca un peşte ». Rabinii spun: « Un evreu care se respectă, nu trebuie să 
ia de soţie pe fiica unui am ha-areţ, căci acesta este o reptilă. Nevasta 
lui este o broască râioasă. Cât despre fiica sa, stă scris: « Blestemat va 
fi cel ce va întreţine o legătură intimă cu un animal. Legăturile de 
familie cu un am ha-areţ sunt considerate legături impure, cu un 
animal ». Aceste învăţături ale Talmudului au făcut ca plebeul 
evreu să fie considerat sclav. Din păcate pentru el, aceste 
învăţături şi-au păstrat efectul până în timpurile noastre.  

                                                      
88. Cf. Tratatul despre Talmud, Pesahim, p. 98. (NA). 
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Lucrarea de faţă (ce se sprijină pe actele şi documentele 
publicate de Brafmann), prin care facem cunoştiinţă cu 
Kahalul sau republica evreiască talmudo-municipală, demon-
strează clar că, pe lângă morein (patricianul), care ia parte cu 
vot deliberativ la toate deciziile adunărilor generale, unde se 
discută chestiunile de interes general ale jidanilor, care are 
dreptul de a fi elector şi care este eligibil în toate instanţele 
superioare, sărmanul plebeu este lipsit de orice drept. El este 
umilit, persecutat, blestemat. Un veritabil paria. 

In plus, luând în considerare faptul că în Rusia impozitele 
plătite de jidani sunt percepute de autorităţile ruseşti după o 
repartizare întocmită de Kahal, compus numai din patricieni 
(moreini), ne putem imagina ce enormă povară trebuie să ducă 
în spate sărmanul plebeu. 

Degeaba va încerca el să găsească dreptate la autorităţile 
civile ale ţării, degeaba le va cere protecţie. Puternicul Kahal 
dispune de suficiente mijloace pentru a face ca dreptatea să 
fie totdeauna de partea sa. El are la dispoziţie mijlocitorii, cu 
talismanul despre care am vorbit în capitolele V şi VI. El 
poate furniza martori falşi, are suficienţi bani pentru a înă-
buşi orice afacere neplăcută. Datorită tuturor acestor mij-
loace ilicite, autorităţile locale, dirijate de Kahal, îndeplinesc 
tristul rol jucat de Pilat din Pont, cu tot ce a însemnat acest 
rol. 

Trebuie adăugat că, pe deasupra impozitului în bani, achi-
tat cu preţul unor mari privaţiuni, sărmanul plebeu trebuie să 
plătească şi impozitul de sânge, adică pe cel al recrutării. Cu 
toată prezenţa unui mare număr de hedere, în care mii de 
leneşi îşi consacră întreaga viaţă studiului legii Talmudului, în 
ultimii patruzeci de ani, au fost încorporaţi în armata rusă o 
sută de mii de evrei. Nici unul nu aparţinea clasei patri-
cienilor moreini, ci numai plebei jidoveşti. 

Acestea sunt motivele care împing populaţia jidovească să 
caute în hedere mijlocul de a-şi sustrage copiii de la condiţia 
ruşinoasă de am ha-areţ. Numai prin heder un evreu poate, 
devenind talmudi haham, să şteargă această nedreaptă pecete 
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de am ha-areţ, pusă oricărui evreu de rând. După părerea 
noastră, bazată pe studiul sistematic al problemei jidoveşti, 
educaţia dată de melamezi în hedere nu va putea schimba cu 
nimic soarta plebeului evreu. Nici un proiect sau încercare de 
reformă întreprinsă de guvernele diferitelor ţări nu va ajunge 
la un rezultat mulţumitor. Puterea exercitată de jidovul patri-
cian asupra celui plebeu, a moreinilor asupra am ha-areţilor se va 
perpetua atâta timp cât guvernele naţiunilor creştine vor tole-
ra ca în marile şi micile oraşe să existe această masă de leneşi 
neproductivi din care abia unul din cincizeci efectuează o 
muncă utilă societăţii ; restul de patruzeci şi nouă sunt 
obligaţi să-şi caute mijloace de existenţă în negoţul necinstit, 
în camătă, în specula la bursă şi într-o serie de alte ocupaţii 
de acelaşi gen, atât de dăunătoare creştinilor de la oraşe şi 
sate. Puterea jidovului morein (patrician) asupra ovreiului am 
ha-areţ (plebeu) va dura atâta timp cât acesta din urmă nu se 
va elibera, lucrând pământul aşa cum îl lucrează ţăranii 
noştri, sau practicând oricare altă meserie. Prin această 
muncă productivă, care va fi utilă şi societăţii creştine şi 
jidovului plebeu, acesta îşi va câştiga independenţa şi nu va 
mai fi supus tiranicei autorităţi a Kahalului. 

In ce fel se face educaţia în hedere ? Ce sunt melamezii care 
se consacră învăţământului ? La jidanii de altă dată, sistemul 
de educaţie nu era organizat în instituţii oficiale. Bugetul 
Kahalului nu prevedea nici o sumă pentru educaţie. Pe atunci, 
pentru a deveni învăţător nu era necesar să fi supus unui 
examen oarecare, nici să posezi o diplomă. Orice individ pă-
truns de focul sacru al Talmudului, se poate consacra învăţă-
mântului. Neexistând fonduri publice destinate educaţiei, nu 
exista nici un regulament care să impună un anumit sistem 
de predare. Fiecare jidan îşi poate creşte copilul cum îi place, 
cu condiţia să cadă de acord cu învăţătorul (melamed) în 
privinţa preţului, a numărului de elevi, a obiectului de studiu. 
Intre hederele sau între melamezii existenţi în fiecare comunitate 
jidovească, nu există absolut nici un fel de înţelegere în 
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privinţa modului de predare. Fiecare melamed îşi urmează 
propriul său sistem pedagogic, neţinând cont de nici o 
metodă, chiar recunoscută ca bună, de nici un program 
practic. Când reuşeşte să facă necazuri numeroşilor săi con-
curenţi, el este satisfăcut. Funcţia şi titlul de melamed nu sunt 
de invidiat. Numai în ultimă instanţă, jidanul care n-a reuşit 
în altă ramură de activitate, se agaţă de această ingrată pro-
fesie. In legătură cu acest aspect există, la evrei, proverbul că 
« Niciodată nu-i prea târziu să te întâlneşti cu moartea sau cu 
profesiunea de melamed ». 

Anul şcolar al unui melamed este împărţit în două semestre. 
Primul semestru începe la o lună după sărbătoarea Paştelui 
(Pesah), în luna Nisan (aprilie) şi durează până la Roş-Haşana 
care cade în luna Tişri (septembrie). Cel de al doilea semestru 
durează de la Roş-Haşana până la Paşte (Pesah). La fiecare din 
aceste sărbători, se ia o lună de vacanţă. Fiecare semestru are 
deci câte cinci luni de studiu. 

