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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ
СЛОВО
MIROSLAVA METLEAEVA

TEODOR MAGDER

LEIB ŢIRELSON. MARELE RABIN AL
CHIŞINĂULUI ŞI BASARABIEI ÎN
PERIOADA 1918-1941

Înainte de a expune momentele caracteristice și dramatice ale vieții și activității
unei personalități atât de remarcabile,
cum a fost Leib Iehuda Moșe Țirelson,
rabinul-șef al Chișinăului și Basarabiei
între 1918 și 1941, e cazul să punctăm
unele aspecte legate de istoria evreilor
basarabeni și, în special, ale rabinatului
din Moldova.
În general vorbind, istoria poporului evreu
este nu numai istoria unui popor, ci și a unei
culturi, a unei civilizații și a unei religii, cu alte
cuvinte, istoria iudaismului. Și nu întâmplător
persoanele aflate în funcții de răspundere, de
care uneori depindea soarta acestui popor,
îndeplineau rolul de conducători spirituali ai
evreilor. Cine erau acești conducători? Istoria

ne arată că ei se deosebeau prin cunoașterea
profundă a Torei, − aceștia erau rabinii. Anume
ei din vechime erau conducătorii spirituali ai
evreilor. În Talmud cuvântul raban are sensul de
învățător. Învățător putea fi un om de orice
origine socială. Principalul factor era să fie un
bun cunoscător al Torei.
Începând din secolul al XVIII-lea, alături de
rabinul care ședea într-un tribunal rabinic (Beit
Din), apare șeful comunității, țadicul (de la
cuvântul ebraic țedec (dreptate). Țadicul era
considerat un om drept, exemplu pentru toți, un
sfânt care întruchipa el însuși Tora. Sfințenia se
moștenea din tată în fiu. Țadicul era considerat
mai mare după moarte decât în viață, „pentru că
el trăiește viața de veci”.
La sfârșitul secolului al XlX-lea a apărut un
tip nou de rabin: susținătorul sionismului.
Principiul de bază proclamat de adepții noului
curent modern era: „Țara lui Israel aparține
poporului Israel pe baza Torei lui Israel”.
Pe lângă mișcarea sionistă activa și
organizația religioasă și culturală Agudat Israel,
care opta pentru educarea tineretului în mod
special în spiritul Torei. Ea avea numeroși
membri în perioada interbelică din toate
provinciile României. În fruntea organizației se
afla rabinul-șef al Chișinăului și Basarabiei Leib
Țirelson, fost participant la primul congres
sionist de la Basel (1897), pe care îl părăsește
din motive legate de respectarea spiritualității
iudaice, iar ulterior devine unul dintre principalii
întemeietori ai organizației Agudat Israel pe plan
mondial (în 1912). Ca membru în Parlamentul și

Senatul României Țirelson a colaborat cu
organizația „Uniunea Evreilor Români” și cu
bundul social-democrat din Basarabia, a
întemeiat un gimnaziu religios modern la
Chișinău, în care materiile religioase erau
îmbinate cu cele laice, pe lângă ieșiva pe care
o conducea. La sfârșitul anilor ’30, a colaborat
cu mișcarea sionistă pentru ajutorarea elevilor
și discipolilor lui ca să plece în Israel spre a se
salva de pericolul antisemitismului nazist.
În privința studiului Torei, ieșiva din Chișinău era cea mai importantă din România,
fiind unica ieșivă recunoscută de statul român.
În ea au învățat numeroși viitori rabini sub
conducerea nemijlocită a rabinului Țirelson.
În urma alipirii Basarabiei la Imperiul Rus
(în 1812), au apărut noi factori specifici care
au determinat evoluția istorică a evreimii basarabene. Ziaristul și istoricul Leib Cuperștein a
menționat trei asemenea factori: evoluția geografică, trauma pricinuită de pogromul de la
Chișinău din 1903, sionismul integral. S-ar
putea adăuga încă un factor: spiritualitatea
iudaică, religioasă și laică.
Nu e cunoscut numărul evreilor din Basarabia în anul 1812, după cum nu se cunoaște
nici situația demografică a altor populații
basarabene. Se știe doar că întreaga
populație a Basarabiei s-a rărit în urma
războaielor ruso-turce și a refugiului multor
locuitori în dreapta Prutului și în alte regiuni
vecine. Guvernul rus a hotărât colonizarea ei
și dezvoltarea orașelor. Primul recensământ a
avut loc în anii 1816-1817.
Conform calculelor, în Basarabia locuiau
19.260 evrei; majoritatea lor în județele nordice. De exemplu, în județul Hotin locuiau 5.860
evrei, adică 30,5% din întreaga populație
evreiască a Basarabiei, în timp ce în județul
Bender locuiau numai 700 de evrei, adică
3,6% din populația evreiască a Basarabiei.
Explicația constă în situația geografică a
acestor județe: nordul Basarabiei se afla în ve-