In lunile de vacanţă, melamed este ocupat să-şi caute noi 
elevi şi încearcă să găsească cât mai mulţi din rândul celor 
bogaţi. In acest caz, părinţii cer ca numărul elevilor să fie cât 
mai redus. După ce şi-a recrutat cât mai mulţi elevi, melamed 
îşi începe lecţiile la nouă dimineaţa şi le termină la nouă 
seara, cu excepţia sâmbetelor şi a zilelor de sărbătoare, 
învăţându-i pe elevi tot ceea ce este capabil să-i înveţe.  

Ar fi dificil de definit de o manieră categorică diferenţa 
care există între hederele de diferite clase. Cu toate acestea, 
funcţie de ansamblul studiilor efectuate, se pot distinge patru 
categorii: 

1). Heder dardeke-melamedin, în care copiii învaţă să scrie şi 
să citească şi în care rămân până la vârsta de şapte ani. 

2). Heder huamuş : se face citirea celor cinci cărţi, cu comen-
tariile lui Raşi; durează trei ani, până la vârsta de zece ani. 

3). Heder în care se studiază Talmudul, cu comentariile lui 
Raşi; aici se stă doi ani. 

4). Heder în care se studiază Talmudul, cu mai multe 
comentarii şi, totodată, Codul legilor Talmudului. 
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In acest ultim heder elevii rămân până în ziua când se 
căsătoresc, sau chiar doi sau trei ani după căsătorie, adică 
atâta timp cât proaspătul soţ este întreţinut de părinţii 
nevestei. 

Aceste patru categorii de hedere sunt, la rândul lor, împăr-
ţite fiecare în două clase : prima frecventată de fiii moreinilor, 
iar cea de a doua de copiii plebeilor. Ca şi la sinagogă, un 
plebeu nu ar îndrăzni să stea lângă un patrician, după cum 
nici fiul celui dintâi nu s-ar hazarda, în heder, să se aşeze în 
aceeaşi bancă cu fiul unui patrician. O asemenea insultă 
adusă demnităţii patricianului ar fi considerată de aristocraţi 
ca umilitoare. Trecerile cu vederea în privinţa diferenţei de 
castă sunt extrem de rare în rândul populaţiei jidoveşti. 

Nu trebuie să se creadă că elevii care frecventează o cate-
gorie de şcoli rămân mereu în acelaşi heder. De regulă se 
schimbă şcoala în fiecare semestru şi se merge în alt heder de 
aceeaşi categorie, unde predă un alt melamed. In felul acesta, 
un copil evreu care îşi începe studiile la 5 ani, trece până la 
terminarea acestora prin cel puţin douăzeci de hedere, unde 
douăzeci de melamezi diferiţi predau tot ce ştiu ei înşişi. 
Rămâne de văzut dacă această continuă schimbare este favo-
rabilă dezvoltării inteligenţei. 

Preţul pe care melamezii îl primesc pentru fiecare elev 
variază, în funcţie de averea părinţilor, de la cinci sute la cinci 
mii de euro pe semestru. Numărul elevilor din primele două 
categorii variază de la cincisprezece la douăzeci; în celelalte 
două nu se depăşeşte cifra de opt sau zece. Cum s-a spus mai 
sus, în zadar am căuta la melamezi o metodă oarecare de 
predare. Aceştia nu-şi păstrează elevii decât pe durata unui 
semestru, timp în care îi învaţă tot ce ştiu ei, după care tinerii 
merg să-şi caute un alt heder condus de un alt melamed mai 
savant. 

Se întâmplă rar ca un melamed să fie suficient de savant 
pentru a deveni rabin. Dacă ar fi atât de învăţat, nu ar înde-
plini o profesie atât de penibilă ca cea de învăţător. 
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Examinarea elevilor se face în fiecare sâmbătă. Tatăl, 
după o săptămână de tracasări şi treburi cotidiene, se odih-
neşte în ziua de sabat. Profitând de acest răgaz, părintele îşi 
oferă satisfacţia de a verifica el însuşi dacă fiul său este 
suficient de instruit în ştiinţa talmudică. Eventual, dacă el 
însuşi nu este tocmai acasă cu această ştiinţă, se mulţumeşte 
să asiste la examinarea fiului său de către un vecin mai 
instruit, special invitat în acest scop. Succesul elevilor, cum e 
şi firesc, este cea mai bună carte de vizită  pentru melamed.  

Cât despre localurile în care sunt găzduite hederele, nimeni 
nu se sinchiseşte de asta. Nici părinţii, nici melamezii, nici 
copiii nu sunt pretenţioşi. Aceste instituţii de instruire publi-
că sunt găzduite în camerele cele mai strâmte şi mai murdare 
din casele cele mai insalubre. Dacă îndeplinesc condiţia să fie 
în apropierea locuinţei elevilor, toată lumea este satisfăcută. 

Aritmetica şi caligrafia nu intră în programul de studii. 
Profesorii acestor două obiecte, fie vin acasă, fie vin la heder 
şi sunt retribuiţi în funcţie de numărul de ore predate. Se 
întâmplă câteodată ca, în hederele frecventate de fiii nobililor 
să fie angajaţi profesori de limbi străine : germană, franceză, 
engleză, italiană. Melamezii acestor hedere sunt foarte amatori 
de asemenea situaţii, căci profită şi ei, instruindu-se o dată cu 
elevii.  

Orfanii şi copiii săracilor frecventează o şcoală publică 
plătită de comunitate. Această şcoală poartă numele de 
Talmudor şi numărul elevilor este nelimitat. Melamedul care 
predă aici îşi primeşte retribuţia de la societatea de bine-
facere. Elevii care au absolvit această şcoală devin, în general, 
aspiranţi la posturile de melamed. Ei sunt acei tineri săraci 
care, neavând cu ce să-şi plătească chiria, caută un refugiu în 
acele Esşabot, Talmudor Klozer, clădiri despre care am mai 
vorbit, situate în curtea sinagogii principale. Un proverb jido-
vesc spune că aceşti aspiranţi la condiţia de învăţaţi “îşi 
consumă viaţa pentru a se hrăni”. Adică : în fiecare zi ei sunt 
invitaţi şi hrăniţi de o altă familie jidănească. Existenţa lor 
este penibilă şi precară. In general ei nu se căsătoresc decât 
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cu fiice de plebei, care, la rândul lor, sunt fericiţi să aibă în 
familie un semi-savant. Se întâmplă, dar rar, ca unul din 
aceşti elevi ieşiţi din şcoala gratuită şi care vagabondează un 
timp prin Esşabot, Talmudor Klozer să devină un veritabil 
savant în ştiinţa talmudică. In acest caz, obţinând titlul de 
morein, el se căsătoreşte cu fiica bogată a unui patrician. Va 
putea ajunge chiar şi rabin. In acest cas se spune că a obţinut 
bastonul de mareşal al unui aspirant melamed. 

 
 
 

 

Sărbătoarea Iom Kipur sau iertarea păcatelor 
 

In capitolul XIII, am vorbit despre ziua de Roş Haşana, 
anul nou jidovesc, ce deschide perioada celor zece zile de 
penitenţă naţională Iom Kipur, ultima şi cea mai importantă zi 
din această perioadă. Este cea de a zecea zi din luna TiŞri 
(septembrie), consacrată izbăvirii păcatelor. 

In timpurile de glorie ale templului de la Ierusalim, porţile 
Sfintei Sfintelor (Sancta Sanctorum), închise întregul an, se des-
chideau în această zi solemnă, în faţa marelui preot, care 
aducea poporului nerăbdător iertarea lui Iehova. Era ziua 
mărturisirii şi a mortificării. Nu mai puţin însă, era şi clipa de 
maximă bucurie a poporului jidănesc. 

Astăzi, după exemplul zilei de Roş Haşana, Iom Kipur este o 
zi de disperare, de gemete, de lacrimi. In această zi, Iehova 
confirmă soarta fiecărui jidan. Dacă cel care este destinat să 
sufere în anul următor nu a putut, în perioada celor zece zile 
de penitenţă, să obţină bunăvoinţa lui Iehova şi ajunge în 
ziua de Iom Kipur, nu-i va putea cere mila şi va trebui să-şi 
suporte destinul. Din acest motiv ziua de Iom Kipur este, 
pentru jidănime, o zi de frică, de mare durere.  

In ajun, cu două ore înainte de apusul soarelui, începe un 
post foarte strict care durează până în seara de Iom Kipur. 
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Timp de douăzeci şi şase de ore, întreaga populaţie jido-
vească (cu excepţia copiilor sub doisprezece ani) posteşte, nu 
mănâncă şi nu bea nimic, nici măcar o picătură de apă. In tot 
acest timp, ovreiul plânge şi se roagă. 

La rugăciunile ce se recită de regulă în zilele de sărbătoare, 
rugăciuni pline de pilde patriotice despre trecutul glorios al 
poporului jidovesc, despre persecuţiile multe şi nenumărate, 
false sau adevărate, despre apropiata revenire la vechea gran-
doare şi întoarcerea la Ierusalim, se mai adaugă, în ziua de 
Iom Kipur, anumite formule de spovedanie. Spovedania 
jidovească îmbracă o formă bizară. Clasificarea păcatelor de 
mărturisit este făcută în ordine alfabetică, manieră originală 
ce face de neînţeles chiar sensul păcatului ! Autorii acestor 
formule de spovedanie au avut în vedere uşurarea mai 
curând a memoriei, decât a conştiinţei păcătosului. 

Cea mai importantă rugăciune, cu care începe ceremonia 
de Iom Kipur, este Kol-Nidre. In ajun, seara, populaţia jido-
vească de ambele sexe, inclusiv copiii sub doispezece ani, în 
haine de sărbătoare, se adună la sinagogă. Se aprind cantităţi 
impresionante de lumânări. Când cantorul şi corul se pregă-
tesc să intoneze un imn, cel care prezidează ceremonia des-
coperă Kivotul şi ridică Thora, cu o mare reculegere împărtă-
şită de întreaga asistenţă. Toată lumea cântă şi repetă de trei 
ori rugăciunea Kol-Nidre, al cărei sens însă nu se potriveşte cu 
profunda reculegere cu care este psalmodiată. 

Sensul acestei rugăciuni este o completă negare, o denun-
ţare a tuturor legămintelor, promisiunilor, jurămintelor şi 
angajamentelor pe care fiecare le-a făcut în anul care s-a 
scurs şi pe care nu le-a respectat. Convingerea obştei jido-
veşti este că, după repetarea de trei ori a rugăciunii Kol-Nidre, 
fiecăruia îi va fi permis să nu respecte, în anul care începe, 
legămintele jurămitele şi angajamentele contractate în anul 
care tocmai se sfârşeşte. In faţa acestei lipse de cuvânt măr-
turisite public şi schimbată în rugăciune de oameni fără 
onoare, buna credinţă, ce stă la baza unei societăţi demnă de 
acest nume, este obligatoriu călcată în picioare. Acest fapt 
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este atât de revoltător încât a fost condamnat chiar şi de unii 
interpreţi ai Talmudului. Vechiul obicei, atât de comod prin 
consecinţele sale mai puţin severe, a fost totuşi păstrat. 
Rugăciunea Kol-Nidre ocupă un loc important printre cere-
moniile religiei jidoveşti. 

In afară de Kol-Nidre amintim Gatoval-Nedovim sau Messirat-
Madna, ceremonii care lasă fiecărui jidan libertatea de a face 
un jurământ fals, de a depune o mărturie falsă în favoarea 
unui alt ovrei, aflat în proces cu un creştin. Remuşcările de 
conştiinţă, atât de puternice la creştini, ce îi împing uneori pe 
aceştia la mărturisirea spontană a greşelii, nu au nici un efect 
asupra jidanului, care, graţie rugăciunilor amintite, se consi-
deră absolvit de orice răspundere, curat şi inocent, la fiecare 
început de an nou, ca un nou-născut ! 

La căderea nopţii, când rugăciunea se apropie de sfârşit, 
ca o apoteoză a sărbătorii, se sună din corn. Asistenţa 
strigă:”La-şana ha-baa bi-Ieruşalim” (La anul, la Ierusalim). 

Kahalul are grijă ca în această zi rugăciunile să se facă în 
comun, la sinagogă, nu în locuinţe private, cum se întâmplă 
câteodată. Se atinge astfel un dublu ţel : acela de a perpetua o 
ceremonie importantă a cultului şi de a mai adăuga ceva la 
veniturile Kahalului.   

Brafmann, în Cartea Kahalului, citează mai multe docu-
mente în legătură cu cele spuse în acest capitol. Documentul 
clasat sub nr. 30 a fost deja amintit în capitolul XIII. 

 

Ritualul Kaparot sau ispăşirea prin intermediul unei 
ofrande 

 

Ritualul Kaparot este un obicei barbar. Iată despre ce este 
vorba. In dimineaţa ajunului sărbătorii de Iom-Kipur, evreul 
prinde de gheare un cocoş viu. Ridicându-l deasupra capului, 
face de trei ori înconjurul camerei recitând rugăciunea: 
« Acest cocoş va fi omorât, iar eu voi trăi fericit ». După care, prinde 
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cocoşul de cap şi-l aruncă cât mai departe. Aceeaşi cere-
monie o execută jidoavca, folosind o găină. 

Prin această plimbare în jurul camerei cu cocoşul sau cu 
găina, prin sacrificarea lor fără milă, jidanul şi jidoavca sunt 
convinşi că s-au debarasat de toate păcatele, transmiţându-le 
păsărilor, care apoi sunt tăiate şi mâncate cu mare poftă, 
după faimosul post negru de Iom-Kipur, care durează cam 
douăzeci şi şase de ore. 

Ritualul « mikve » al purificării mensuale a femeilor 
 

« Mikve » sau purificarea mensuală a femeii este un alt ri-
tual jidovesc barbar. In fapt, mikve este un mare bazin rotund, 
plin cu apă, în care jidoavcele sunt obligate, după lăuzie ca şi 
în fiecare lună, să se scufunde pentru a-şi purifica trupul ! 