cinătatea Poloniei din care avea loc emigrarea
evreilor. Ei se ocupau de comerț, diverse
meșteșuguri și agricultură. Aproximativ 60%
locuiau în orașe. La Chișinău – capitala
întregii provincii – locuiau circa 2.000 de evrei.
Curând însă, paralel cu creșterea generală
a populației basarabene, crește, datorită
imigrării, și numărul evreilor, în 1836 el
constituia 43.000 de persoane, în 1844 –
50.000 de persoane, în 1850 – 65.000 de
persoane. Unele localități rurale devin urbane
datorită evreilor care se stabilesc în Basarabia.
În Chișinău locuiau în 1864 aproximativ
20.000 de evrei. Statutul juridic al evreilor din
Basarabia a fost stabilit în 1818, în cadrul regulamentului general al locuitorilor provinciei.
Evreii formau un grup special. Deși regulamentul nu prevedea organizarea comunitară,
este evident că ea era analoagă cu cea din
Rusia.
Din punctul de vedere al vieții spirituale, în
prima jumătate a secolului al XlX-lea nivelul
evreilor din Basarabia era relativ scăzut, ca
urmare a condițiilor dificile de viată. Astfel,
rabinul David Șlomo Eibeșuț din Soroca constata „lipsa de cultură, de cunoaștere a Torei,
de respect pentru rugăciunile din sinagogă”.
Cu toate acestea, în perioada respectivă sunt
construite sinagogi, case de rugăciune și case
de învățare a Torei și Talmudului. în Basarabia funcționau atunci 17 sinagogi, 500 case
de rugăciune, 531 de persoane, care deserveau cultul: rabini, cantori, profesori, hahami,
îngrijitori. în 1894, în Basarabia funcționau
520 de „hedere” cu 10.208 elevi. Concomitent
acționau și 41 școli primare evreiești moderne
în care învățau circa 5.000 de elevi.
În 1909 s-a stabilit la Chișinău rabinul Leib
Țirelson care a fost ales mai întâi Șef-Rabin al
municipiului Chișinău, apoi, din 1918 până la
sfârșitul vieții (în 1941) – Șef-Rabin și al Basarabiei. El era un adânc cunoscător și comen-

tator al Torei, devenind unul din marii rabini, a
cărui activitate a lăsat urme adânci în viața
evreilor basarabeni și a celor din Vechiul
Regat. Ca exemplu, poate servi un fenomen
atât de interesant, cum a fost creșterea puternicei influențe exercitate de ieșiva înființată de
Țirelson la Chișinău asupra întregii Românii.
Ea se bucura de o asemenea autoritate, încât
titlurile rabinice acordate de această ieșivă
erau recunoscute de Ministerul Cultelor din
Regatul României. Absolvenții ieșivei de la
Chișinău deveneau rabini în diferite orașe,
aducând cu ei spiritul iudaic însușit de la rabinul Țirelson, care era apropiat de mișcarea
Habad, de idișism, de legătura cu viața practică și ideea progresistă a stabilirii legăturilor
culturale deschise pe scară interetnică.

O VIAȚĂ DE MARE CĂRTURAR ȘI
LUPTĂTOR PENTRU CREDINȚA
PROPRIULUI POPOR
Leib Iehuda Moșe Țirelson s-a născut la
Cozeleț, regiunea Cernigov, în 1859 și a murit
ca martir la Chișinău, la începutul celui de-Al
Doilea război mondial, în iulie 1941.
Leib Țirelson a intrat în istoria evreilor în
calitate de rabin-șef al Basarabiei în perioada
dintre anii 1918 și 1941. El a fost un mare
scriitor de lucrări religioase și, în același timp,
un om de stat și activist în viața publică. De
origine provenea din cercuri religioase. A
căpătat profunde cunoștințe în domeniul
religiei. Din fragedă tinerețe a vădit aptitudini
intelectuale, iar la vârsta de 19 ani exercita
deja funcția de rabin în Podolia. Începând cu
1909 a trăit la Chișinău, unde, în 1910, devine
președinte al Comisiei rabinice. Încă din primele sale publicații L. Țirelson s-a manifestat
ca un critic al acuzațiilor calomnioase la adresa evreilor, învinuiri propagate în presa reacționară a țarismului. El a luat parte la multe

congrese sioniste, care au avut loc în Europa
de Vest.
La 1912 L. Țirelson înființează la Chișinău
o secție a organizației Agudat Israel. El
acordă un mare ajutor refugiaților din Rusia în
anii Primului război mondial.
Până atunci, la Odesa, oraș cunoscut prin
densitatea mare a populației evreiești, prin
numărul mare de sinagogi și case de
rugăciune, școli, ziare și reviste evreiești care
se editau în limbile idiș, ivrit și rusă, apăru o
carte consacrată rabinului din Chișinău
Țirelson cu titlul: „L. M. Țirelson ca rabin și
activist al vieții publice”. Ea începe cu o scrisoare deschisă adresată împuterniciților pentru alegerea unui rabin al Odesei: „Cartea de
față, consacrată analizei aspectului intelectual
și social al rabinului de Chișinău L. M.
Țirelson, se editează de către un grup de
persoane dintre adepții candidaturii lui
Țirelson pentru funcția de rabin al Odesei”. În
încheiere scrisoarea cuprindea următoarea
concluzie: „...Cele spuse sunt suficiente
pentru a ne convinge că avem de a face cu un
rabin conservativ de dreapta, dar în același
timp, cu un om având o minte luminată, o fire
tolerantă și iubitoare de pace...”.

L. M. Țirelson ca rabin și activist al
vieții publice. Odesa, 1912.

În 1919 el a înființat la Chișinău grădinițe
de copii, un Liceu religios „Maghen David”,
precum și renumita „Ieșivă Țirelson”, în care
învățau multe persoane devenite ulterior
reprezentante religioase din diverse țări. Nu e
de mirare, că principalul lor lector, rabinul
Țirelson, se bucura de mult respect în cele
mai diverse cercuri evreiești. În calitate de
lector el preda în idiș, ebraică, rusă și în limba
română. În studiile sale folosea și limbile aramee și latină, cunoștea, de asemenea, franceza și germana.
În 1922 Leib Țirelson a fost ales deputat
de Lăpușna în Parlamentul român, unde
reprezenta pe evreii țării, iar în 1926 a fost
ales senator. Situația aceasta i-a dat posibilitatea de a lupta activ împotriva răspândirii
antisemitismului și a concepțiilor cercurilor de
extremă dreaptă ale țării.