In antichitate, când jidanii îşi duceau viaţa după legile lui 
Moise, nu după cele ale Talmudului, jidoavcele aduceau, 
după lăuzie, o ofrandă marelui preot. In seara aceleiaşi zile se 
purificau prin câteva abluţiuni, fără a fi nevoie să se scufunde 
în apa curgătoare a unui pârâu89. De când jidovii se lasă 
conduşi de Talmud, rabinii au încărcat această ceremonie de 
purificare cu o serie de invenţii minuţioase (care pot fi găsite 
în cartea a IV-a Orah-Haim, de la § 183 la § 203). Este vorba 
de o serie de sâcâieli şi alte savante inepţii, al căror scop nu 
poate fi decât păstrarea influenţei rabinice asupra vieţii inti-
me a jidanilor. Pe planul igienei personale a fiecărei jidoavce, 
ca şi pe planul igienei comunităţii jidoveşti în ansamblul ei, 
rezultatul este cu totul contrar oricăror norme de curăţenie 
corporală. Indeplinind ceremonia purificării, jidoavca nu-şi 
spală trupul, nu devine întru nimic mai curată ca înainte. Iată 
de ce : 

Mikve este un bazin de aproximativ un metru cub. După 
legea Talmudului, ar trebui umplut cu apă curgătoare. Iarna 
însă este neplăcut şi nesănătos să te scufunzi în apă rece. 

                                                      
89. Cf. Cartea lui Moise, vol. III, cap. I, pp. 1-8 şi cap.XIX, pp. 19-33. 
(NA). 
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Bazinul se construieşte astfel încât să nu ajungă în el decât o 
cantitate infimă din apa curgătoare, cerută de regulament. Cu 
ajutorul unei serpentine plasate în interior, bazinul este de 
bine de rău încălzit. 

Mikve se construieşte totdeauna sub nivelul zero, într-o 
pivniţă mai mult sau mai puţin spaţioasă. Ritualul se săvâr-
şeşte în semiobscuritate, pivniţa fiind luminată de câteva can-
dele cu seu. Jidoavca ce ajunge acolo pentru spălarea păca-
telor, începe să se dezbrace, să-şi despletească părul. Apoi îşi 
oferă mâinile şi picioarele unei balabuste ce păzeşte baia 
(neghel şnaidek), special pregătită pentru a tăia unghiile, a rupe 
crustele de pe rănile celor ce ar avea această nefericire. Asta 
pentru a nu exista nimic pe corp care să împiedice apa din 
mikve să o îmbăieze în întregime. In caz contrar, întreaga 
ceremonie devine inutilă şi femeia rămâne impură ! După 
această operaţie preliminară, jidoavca coboară în mikve, face 
o scurtă rugăciune şi se scufundă astfel încât nici o şuviţă de 
păr să nu rămână la suprafaţă. Ea trebuie să aştepte scufun-
dată, până ce tukerke (o a doua balabustă ce rămâne pe 
marginea bazinului) pronunţă cuvântul caşer. Una, două, trei 
scufundări asemănătoare şi ritualul este pe trei sferturi înde-
plinit. Mai rămâne încă un sfert, cel mai penibil. Femeia care 
s-a scufundat de trei ori, trebuie să-şi clătească gura cu apa 
din mikve. Numai după aceea poate ieşi din bazin, lăsând 
locul unei alte jidoavce. Nu se permite ca două jidoavce să 
săvârşească simultan ceremonia. Fiecare trebuie să o execute 
separat. 

Intr-o singură seară, o sută de jidoavce se scufundă în  
mikve. Conform regulamentului Kahalului, inspirat de o eco-
nomie deplasată, apa din bazin se schimbă destul de rar. In 
această apă împuţită, sute de femei trebuie să îndeplinească 
ceremonia purificării, fiecare dintre ele fiind obligată pe 
deasupra să-şi clătească gura cu această apă infectă. In aceste 
condiţii, mikve este un supliciu pentru fiicele lui Israel. 
Această ceremonie este cauza unor boli de tot felul care se 
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răspândesc în rândul populaţiei jidoveşti. In cadrul ritualului 
Mikve, murdăria a fost înălţată la o demnitate sacerdotală ! 

Să imaginăm sute de femei goale, despletite, adesea însân-
gerate ca urmare a excesului de zel a balabustei supraveghe-
toare (negel şnaidek), adunate într-o subterană unde licăre 
flacăra a două sau trei candele cu seu, înghesuindu-se în jurul 
bazinului ce degajă miasme ce produc greaţă, privind cu spai-
mă pe cea care tocmai îndeplineşte lugubra ceremonie şi 
care, după ce şi-a clătit gura cu apă împuţită, vomează în 
timp ce urcă treptele, cedând cu grabă locul alteia pe care o 
aşteaptă aceeaşi soartă. In mijlocul acestor femei tronează 
tukerke, oribila ciumă ce-şi eliberează pacientele pronunţând 
cuvântul caşer şi care, după bunul său plac, poate scurta sau 
prelungi supliciul. Acest tablou fantastic şi oribil seamănă cu 
o scenă din Infernul lui Dante. 

Vorbind despre această ceremonie sălbatică şi barbară, te 
cuprinde indignarea şi te întrebi dacă este posibil ca aseme-
nea ritualuri să poată fi impuse sub un pretext religios. Cum 
e posibil ca un asemenea act desgustător să se petreacă în 
cadrul civilizaţiei celei de a doua jumătăţi a secolului XIX, 
poate chiar şi în zilele noastre ? Sărmane victime ale fana-
tismului întreţinut de cei care conduc iudaismul ! Sărmane 
fiice ale lui Israel ! Nu este de mirare că în urma torturilor la 
care sunteţi supuse în numele religiei, tinereţea voastră 
păleşte atât de repede încât la douăzeci şi cinci de ani uneori 
arătaţi de cincizeci! Nu este de mirare că nu vă place cură-
ţenia, fiindcă în numele religiei, vi se prescrie să vă murdăriţi 
în fiecare lună într-o apă fetidă.  

Fiecare jidoavcă, constrânsă lunar să îndeplinească această 
ceremonie revoltătoare impusă de fanatismul religios, să se 
supună purificării, este obligată să plătească o taxă unui 
antreprenor, căruia Kahalul îi vinde dreptul de a o percepe. 
Pe lângă venitul pe care îl obţine de pe urma acestei cere-
monii barbare, Kahalul exercită astfel un strict control asupra 
vieţii intime a cuplurilor jidoveşti.  
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In Cartea Kahalului, Brafmann citează mai multe docu-
mente ce se referă la această ceremonie. Două din aceste 
ordonanţe, clasate sub numerele 133 şi 149, au fost citate în 
capitolele precedente. 

 

Rugăciunea deasupra cupei (Kiduş şi Gabdala) 
 
 

Este vorba de o foarte veche ceremonie jidovească, com-
plementară altor rugăciuni recitate la sinagogă sau acasă. 
Rostită în ajunul sabatului şi al zilelor de sărbătoare, ea 
poartă numele de Kiduş. Recitată sâmbătă seara, după sabat şi 
la sfârşitul fiecărei zile de sărbătoare, ea se numeşte Gab-
dala90. Din cupa deasupra căreia cantorul recită cu voce tare 
rugăciunea, se dau câteva picături de vin copiilor prezenţi la 
sinagogă. Acasă, fiecare şef de familie recită o rugăciune 
asemănătoare. La cina de vineri seara, cu care începe sabatul, 
toată familia trebuie să guste vinul din cupa deasupra căreia 
s-a spus rugăciunea. Când nu există vin, el este înlocuit, pen-
tru Kiduş cu pâine, iar pentru Gabdala cu rachiu sau cu bere. 
Bineînţeles că, pentru ceremonia de la sinagogă vinul nu 
lipseşte nicioadată, fiecare bogataş considerând procurarea sa 
ca o datorie de onoare. Unii jidani mai înstăriţi, plătesc Kaha-
lului pentru dreptul de a oferi vinul necesar ceremoniei.  

Rugăciunea de Kiduş mulţumeşte lui Iehova ”pentru că şi-a 
ales ca popor favorit, dintre toate popoarele pământului, poporul lui 
Israel”… Rugăciunea de Gabdala mulţumeşte lui Iehova 
“pentru că a separat zilele de sărbătoare de cele ordinare, lumina de 
întuneric şi poporul lui Israel de celelalte popoare.” 

 

Soluţia problemei jidoveşti 
 

                                                      
90. Gabdala marchează diferenţa care există între zilele de sărbătoare şi 
zilele obişnuite ale săptămânii. (NA). 
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După cele spuse în capitolele precedente, cu privire la 
viaţa intimă şi secretă a jidanilor, este lesne de înţeles de 
unde provin animozităţile care, în toate ţările şi în toate epo-
cile, s-au manifestat contra acestui popor incorijibil, orgolios 
şi fanatic. Incercarea de a naturaliza jidănimea prin acordarea 
de drepturi civile, de care ea s-a bucurat şi se bucură în multe 
ţări, a fost, după expresia lui Napoleon I, o iluzie trecătoare. 

Iată de ce, comunităţilor jidoveşti aceste drepturi le-au 
fost când acordate, când ridicate. De altfel, acestea au refuzat 
cu îndărătnicie să se supună dreptului comun, au perseverat 
şi perseverează să trăiască izolat. 

Cauza acestei perseverenţe se află în iudaism, adică în 
instituţiile naţionale prescrise de Talmud, protejate de Kahal 
şi de tribunalul Beth-Din. Atâta timp cât va exista o autoritate 
oficială a jidanilor, va exista un domeniu separat a lui Israel, 
cu kahalul său, cu tribunalul său, cu intermediarii săi, cu drep-
tul de hazaka şi de meropie, cu toate cele despre care am  
vorbit.  
Ţările locuite în majoritate de creştini, dar în care există o 

populaţie jidovească, vor fi considerate de aceasta din urmă 
ca un lac liber în care fiecare ovreiu poate pescui, unde orice jidov ce 
cumpără de la Kahal dreptul de hazaka şi meropie, poate exploata şi 
despuia creştinul. 

Atâta vreme cât guvernele naţiunilor creştine vor tolera 
existenţa ghetourilor de evrei neproductivi şi leneşi, ce nu 
practică nici o meserie utilă, ce-şi caută mijloacele de trai în 
fraudă, camătă, speculă, mercantilism, vânzare de rachiu, 
problema evreiască nu va putea fi rezolvată. Ghetourile care 
facilitează şi sprijină existenţa Kahalului şi a tribunalului Beth-
Din, adică a unei autorităţi jidoveşti deasupra jidovilor, 
amplifică dificultatea rezolvării problemei jidoveşti. Câtă 
vreme educaţia copiilor jidani nu se va face în comun cu cea 
a copiilor creştini, ci separat, în hedere şi în şcoli de rabini, câtă 
vreme ovreii vor refuza să devină agricultori sau muncitori, 
toate măsurile luate de aceste guverne pentru a rezolva 
dificila problemă jidovească vor rămâne literă moartă! 
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Lipseşte-l pe jidan de drepturile şi îndatoririle de castă 
naţională, politică, administrativă, educativă şi religioasă, 
supune-l unei vieţi publice comune, eliberându-l de toate 
autorităţile uzurpatoare care nu supravieţuiesc şi nu se perpe-
tuează decât datorită unei religii din care adevărata morală 
socială este exclusă. Inlocuieşte toleranţa autorităţilor ţărilor 
pe care le exploatează în calitate de paraziţi, prin reguli 
administrative aplicate fără excepţie tuturor cetăţenilor  
aceasta este soluţia problemei jidoveşti ! 

Intr-un cuvânt, viaţă comună, sarcini comune, educaţie 
comună, administraţie comună cu societăţile creştine sau 
musulmane în care trăiesc. In schimb, dreptul comun la ega-
litate, la toate drepturile politice şi cetăţeneşti. 

 

Religia iudaică nu este o religie91  
 

S-au spus destule despre regulile Kahalului, despre bizare-
riile dreptului cutumiar, despre particularităţile ceremoniilor 
jidoveşti. Să nu fim întrebaţi prin ce aceste particularităţi şi 
bizarerii pot constitui un pericol. Intrebarea ar fi nejustifi-
cată. O simbolică respectată cu atâta stricteţe este o certă 
demonstraţie de forţă. 

A existat o vreme când superficialitatea slavă, în loc să 
tragă învăţăminte din studiul lumii jidoveşti, a găsit în această 
lume un amplu material de batjocură. Aceste vremuri au 

                                                      
91. Autorul acestei lucrări a lăsat o serie de studii care ar fi trebuit să con-
tinue prezenta scriere. In cinstea memoriei lui, este de datoria noastră să 
sintetizăm aici ideile cuprinse în scrierile sale postume, care completează 
acest studiu. Câţiva ani separă ceea ce urmează de cele spuse până acum. 
Chiar dacă ideile autorului au mai suferit unele mici modificări, ideea 
dominantă, cea a marelui pericol pe care îl reprezintă iudaismul, râmâne 
şi se manifestă cu şi mai multă energie. (Nota lui Albert Savine, editorul 
parizian din 1887). 
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trecut. Ne îndoim că cel ce va râde la urmă va fi un rus, un 
polonez, român sau ucrainean ! 

In spatele acestui mod straniu de organizare a lumii jido-
veşti, geniul semitic reuşeşte să ascundă grandoarea concep-
ţiilor sale. Acest lucru este serios şi grav, purtând în sine con-
secinţe inexorabile. 

Trebuie să ne amintim aceste învăţăminte, să le repetăm 
fără încetare. Să ne scuturăm de somnolenţa în care se com-
plac popoarele creştine, ce neagă pericolul numai pentru a nu 
îl privi în faţă! 