Afișul electoral al partidului „Agudat-Isroel”
din Chișinău (textul în idiș).

Cu toate tendințele vizibile de creștere a
antisemitismului în Basarabia, activitatea
social-politică a evreilor din Moldova, datorită
în mare măsură eforturilor și priceperii rabinului-șef Leib Țirelson și a adepților lui, continua să fie în plină dezvoltare. În orașele și
târgurile din Basarabia dădeau spectacole
colective teatrale și concertistice evreiești cu
participarea unor actori atât de talentați, cum
erau Sidi Tal, Gina Zlataia, Sevila Pastor. Sunt
bine cunoscute concertele oferite de renumita
pianistă Maria Lvovna Dailis, pedagog de
muzică la conservatorul din Chișinău. Tirajul
ziarului evreiesc „Unser Zeit” („Timpul nostru”)
a ajuns la 10.000 de exemplare. în același
timp și-au intensificat activitatea organizațiile
și comunitățile evreiești.
În această perioadă a devenit deosebit de
popular în Basarabia și dincolo de hotarele ei
numele rabinului-șef. În calitate de senator
dânsul a apărat cu mult curaj interesele
evreilor din Basarabia. Totodată, el avea
deseori întrevederi cu funcționari de înaltă
responsabilitate din cadrul Guvernului român,
iar în unele cazuri se adresa și personal regelui.
O atenție deosebită acorda L. Țirelson
activității de ajutorare a păturilor sociale
nevoiașe ale populației. În ziarul „Bessarabscoe slovo” de la 7 februarie 1933 s-a publicat
adresarea marelui rabin tuturor evreilor: „Mii
de frați ai noștri și concetățeni suferă de
foame și de frig. Majoritatea sunt victime ale
crizei mondiale și mai ales ale șomajului...
Este inadmisibil de a rămâne indiferent la
soarta oamenilor care luptă cu tristul lor destin
în fața noastră. La o asemenea priveliște
poate rezista cu indiferență numai acel, a
cărui inimă a devenit ca de piatră”. Adresarea
se încheie cu următoarele cuvinte: „Fiți dar,
dragii mei frați, la înălțimea situației, jertfiți cu
dărnicie pentru un scop atât de nobil, cum
este salvarea oamenilor de la o moarte pre-

matură. Și Dumnezeu vă va răsplăti însutit”.
O mare atenție acorda rabinul-șef sinagogilor și caselor de rugăciune din ținut, legând
această chestiune de numărul credincioșilor.
La sfârșitul anilor ’20 în Basarabia trăiau
352.523 evrei, funcționau 366 de sinagogi și
case de rugăciune (la Chișinău erau 77 de
sinagogi și case de rugăciune pentru 66.880
evrei, la Soroca – 60 pentru 35.123 evrei, la
Bălți – 49 pentru 27.012 evrei, la Orhei – 44
pentru 25.987 evrei, la Tighina – 31 pentru
12.329 evrei, la Cahul – 22 pentru 28.335
evrei etc.).
Țirelson lua de asemenea parte activă la
viața publică din Basarabia. El se pronunța în
legătură cu multe probleme. Astfel, bunăoară,
o mare impresie a produs discursul lui public
cu prilejul inaugurării monumentului lui Ștefan
cel Mare la Chișinău. În cuvântarea sa el a dat
cea mai înaltă apreciere activității lui Ștefan,

subliniind totodată atitudinea lui bună față de
evrei. Este suficient să menționăm, a spus
vorbitorul, că medicul personal al voievodului
era evreu, iar de regulă, un medic personal
este nu numai un om ce se bucură de o deplină încredere, ci și un prieten al pacientului
său.
În presa locală din anii ’30 s-a menționat
cuvântarea strălucită a lui Țirelson în limba română, rostită în piața centrală a orașului
Chișinău cu prilejul vizitei în Basarabia a regelui Carol al II-lea însoțit de fiul său, moștenitorul tronului, viitorul rege Mihai.
Presa a menționat în special stilul fără reproș al cuvântării rabinului, care a expus
suveranului părerea sa despre situația enoriașilor săi și despre temerile în legătură cu
creșterea curentelor extremiste în țară.
Potrivit spuselor contemporanilor săi, rabinul Țirelson, era un om mic de statură și la pri-

I. L. Țirelson (rândul I în centru), înconjurat de membrii comisiei rabinice din întreaga Rusie la
consfătuirea de la „Sankt-Peterburg” (1910). Șed (de la dreapta spre stânga): Ițhoc Șneerson, Vladimir
Tiomchin, Iacov Mază, baronul David Pințburg, Iehuda-Leib Țirelson, Ițhoc Pic, Lion Sapir, Calman
Frenchel, Șmarie-Leib Medalie, Haim-Iacov Landa. În picioare (de la dreapta spre stânga): G. B.
Sliozberg, necunoscut, Eliezer Bruștein, Haim-Leib Itchin, Ș. Polincovschi, M. Mazur, Iosef-Isroel
Galperin, necunsocut, Borah-Menahem Marhus, necunoscut, Moișe-Noham Ierusalimschi,
Moișe Madievschi, Eliezer Harid.

ma vedere părea a fi un „bătrânel copleșit de
ani”, dar el devenea de nerecunoscut în ochii
tuturor atunci când cuvânta în fața enoriașilor,
la ședințele comunității sau în Parlamentul
țării, ori în cadrul contactelor directe pe care le
avea cu autoritățile.
Contemporanii îl țin bine minte și ca pe un
om modest care niciodată nu căuta să diminueze autoritatea altora, în discursurile sale el
folosea, de regulă, nu pronumele „eu”, ci mai
mult „noi”. Deși poseda vaste cunoștințe în
diverse domenii, dacă i se adresa cineva cu o
întrebare care nu intra direct în perimetrul activității lui religioase ca rabin, el, în asemenea
cazuri, îl sfătuia pe vizitator să se adreseze
specialistului respectiv în problema dată. Nu
suferea formalismul și atitudinea pompoasă.
Foarte des apărea pe neașteptate la ieșivă, la
azilul de bătrâni, la spitalul evreiesc sau în alte
organizații evreiești cu scopul de a se
familiariza mai îndeaproape cu viața, grijile și
problemele acestor instituții.

În 1934, ziarul românesc „Tribuna Evreiască”, care apărea la Iași, publică o largă
dare de seamă privind cuvântarea rostită de
rabinul-șef al Basarabiei Țirelson la Iași în sala arhiplină a „Palatului Culturii”. Ne putem face o idee de impresia produsă asupra publicului, având în vedere că ziarul îl califică drept
„eminent savant și neobosit luptător” care
întruchipează iudaismul contemporan. Vorbind despre perspectivele de dezvoltare a vieții evreiești în Palestina, patria istorică a
evreilor din întreaga lume, Țirelson și-a expus
propria concepție în următoarele cuvinte pline
de înțelepciune: „O țară n-o cucerești cu declarații sau cu armele. O țară o cucerești numai prin sudoarea muncii cu scopul de a-ii
mări fertilitatea solului, de a-i spori avuțiile.
Moisei, după cum se știe, spunea: „Strângeți
roadele crescute numai cu sudoarea frunții
voastre și veți avea o țară”. Aceasta este datoria sacră a fiecărui evreu”. Istoria a confirmat
pe deplin această previziune. Vorbind despre

Ziarele evreiești apărute la Chișinău în perioada interbelică
„Unzer Țait”, „Der Id”, „Der Morghen”.

noile tendințe de creștere ale antisemitismului, în legătură cu venirea lui Hitler la putere
în Germania, Țirelson
a fost, probabil, printre
primii activiști obștești
ai vieții publice care a
prevăzut perioada tragică, cunoscută astăzi
sub denumirea de
„Holocaust”. El, ca un
înțelept profet, a rostit:
„Talmudiștii noștri au
scris pe timpuri, că
evreii nu vor putea fi
exterminați, dacă vor
rămâne uniți și solidari
unii cu alții”.

Templul Coral din Chișinău, construit în 1913,
aflat pe str. Sinadino
(actualmente str. Vlaicu Pârcălab)

călab. În anii puterii sovietice au avut loc
schimbări ale construcției la care s-a adăugat
aripa scenică și clădirea a fost adaptată ca să
devină o încăpere teatrală, unde și astăzi se
află Teatrul dramatic rus „A. P. Cehov”.

Teatrul Dramatic Rus de Stat „A. P. Cehov”

Un deosebit interes prezintă Sinagoga
Sticlarilor, construită în anii '80 ai secolului al
XlX-lea cu mijloacele societății evreiești a sticlarilor. Deschiderea ei oficială a avut loc la 31
august 1888. Ea se afla pe strada Habad
Liubavici (fosta stradelă Achimov). Este o clădire de piatră acoperită cu țiglă. Clădirea a
fost în mai multe rânduri reparată, dar și-a
păstrat în general aspectul exterior și interior.
În prezent, fosta sinagogă a Societății
Sticlarilor este unica sinagogă orășănească în
funcțiune.

Sinagoga Geamgiilor (Sticlarilor)

Impresia produsă de cuvântarea rabinuluișef al Basarabiei la Iași, oraș în care pe atunci
domiciliau aproximativ 40.000 de evrei, a fost
atât de puternică, încât conducerea comunității municipiului Iași, a făcut propunerea ca
Țirelson să consimtă a fi prin cumul și rabinșef al municipiului Iași.
Principala activitate a rabinului Țirelson în
acea perioadă urmărea sporirea coeziunii și
unității organizațiilor evreiești din Basarabia.
Se știe că în primii 15 ani de activitate în
funcția de rabin-șef, populația evreiască din
Basarabia a crescut de la 300.000 (12% din
întreaga populație în 1910) la 352,5 mii (în
1925). La cele 200 de sinagogi care existau sau mai adăugat 166.
În prezent un rol important îl are menținerea monumentelor istorice și de arhitectură
ale populației evreiești. O importantă construcție culturală a avut-o Sinagoga Corală, care
figurează în documente și sub denumirea de
„Templu Coral”. Ea a fost construită în 1913
pe lângă „Talmud Tora” cu mijloacele oferite
de organizațiile obștești evreiești. La început
ea servea drept casă de rugăciune pentru cei
ce învățau la „Talmud Tora”. Iar ulterior a devenit principala sinagogă a orașului Chișinău,
accesibilă organizațiilor obștești. Ea se afla pe
strada Sinadino, actualmente str. Vlaicu Pâr-

Sinagoga Geamgiilor (Sticlarilor) în prezent

Sinagoga „Fânăriei” a existat cu începere
din anul 1886. Ea a fost construită cu mijloacele comunității evreiești din Chișinău.
Clădirea este din piatră, cu acoperișul de țiglă
și se află la colțul străzilor Tighina (fosta
Bender) și Șciusev (fosta Leova), alături de o
piață în care, până în 1940, aveau loc iarmaroacele de vânzare a vitelor și fânului. Cu
începere din 1992, clădirea a fost dată în
arendă filialei organizației religioase și culturale Agudat Israel din Republica Moldova.