Să privim îndeaproape Kahalul. Spiritul ce însufleţeşte 
întreg instrumentarul administrativ şi judiciar al Kahalului este 
unul exclusivist, gelos, intolerant. Instituţie hibridă, preo-
cupată de puritatea cultului, Kahalul este în acelaşi timp un 
apărător înfocat al intereselor rasei jidoveşti. Această insti-
tuţie nu va dispărea curând. Dspărând în aparenţă, ea se va 
reconstrui prin forţa afinităţilor de care dispune rasa jido-
vească pentru o autoritate care să fie sufletul şi conştiinţa 
acestei lumi aparte. Predominanţa autorităţii Kahalului asupra 
rabinatului ţine de însăşi esenţa religiei iudaice, care acordă o 
mare importanţă interpretării şi ţine seamă de necesităţile 
momentului. Jidanul nu recunoaşte un regim care decretează 
reguli contrare sistemului administrativ recunoscut de el ca 
util. Religia este cea care trebuie să cedeze sau să cadă la 
învoială. Această supleţe atât de comodă a dogmei religioase 
a făcut pe unii gânditori să găsească o frapantă similitudine 
între iudaism şi iezuitism. 

Idealul vieţii de dincolo de mormânt, care îl exaltă pe 
creştin şi pe musulman, apare estompat în învăţăturile 
iudaice şi trece aproape neobservat în explicaţiile încurcate 
ale cărţilor sfinte evreieşti. Din acest punct de vedere, religia 
iudaică nu este o religie ! Visul lui Iacob şi scara sa spre cer 
rezumă toate aspiraţiile lui Israel, ce vizează dominaţia mon-
dială. Ideea de detaşare de bunurile acestei lumi, nu poate să 
încapă în minţile unui jidan. Este oare o forţă această muti-
lare spirituală? Bineînţeles, atunci când, în lupta de interese, 
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unul din combatanţi se simte incapabil de a ceda în faţa 
celuilalt, considerent de ordin superior, respectând cel mult 
corectitudinea formală a procedeelor. 

Ce trebuie gândit despre reformele mai vechi, imaginate 
de guverne, reforme care încearcă să-i transforme pe jidani ? 
Guvernele se încăpăţânează să-şi etaleze neputinţa. Jidanii, 
mai isteţi, se prefac a fi emoţionaţi, varsă lacrimi amare pen-
tru propria lor soartă. Infantilism pe de-o parte, ipocrizie pe 
de altă parte. Asta durează puţin, apoi tulburarea se cal-
mează, totul reintră în ordinea obişnuită. Persecuţiile brutale 
trebuie condamnate. Ca toate persecuţiile, ele nu fac decât să 
exaspereze, să întărească victimile. 

Foarte tolerantă cu rasele sale din orient, Rusia caută de 
mai bine de un secol să-şi transforme jidanii în buni cetăţeni, 
acordându-le privilegii, făcând tot felul de excepţii pentru cei 
ce pretind că au abandonat iudaismul. Ce nu s-a făcut pentru 
a transforma obiceiurile şi moravurile jidoveşti ? Nimic mai 
ridicol decât aceste tentative. Coloniile agricole evreieşti din 
sudul Rusiei au avut un mare succes : unul comic ! A rezultat 
un fenomen nemaiîntâlnit. Nu jidanul a fost transformat de 
agricultură, ci agricultura s-a transformat, a devenit de 
nerecunoscut. Era normal. Discordanţa dintre încetineala 
explotărilor agricole şi febrila nerăbdare, proprie caracterului 
jidovesc, a produs o cacialma. Agricultura în mâinile jidanilor 
nu face altceva decât să se adapteze geniului lor comercial, ia 
aspectul unui joc cu evoluţii rapide. Neputând să-şi acce-
lereze mersul, agricultura, trasă cu forcepsul, a trebuit să fur-
nizeze mărfuri ce pot fi scontate şi negociate după voie. 
Astfel, închirierile de terenuri şi cumpărările de recolte încă 
neculese, târgurile ferme şi cele reziliabile sau modificabile şi, 
în special, despăduririle prin tăieri negociabile ca titluri de 
rentă, negoţul de alcool, toate astea însemnau ceva, care era 
promiţător. Va dura oare această idilă agricolă jidovească 
ciudat travestită? Sunt oare capabili aceşti oameni să semene 
cinstit, fără să trişeze, să sape, să culeagă, să macine corect, la 
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fel pentru toată lumea, fără « caşer », fără « tref » ? Rămâne de 
văzut. O vom vedea într-o zi ? Minuni în vremea noastră nu 
văd a se mai face…  

Se pune întrebarea ce făcea şi ce face încă azi adevăratul, 
legitimul proprietar al pământului, naivul rus, posesorul celui 
mai bun pământ pe care Dumnezeu l-a încredinţat unei rase.  

Sărmanul truditor al întinderilor ruseşti a fost mai întâi 
nedumerit. Apoi a fost antrenat şi strivit de angrenajul aces-
tei tactici jidoveşti, din care el continuă să nu înţeleagă nimic. 
Acum este în reculegere. Când se va trezi din această recule-
gere, rusul cumsecade şi uşor de zăpăcit, dar care nu suportă 
înşelăciunea, ar putea deveni feroce. Vom trăi şi vom 
vedea92. 

 

La originea mişcării şi circulaţiei mărfurilor  
 
Să continuăm. Industria nu ar fi fost periclitată dacă ar fi 

intrat pe mâinile jidanilor. Activitatea lor în această ramură a 
fost foarte restrânsă. Au reflectat asupra acestei teme şi au 
ajuns la concluzia să nu se implice. Iată de ce. 

Toată producţia industrială fiind dirijată spre piaţă, a fost 
suficient ca jidanii să-şi asigure monopolul tranzacţiilor de 
cumpărare şi vânzare, să pună în prealabil industria în situaţia 
de a le cere investiţii, fonduri de rulment. Aşa stând lucrurile, 
ar fi ridicol, şi-a zis jidanul, să produc eu însumi, indiferent 
ce ! Apoi, însuşindu-şi o frază recent lansată şi dedicată 
antreprenorilor, a mai adăugat că, în definitiv el este cel care 

                                                      
92. Am trăit şi am văzut! Autorul era departe de ideea talmudică a colho-
zurilor, a CAP-urilor care au distrus ţărănimea, făcând imposibilă hră-
nirea corectă a omului şi a animalelor. De aici până la plantele şi anima-
lele manipulate genetic, la criza ecologică, între altele, pe care o traver-
săm, nu mai era decât un pas. A fost făcut şi acesta, de mult. Vom pieri 
probabil cu întreaga civilizaţie actuală, nu înainte de a vedea, după dis-
pariţia Uniunii Sovietice, pe acea tragi-comică a Israelului şi a coloniei 
sale cu capitala la Washington ! Cine va spune că nu au meritat-o ? Că nu 
şi-au făcut-o cu mâna lor? (NER). 
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produce mişcarea şi circulaţia mărfurilor. Mândrul producător al 
mişcării şi al circulaţiei mărfurilor jupoaie în linişte pe cumse-
cadele producător, în numele acestei teorii lansate de econo-
mişti binevoitori, plătiţi de el. 

Este sigur că în Rusia, ca şi în Austria şi România, indus-
triaşul este înfeudat jidovului capitalist şi intermediar, care, 
prin intervenţia sa în unul din aceste roluri, percepe un tribut 
pentru ceva la care nu a contribuit cu nimic. Este simplu, 
totdeauna concludent. Capitalistul jidan permite industria-
şilor să se considere proprietarii uzinelor ce lucrează pentru 
el ; în ceea ce îl priveşte, el guvernează partea comercială şi 
financiară a întreprinderii de o manieră mai greu de observat, 
totuşi autoritar. El deţine sufletul afacerii, lasând corpul în 
mâinile robuste ale pseudo-proprietarului. 

Moşierul din provinciile de sud şi de vest ale Rusiei, ca şi 
cel din Polonia sau România este, fără să o ştie, un simplu 
fermier al jidanului, care îl împrumută. Cea mai mare parte a 
venitului intră în buzunarul jidanului. Proprietarului legitim 
al pământului nu-i rămâne decât locuinţa şi hrana. Prostia 
fără margini a muncitorului rus, român sau polonez îi va 
duce pe toţi la ruină, la vasalitate. Ei singuri îşi fabrică lan-
ţurile. Ei singuri se oferă stupid insinuantului ispititor jidan. 
Muncitorul este într-adevăr prost şi incult, el şi toţi cei din 
casta sa, care nu ştiu să se unească pentru a se apăra. Este 
însă oare drept ca muncitorul, rus, român, polonez sau 
neamţ să piară pentru asta ? 

Iată nodul problemei ! Fără intervenţia semitului inteli-
gent, sărmanul nătărău rus sau român ar fi evitat jocul peri-
culos al manipulării de fonduri, primite în avans sau împru-
mutate. S-ar fi mărginit la simplitatea mecanismului secular al 
muncii sale onorabile. Angrenajul complicat al jocului jido-
vesc l-a dus la pierzanie! 

In final, nefericitul aborigen nu este decât un învins ce se 
retrage din faţa coloanelor de invadatori, învins de armele de 
care şi el a vrut să se folosească în mod imprudent.  
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Noţiunile se încurcă, definiţiile se ciocnesc între ele. Lega-
litatea scrisă este complicele unei conspiraţii tenebroase, cu 
toate că… Pactul sfânt dintre pământ şi ţăranul autohton, 
dăruirea lor reciprocă, regulile misterioase care unesc rasele 
cu teritoriile locuite de ele, să nu fie oare decât ceva care se 
poate negocia, cota în Bursă ? Pot toate acestea, cu toată 
importanţa lor primordială şi preexistentă, să cadă sub 
incidenţa unui cod de legi ? 

Ceva mocneşte şi protestează împotriva mezalianţei jida-
nului cu pământul pe care îl stoarce, dar nu-l iubeşte.  

Inteligenţi şi fini observatori, jidanii se încăpăţânează să 
pună mâna pe pământuri, să devină proprietari funciari, în 
ciuda violării unui principiu mai puternic decât orice legis-
laţie. 

Oraşele şi târgurile sunt ale lor, domnesc şi guvernează 
peste ele după bunul plac al Kahalului. Mecanismul care asi-
gură funcţionarea puterii jidoveşti este admirabil. Sub influ-
enţa unei calde atmosfere de bunăvoie şi solidaritate mutuală, 
jidanii au ştiut să organizeze un joc de raporturi constante ce 
înlocuiesc în mod avantajos pentru ei tot ceea ce puterea 
creştină a creat pentru uzul mediilor celor mai civilizate. 
Publicitatea, care ajută atât afacerile, o publicitate costisitoare 
şi suspectă, jidanii de ieri au înlocuit-o cu o publicitate 
vorbită, prin neîncetatele comunicări de la om la om, de la 
comună la comună, de la kahal la kahal. Conversaţiile noastre 
banale, mania noastră de a face politică, chiar şi spiritul 
nostru, ne fac să pierdem un timp preţios, pe care jidanii îl 
folosesc în conversaţiile dintre ei pentru a stabili un program 
de acţiune şi a-i verifica funcţionalitatea. Chiar şi în oraşele 
mici de provincie, jidanii îşi stabilesc un loc de întâlnire (o 
stradă, o grădină publică, împrejurimile unei cafenele) pentru 
a-şi comunica unul altuia noutăţile, pentru a stabili înţelegeri, 
pentru a preciza modul de împărţire a profitului. Iată o bursă 
ce există şi funcţionează, fără a mai fi nevoie de una oficială. 
In timp ce în societăţile noastre neîncrezătoare, afacerile fac 
obiectul unei avalanşe de hârtii şi a unei interminabile serii de 
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şirete formalităţi, jidanii din micile oraşe formează, fără să 
ştie, adevărate societăţi pe acţiuni, le administrează şi le lichi-
dează, fără ca un singur timbru să fie pus pe vreo hârtie. 
Kahalul rezolvă dificultăţile, dacă acestea apar. Judecătorii şi 
juriştii noştri, tribunalele noastre, pe care le ţinem ocupate cu 
tot felul de mărunţişuri, nu intervin decât cu totul 
excepţional în certurile dintre jidani. 

 

 

Cu ce fel de sos vrei să fi digerat stimate  
cititor român ? 

 
Pentru a înţelege secretul puterii jidoveşti, se impune să 

atragem atenţia asupra ciudatului lor mod de diviziune a 
muncii.  

Putem spune că munca nu este divizată, în orice caz nu 
este specializată. Cu alte cuvinte, individul nu este abrutizat. 

Nici măcar preoţia nu este o specialitate. Orice jidan este 
mai întâi comerciant. Apoi bancher, speculant, industriaş 
agricultor, samsar, intermediar, negociator. 

Jidanul intră peste tot. El este naşul şi samsarul oricărei 
afaceri, nedispreţuind nici una, ştiind perfect, din instinct de 
semit (soldaţi ai cifrelor), că între mic şi mare distanţa este o 
noţiune, o ficţiune convenţională.  

Contrar opiniei răspândite, jidanii au epiderma extrem de 
sensibilă, sunt meticuloşi, mândri, ţanţoşi precum curcanii. 

Ambiţia sau orgoliul lor constă în a se menţine la înălţi-
mea deja atinsă, de unde privirea lor rece şi limpede supra-
veghează şi dirijează călcarea în picioare a raselor ocupate să-
i servească. Ei se menţin la această înălţime strecurându-se în 
curentele de activitate ale oamenilor prin ocuparea unor 
roluri şi posturi modeste în aparenţă. Sistemul este pe cât de 
simplu, pe atât de profund ! Misit, intermediar, om de paie, 
comanditar , situaţie reală sau fictivă, ceva ce ţine loc, tot-
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deauna bine înfipţi ! Această funcţionare depăşeşte scopul 
căruia îi fuseseră destinate respectivele îndeletniciri. Schim-
bările nu întârzie să apară. Intermediarul se substituie fonda-
torului, intrusul proprietarului, sufleorul actorului, editorul 
autorului. 