Sinagoga „Fânăriei” (înc. sec. XX) - Filiala
organizației religioase și culturale „Agudat
Israel” din Republica Moldova (în prezent)

Sinagoga „Fânăriei” a existat cu începere
din anul 1886. Ea a fost construită cu mijloacele comunității evreiești din Chișinău.
Clădirea este din piatră, cu acoperișul de țiglă
și se află la colțul străzilor Tighina (fosta
Bender) și Șciusev (fosta Leova), alături de o
piață în care, până în 1940, aveau loc iarmaroacele de vânzare a vitelor și fânului. Cu
începere din 1992, clădirea a fost dată în
arendă filialei organizației religioase și culturale Agudat Israel din Republica Moldova.
S-a păstrat lista sinagogilor și caselor de
rugăciune evreiești din Chișinău, alcătuită de
marele rabin L. Țirelson la 3 iunie 1911.
Un mare interes prezintă de asemenea
lista, găsită în Arhiva Națională, a sinagogilor
și caselor de rugăciune din Chișinău, făcută
din sarcina Consiliului municipal în 1939 cu
adresele concrete și caracteristicile tehnice
ale 65 de obiecte.
Mulțumită demersurilor rabinului-șef, în
anii ’20, un număr de peste 5.000 de evrei
locuitori sătești au căpătat pământ. În multe
orașe din Basarabia au fost deschise gimnazii
„Tarbut” cu predarea în ebraică. S-a creat o
rețea bine dezvoltată de școli primare și medii
cu predarea în idiș, a început să apară
almanahul „Evreimii basarabene”, iar la
Lipcani a început construcția unui spital
evreiesc. Comunitatea evreiască din Chișinău
întreținea, după cum s-a mai subliniat, 77 de
sinagogi, un spital evreiesc. La Chișinău și în
multe orașe din Basarabia funcționau bucătării
„cașer”, s-au deschis așezăminte de
învățământ la Chișinău, Bălți, Mărculești,
Sculeni și în alte localități.
În perioada de la mijlocul anilor ’30, când
temerile expuse de rabinul-șef privind
activizarea curentelor de extremă dreaptă se
concretizau și se făceau simțite aspectele
politicii antievreiești, promovate de autoritățile
hitleriste din Germania, care au inițiat largi
măsuri de boicotare a magazinelor evreiești în

principalele orașe ale acestei țări, Țirelson s-a
dovedit a fi unul dintre principalii organizatori
ai campaniei antihitleriste din Basarabia.
Sub conducerea lui a fost înființat un comitet, care, ca măsură de ripostă, a pus la cale
boicotarea generală a mărfurilor germane
puse în vânzare la Chișinău și în alte orașe ce
s-au alăturat acestei campanii. Printre altele,
în sala cinematografului „Expres” din Chișinău
a avut loc un miting de protest împotriva măsurilor violente de persecutare a evreilor în
Germania. La miting au luat cuvântul rabinulșef Țirelson și o serie de alte personalități. La
propunerea rabinului, în ziua mitingului comercianții, inclusiv mulți negustori creștini, la orele
6 seara și-au închis în mod demonstrativ
magazinele în semn de protest împotriva persecuțiilor impuse evreilor în Germania.
O cuvântare plină de indignare a rostit I. L.
Țirelson. El a înfierat politica lipsită de omenie
a guvernului hitlerist, politică ce nu are analoage în trecut, chiar în epoca celor mai negre
acțiuni antisemite. În rezoluția adoptată la miting se menționa: „Cetățenii Chișinăului protestează împotriva persecuțiilor crunte impuse
evreilor din Germania și se alătură cu toată
hotărârea boicotării generale a tuturor mărfu-

Cetățenii Chișinăului protestează împotriva
persecuțiilor crunte impuse evreilor în
Germania hitleristă și se alătură în modul
cel mai hotărât la boicotul general al tuturor
mărfurilor germane.

rilor germane”.
Un grup de fabricanți și importatori evrei
de mărfuri au declarat că participă la acest
boicot și s-au adresat tuturor comercianților de
a proceda la fel, pentru „a arăta Germaniei că
sunt inadmisibile măsurile luate împotriva
noastră, că noi, la fel ca mulți alții, avem conștiința noastră națională și mândrie națională...”.
În 1935, Țirelson face o declarație privind
necesitatea creării unui stat evreiesc în Palestina, referindu-se la cunoscuta „Declarație
Balfur” și la hotărârea congreselor sioniste
care au avut loc în diferite țări ale Europei.
Merită o atenție deosebită activitatea depusă de Țirelson în calitate de deputat, iar
apoi de senator al Parlamentului României. El
a inițiat o serie de acțiuni energice în calitate
de membru al Parlamentului, cerând recunoașterea oficială a evreilor drept minoritate
etnică a țării. Totodată, el s-a rostit împotriva
folosirii unor asemenea termini ca „Români de
origine” și „Români etnici”, optând pentru
înlocuirea lor cu terminul juridic de „Cetățeni ai
statului, având toate drepturile civice și aceleași obligații”. În legătură cu poziția sa rabinul
Țirelson a propus să se introducă unele modificări în actele legislative ale țării, inclusiv în
Constituție. La învinuirile făcute la adresa lui,
cum că el ar fi împotriva României, Țirelson a
declarat în modul cel mai categoric că el nu
învinuiește poporul român, ci numai pe reprezentanții autorităților care încurajează creșterea antisemitismului în țară și nu-i pedepsesc pe cei vinovați de crime vădite, săvârșite
împotriva evreilor. În acest context, el se referea la recentul asasinat comis la Cernăuți,
unde a fost ucis studentul evreu David Falie.
În 1938, în legătură cu legile antievreiești
promulgate în România, în urma cărora zeci
de mii de locuitori ai țării s-au văzut lipsiți de
cetățenie, Țirelson, în semn de protest, și-a
depus benevol mandatul de senator.

Datorită lui Leib Țirelson, în Basarabia au
fost înființate case de ajutor reciproc pentru
evrei, spitale, așezăminte de învățământ la
Chișinău, Bălți, Mărculești, Sculeni etc.
O mare importanță are activitatea teologică și publicistică a rabinului-șef. Ieșiva
înființată de el la Chișinău la începutul anilor
’20, a devenit curând un adevărat „beit
midraș” contemporan, adică o universitate de
pregătire a rabinilor. În cadrul ei și-au făcut
studiile mulți tineri care și-au exprimat dorința
de a deveni rabini. Ieșiva lui Țirelson a devenit
bine-cunoscută până departe de hotarele
Basarabiei și era înalt apreciată în cercurile
religioase evreiești. Tot la Chișinău rabinul
Țirelson a înființat în 1923 un gimnaziu evreiesc (care a devenit curând liceu) de orientare
evreiască laică cu predarea în ivrit. Liceul a
funcționat în decurs de 12 ani, adică până în
1935. El pregătea tineri care vorbeau liber
ebraica. Printre studenții lui a fost și bine-cunoscutul poet Natan Alterman.
Leib Țirelson se bucura în rândul rabinilor
de o largă popularitate în calitate de
cunoscător profund al religiei. Mulți dintre
rabinii Rusiei și altor țări i se adresau pentru ași lămuri unele probleme religioase dintre cele
mai complicate. În sferele literare Țirelson era
cunoscut și ca scriitor. Drept confirmare a
acestor spuse s-ar putea enumera denumirile
a 17 ziare și reviste diferite în care se publicau
articolele lui. El a lăsat numeroase cărți cu
conținut religios în ebraică, printre care:
„Kifebul Iehuda” (Răspunsuri la teme
religioase), „Dereh Selula” (Culegere de
articole și poezii) și altele. Era colaborator
activ la presa periodică religioasă din
numeroase țări europene.
Numai la Chișinău au fost editate următoarele lui cărți:
Nu pe această cale! (în idiș „Loi zoi
hadărăh”!) – editura rabinatului din Chișinău, tipografia lui Bențion Liberal, 1924;

Ajutor pentru ajutor („Hilf Far Hilf” – idiș) –
„Unzer Țait”, Chișinău, 1926;
Îndemnurile inimii („Hăghion lev” – predici
și cuvântări, ivrit), editura M. Averbuh,
Chișinău, 1929;
Presupunerile inimii („Maarhei lev” răspunsuri în ebraică și în limba aramee),
editura M. Averbuh, Chișinău, 1932;
Chișinău, azilul de bătrâni (Keșenev, moișev skeinâm – idiș) – culegere de articole
și schițe consacrate jubileului de 30 de ani
ai azilului de bătrâni din Chișinău, care
purta numele lui Perelmuter-Kligman, sub
redacția lui L. Țirelson, tipogr. „Tehnic”, M.
Dector, Chișinău, 1933.
În perioada interbelică o mare însemnătate capătă activitatea rabinului-șef în domeniul politicii externe. Între altele, el a participat
în calitate de delegat la două congrese
mondiale ale partidului Agudat Israel la Viena
și Marienburg, unde a fost ales președinte de
ședință.
La începutul celui de-Al Doilea Război
Mondial, Țirelson rămâne la Chișinău în semn
de solidaritate cu evreii care nu reușiseră să
fie evacuați. În iulie 1941, Leib Țirelson și-a
pierdut viața. Există două versiuni ale
împrejurărilor morții rabinului-șef. Una din ele
susține că el a căzut victimă a unei bombe
aruncate asupra sectorului central al Chișinăului, în apropiere de casa în care locuia
rabinul-șef. Această versiune figurează într-o
enciclopedie și sub o formă oarecum rezervată e reprodusă în lucrările unor scriitori.
Adevărul este că sectorul orașului despre care
era vorba n-a fost atins de nici un bombardament aerian în acea perioadă.
Potrivit altei versiuni, expuse în „Enciclopedia evreiască generală” (ediția din 1943 la
New-York) și confirmată în „Enciclopedia
Iudaică”, editată în 1971 la Ierusalim, moartea
tragică a rabinului a avut loc în alte împrejurări: o delegație de lideri evrei cu reprezen-

tanți din întreaga Basarabie, având în frunte
pe Țirelson, s-a îndreptat spre sediul armatei
germano-române în încercarea de a apăra
populația evreiască. Toți membrii delegației,
inclusiv Țirelson, au fost arestați și împușcați.
Leib Țirelson este înmormântat potrivit ritualului iudaic la vechiul cimitir evreiesc din
Chișinău. El și azi se află sub monumentul din
cărămidă roșie care s-a păstrat în partea de
sus a cimitirului.
Nu încape îndoială că Leib Țirelson, care
a luptat cu mare înțelepciune și cu mult eroism
în decurs de aproape 3 decenii pentru a apăra
nu numai interesele enoriașilor săi din
Chișinău și Basarabia, este demn de a avea
un monument sculptural în centrul Chișinăului.
Țirelson a lăsat o bogată moștenire literară. Multe lucrări scrise de el nu și-au pierdut
nici astăzi marea lor importanță istorică și
contemporană. Ele sunt demne de a fi
reeditate și în prezent.
Numele lui Țirelson îl poartă acum străzi în
următoarele orașe: Tel-Aviv, Petah-Ticva,
Bnei-Brak, Ramat- Șaron, Netania, Chișinău.
Arhiva lui Țirelson se păstrează la Biblioteca Națională și Universitară din Ierusalim.
Unele materiale despre Țirelson pot fi găsite și la Biblioteca Evreiască „I. Mangher” din
Chișinău.
Potrivit părerii generale a evreilor din
Republica Moldova, clădirea rămasă a
Ieșivei lui pe strada care-i poartă numele,
trebuie pusă la dispoziția Comunității evreiești din Republica Moldova, pentru a o putea folosi după restaurarea ei ca Centru al
Cultului Evreiesc, al activității cultural-obștești și ca Centru de binefacere.
În acest mod generația de azi și generațiile viitoare ale evreilor din Moldova vor putea
deveni continuatori destoinici ai cauzei sfinte a
marelui lor strămoș, rabinul-șef Leib Țirelson.
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АННА ЦОРН