Lucrul este de înţeles. Jidanii sunt excelenţi jucători. Fără 
nimicuri în ceea ce concep şi în ceea ce realizează. Ducti-
litatea concepţiilor lor nu este limitată la cifre. Acolo unde un 
creştin gâfâie şi suflă, evreul meditează bine înainte, abia apoi 
trece la treabă. Creştinii se dovedesc mici în invidioasa lor 
meschinărie. Jidanii nu se tem să dea idealurilor lor o 
anvergură impunătoare. “Cifrele, milioanele, miliardele, cunoaştem 
noi asta, spun şi gândesc jidanii. Chestie de un zero, adăugat la dreap-
ta ! Suntem asociaţi doar cu Dumnezeu? Vom vedea, prin mărirea 
divizorului, dacă va fi mai greu. Asta e tot!” 

Cum să te mai miri că jidanii, siguri pe această argumen-
taţie, au pus mâna pe căile ferate, pe presă, pe invenţii, pe 
proprietăţile mobiliare şi imobiliare, pe literatură, pe artă? 

Nu ne vom lungi cu elogiile asupra virtuţilor şi calităţilor 
jidanilor. Le urăm să merite mai puţine, iar noi mai multe. 
Asta ar face partida egală. 

Invinşi pe toate fronturile, vom constata că ne trebuie şi 
nouă un Kahal. Il vom avea oare odată? Cât despre transfor-
marea jidanilor, la asta nu trebuie să ne gândim. Noi trebuie 
să ne transformăm. Să trecem la revizuirea averilor furate, să 
recunoaştem falimentul albinelor creştine, să invităm trân-
torii la socoteală. 

Cărţile jidoveşti vorbesc de o frumoasă ceremonie de 
încheiere a socotelilor. La un popor pe cât de religios pe atât 
de bun contabil, un fel de lichidare în stil mare însoţea o dată 
la cincizeci de ani Jubileul evreiesc (Şenat iovel). Atunci strigă-
torii proclamau, acompaniaţi de trâmbiţe, poporului în delir, 
iertarea de toate datoriile faţă de cei bogaţi, înapoierea 
pământurilor date în gaj, eliberarea sclavilor.  

Era ceva frumos, o frumuseţe utilă, căci remedia violen-
tele rupturi de echilibru. Numai o falsă ruşine împiedică 



 

Kalixit de Wolski 
 

 
 184

astăzi pe creştini să ceară jidanilor restabilirea acestui pios 
obicei. De pietate ar fi vorba aici?… 

O astfel de procedură ar fi singurul mijloc de lichidare a 
unui contencios milenar. Lumea şi-ar reînnoi sufletul. Apoi, 
ar lua-o de la capăt! 

Dacă nu, noi arienii vom vedea ivindu-se un cezarism 
jidovesc, alături de alte cezarisme politice, de care deja ne 
bucurăm. Dacă se va declanşa un conflict între cele două 
puteri ? Se va ajunge astfel la absurd, probă că această situa-
ţie nu va dura o eternitate. Va dura însă o vreme! Slăbirea 
caracterelor, datorată umilinţelor impuse prin bani, nu se va 
putea prelungi fără să se producă o explozie oarecare. Sem-
nul banului, codul bar sau altul ni se va pune pe creier ! De 
mirare că explozia nu s-a produs încă! 

Heinrikh Heine descrie în Romancero, disputa dintre călu-
gării augustinieni şi rabini, la curtea lui Petru cel Crud. Rabi-
nii încearcă să-i sperie pe călugări cu frica de imensul peşte 
Leviatan, a cărui carne este suculentă, şi pe care Iehova îl va 
frige la marele bairam ce va celebra triumful poporului ales. 
Nu vor fi invitaţi la masă decât jidani. Jumătate din Leviatan 
va fi gătit cu usturoi, cealată va fi pregătită marinăreşte. Uria-
şul şi indolentul Leviatan va fi ronţăit de crăpcenii Iordanului, 
ce se vor bate peste pântece, să le cadă bine digestia! 

Imensul peşte, indolentul Leviatan eşti chiar tu, creştinule 
naiv ! Mai ales tu, românule bun până la prostie ! 

Cu ce fel de sos vrei să fii mâncat, stimate cititor român ? 
 Cum ? Nu vrei să fii mâncat ? Acum, că ţi-a ajuns cuţitul 

la os, n-ai vrea să fii mâncat nici cum. Nefericitule ! Pe ce 
contezi când spui că nu vrei să fii mâncat ? Vei fii mâncat 
oricum ! Nu vei fi întrebat dacă eşti de acord sau nu ! Peştele 
mic înghite pe cel mare. In natură ca şi în cultură! Mai ales în 
cultura asta manipulată pe axa Washington-Londra-Bucu-
reşti- Tel Aviv ! 

Sfârşit 
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Pentru datarea  aproximativă a documentelor jidoveşti, 
din cifra reprezentând anul acestora se scade 3760. De 
exemplu, Documentul nr. 24 (p. 117) trebuie datat 2 iulie 
1796. La aceeaşi pagină, Documentul nr. 78 trebuie datat 7 
mai 1799, iar Documentul nr, 120 se datează 30 martie 1801, 
deşi originalul jidovesc este datat în luna « Nissan », adică 
aprilie. Lunile calendarului lunar jidovesc nu sunt egale cu 
cele ale calendarului nostru solar. Problema aceasta ar merita 
un studiu a parte. 
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Pagina de titlu a cărţii rabinului pocăit şi răs-rabinit 
Nahum-Neofit din Piatra Neamţ, călugărit în 1790, dece-
dat şi îngropat la mânăstirea Neamţ în anul 1826. Este 
vorba de pagina de titlu a Infruntării Jidovilor, ediţia 1839. 
Citim următoarele : 
 

INFRUNTAREA JIDOVILOR 
Asupra legii şi a obiceiurilor cu dovediri din Sfânta şi 
Dumnezeiasca Scriptură, atât din cea Veche cât şi din cea 
Nouă, care întâiu a fost tipărită în Moldavia, în anul 1803, 
februarie în 8, în zilele preaînaltului prinţ 

CONSTANDIN MORUS 
întru a doua domnie, cu blagoslovenia celui de atunci 

Mitropolit a toată Moldavia 
D. D. Iacov 

Iară acum cu îndemnarea iubitorilor de cetire a Sfintei 
Scripturi s-au tipărit adouă oară la anul 1839, ianuarie 10. 
De peste un secol, această carte este cenzurată de BOR. 
Cei interesaţi o pot găsi la Biblioteca Academiei Române, 
sub cota 662. 
 
Măcelărie « Caşer  » la Paris, rue de la Glacière, Arondis-

mentul 13 
 

Magazin « Treff  » la Freiburg-Breisgau în Germania, pe 
Sundgaualle 
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