В ПАМЯТЬ О ПАМЯТНИКЕ
Из глубины веков берет начало
еврейская традиция приносить на
могилы родных и близких не только
цветы, но и камни. Согласно древнему
преданию, в Иерусалиме над Храмам
Старого Города, Западная сохранившаяся стена которого известна как
Стена Плача, в небесном своде находится особое отверстие (так называемый Гевилон), и именно благодаря
этому «проколу» голос смертного легко
доходит отсюда до Всевышнего. Для
тех, кому генетическая память помогает
хранить святой город в своем сердце,
каждый такой камень – не что иное как
часть этой скорбной Стены.
Ни одного камешка, ни одного цветка
не легло к подножию монумента, который
в ряде исследовательских работ по
истории местного еврейства назван как
«Надгробный
памятник
на
старом
Кишиневском еврейском кладбище» (с
публикацией фотоснимка). А между тем в
конце минувшего года со дня рождения
этого человека, признанного в мире одним
из крупнейших галактических авторитетов
XX века, исполнилось 150 лет. Что же
случилось с нами?
Оказывается, ничего особенного: памятника главному раввину Кишинева и
Бессарабии, выдающемуся общественному и государственному деятелю, в течение
трех с лишним десятилетий представляв-

Надгробный памятник главному раввину
Лейбу Иегуде Цирельсону на Старом
еврейском кладбище в Кишиневе

шему нашу страну в различных международных форумах, УЖЕ НЕТ на старом
Еврейском кладбище.
Как известно, рав Цирельсон трагически погиб в первые дни войны – в июле
1941 года и был захоронен, согласно автору вышедшей недавно брошюры «Omagiu
unei personalități proeminente» (Слово о вы-

дающемся деятеле), «по еврейскому
обряду на старом еврейском кладбище Кишинева». Он и сейчас, утверждает исследователь, «покоится под памятником из
красного кирпича на сохранившейся верхней части кладбища».
В том, что это действительно так, заставил усомниться интернет. Из материалов электронных СМИ следует, что «в
начале 1950-х годов часть еврейского
кладбища была снесена под строительство новой дороги и могила раввина
Цирельсона, находящаяся при входе на
кладбище, была перенесена в другое
место. В 1958 году вся нижняя часть
кладбища была снесена под строительство рыночной площади и парка
отдыха, памятник на могиле раввина
Цирельсона был разрушен, а сама могила
и надгробная плита перенесены и захоронены у памятника жертвам Кишиневского
погрома 1903 года».
К этому монументу «из красного кирпича» может сегодня подойти любой желающий убедиться в том, что памятника
Цирельсону УЖЕ НЕТ на старом Еврейском кладбище: надпись на плите, сообщавшей о захоронении здесь нашего знаменитого раввина, тщательно заштукатурена. Администрация кладбища охотно
объяснит, почему – так памятник выглядит
аккуратнее, а то краска на буквах отваливалась...
Лейб Иехуда Моше Цирельсон родился
24 декабря 1859 года в уездном городке
Козелец Черниговской губернии России,
где его отец Мойше Хаим Цирельсон был
раввином. Рано проявив незаурядные способности, он уже к 19 годам получил
должность духовного раввина в Прилуках
соседней Полтавской губернии, там же
впоследствии стал так называемым казе-

нным (назначаемым) раввином. Выступал
с публицистическими статьями на иврите в
газетах «hаМелиц» (Защитник, Петербург),
«hаЦефира» (Время, Варшава), «hаМагид» (Проповедник, Краков), в журнале
«hаЗман» (Время, Вильно), на идише - в
варшавской газете «Дэр Юд» (Еврей).
Сборник поэзии и эссеистики на иврите
«Дэрэх Слула» (Проторенный путь) и
брошюры на русском языке «Русскояпонская война» и «Анализ мыльных
пузырей» опубликовал в Одессе, где также
приобрёл
широкую
известность
как
оратор.
С 1908 года – духовный и казённый
раввин в Кишиневе (Бессарабская губерния). В 1910-м избран председателем
всероссийской раввинской комиссии (ваад
hарабоним) и занимал эту позицию до
1917 года, когда комиссия была расформирована. Как полномочный представитель руководства еврейских религиозных
общин России составлял обращения к
властям по различным вопросам, касающимся еврейского населения страны, в
частности в 1911 году опубликовал письмо-протест за подписью 300 раввинов
Российской империи в связи с разворачивающимся делом Бейлиса.
В 1912 году стал одним из основателей
всемирного ортодоксального движения
«Агудат
Исроэл»
(Союз
Израиля),
организатором его учредительного конгресса в Катовице (Пруссия). Создал в Кишинёве бессарабское отделение движения (с
1920-го автономное), которым руководил
почти до конца жизни. В 1923 и 1929 годы
председательствовал на Первом и Втором
всемирных конгрессах движения (кнесия
гедола) в Вене и Мариенбаде; входил в
президиум центрального исполнительного
комитета и в так называемый совет мудре-

цов.
На
конгрессе
1923
года
как
председательствующий поддержал предложение люблинского раввина Меера
Шапиро о введении синхронного годичного
цикла чтения Талмуда по всему миру (даф
йоми), принятого по сей день. В 1935 году
сделал заявление о необходимости создания еврейского государства в Палестине.
В 1918 году, после присоединения Бессарабии к Румынии, стал главным
раввином Бессарабии, год спустя основал
в Кишинёве несколько еврейских детских
садов, религиозную гимназию (лицей)
«Моген Довид» (Щит Давида), а также
знаменитую «Ешиву Цирельсона», которая
благодаря его таланту педагога и воспитателя вскоре стала настоящим современным «бейт мидраш» – раввинским
университетом, где обучались многие известные впоследствии религиозные деятели разных стран. Кишиневская ешива
была главной в Румынии и единственной,
признанной румынским государством. К
этому времени рэбэ уже свободно владел
румынским языком и пользовался необычайной популярностью среди еврейского
населения Бессарабии. В 1922 году он
был избран депутатом Румынского парламента от Кишинёва и стал единственным
представителем бессарабского еврейства
в высшем законодательном органе Бухареста, где неоднократно выступал по конкретным проявлениям ксенофобии. Решая
вопросы защиты интересов евреев Бессарабии, встречался с высокопоставленными чиновниками румынского правительства, а в отдельных случаях обращался
даже к самому королю. В 1926 году был
избран сенатором. Его программное заявление об опасности антисемитизма для
всего населения страны не было понято

коллегами-депутатами. И после того, как
80 парламентариев проголосовали против
публикации этого выступления в официальном издании парламента («за» были
только 17 человек), он демонстративно
снял с себя депутатские полномочия. В 30е годы рэб Цирельсон много внимания
уделял преподавательской деятельности в
своей ешиве, руководил работой других
раввинов Бессарабии (Лейви Штернберга,
Бенциен-Янкева Шапиро, Иосефа Эпельбойма и других), был избран почётным
членом правления Большой синагоги в
Вене.
Широко известна его теологическая и
публицистическая деятельность. Хотя
первый том респонсов (галахических
постановлений)
Цирельсона
«Гедул
Иеhуда» (Ограничения Иегуды) увидел
свет ещё в 1905 году (второе издание – в
1912), основные теологические труды по
галахическому законодательству появились в два последних десятилетия его
жизни. Знаменитые «Ацей hаЛеванон»
вышли в 1922 году в Колошваре
(Клаузенбург) и «Маархей Лев» (Предположения сердца) – в 1932 году в Кишинёве.
Сборник эссеистики на идише «Илф
Фар Илф» (Помощь за помощь) публиковался в издательстве кишинёвской газеты «Ундзэр Цайт» (Наше время) под
редакцией З. Розенталя в 1926 году,
проповеди на иврите «hегьон Лев»
(Помыслы сердца) – там же, в 1929 году.
Эссе на иврите «Ховос Рабочим» вошло в
сборник, посвященный Якобу Розенгейму
и вышедший во Франкфурте-на-Майне в
1931 году, I том собрания речей, аггадических размышлений и респонсов «Лев
Иеhуда» (Сердце Иегуды) вышел в
Кишинёве в 1935 году, II том был опубли-

кован посмертно в Иерусалиме, в 1961
году.
Все это – далеко не полный перечень
того, чем главный раввин Кишинева и
Бессарабии заслужил уважение своих сов-

ременников и их потомков. Как бы нерукотворный памятник в их сердцах. А может, и
рукотворный памятник этому замечательному человеку не грех поставить? Хотя бы
из красного кирпича...

Руины Синагоги раввина Лейба Цирельсона сегодня

АННA БАЦМАНОВA

СИНАГОГИ БЕНДЕР
Синагоги прошлого строились в соответствие с профессиональными направлениями деятельности прихожан. В городках,
где преобладало еврейское население, их
порой было больше, чем церквей. Таким
городом были Бендеры. Каждая профессиональная группа имела свою синагогу
или молельный дом; в одних синагогах
молились богатые евреи, в других бедные.
На современной улице, носящей имя
великого русского полководца Суворова,
до сих пор можно увидеть здания 11
бывших синагог: Центральной, жестянщиков, текстильщиков, бондарей, портных,
раби Йосолэ Юсима, столяров и плотников, старой синагоги, еще одна без
названия и, наконец, здания еще двух
синагог, которые мы видим на экране –
Суворова 30 и 28.
По улице Суворова 28 находится здание бывшей хабадской синагоги «Садагурер Клойз», построенной в 1814 году и
названной в честь хасидского цадика из
династии Садагурских. Во время войны
здание использовалось фашистами как
конюшня, а после войны было восстановлено и до конца 50-х годов оставалось
действующей синагогой. Раввином в синагоге садагурских хасидов после войны был
Израиль Моисеевич Бронфман.
В 60-е оно было национализировано,
синагога закрыта, а в настоящее время в
нем располагается Бендерская школа бокса.
Рядом по адресу Суворова 30 находится еще одно здание бывшей синагоги, по-

строенное в 1812 году и до 1939 года
принадлежавшее Обществу еврейских
приказчиков. После войны здание предполагалось использовать как торговый
склад, но усилиями тогдашнего председателя городского спорткомитета Леонида
Переца здание переоборудовали в жилое
помещение, а в подвале разместился, велосипедный клуб. В 1989 году здесь вновь
была открыта синагога Хабад Любавич,
единственная действующая синагога в городе. 1 марта 2009 года она была осквернена, а после того, как между двумя синагогами была сделана пристройка, сильно
пострадала и сейчас находится в аварийном состоянии.

Старая синагога

Центральная синагога

Синагога бондарей

Хоральная синагога

Синагога врачей

Синагога жестянщиков

Синагога приказчиков

Синагога текстильщиков

Синагога шляпочноков

Садагурская синагога
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