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EFECTUL „TRIANON“
ȘI VIOLENȚELE ANTISEMITE DIN ROMÂNIA

(decembrie 1927)

Sfârşitul primului război mondial a adus Vechiului Regat al României realizarea
dezideratului de unitate naţională prin alipirea unor teritorii ce aparţinuseră

până atunci Imperiului Habsburgic şi Rusiei (Transilvania, Basarabia şi Bucovina).
Astfel, noul stat — care aproape că și-a dublat teritoriul și populația — s-a văzut
pus în faţa unor probleme deosebit de complexe, inerente oricărui fapt de aseme-
nea amploare şi semnificaţie politico-socială, pentru că se evidențiază de acum
nu numai o substanțială diversitate în ceea ce priveşte structura etnică şi confesio -
nală, dar şi semnificative inegalităţi regionale din punct de vedere social, economic
şi cultural.

Și cum epoca era dominată parcă de obsesia „unității“, în contextul unui
stat puternic centralizat, factorii politici de decizie s-au văzut puși în situația de a
regândi „domeniul național“, elaborând — uneori în formule ambigue — așa-zise
strategii de integrare într-o formulă statală cât mai omogenă, românească. În acest
context, problema alterităţii devine una dintre preocupările majore, evoluând în
strânsă legătură cu teoria „dominării“, conform căreia minorităţile etnice și con-
fesionale trebuie să suporte o triplă alienare: politică, economică şi culturală. Deşi,
la presiunea factorilor internaţionali1, acest deziderat nu a căpătat forma unei
doctrine explicite, cu teoretizări clare și directive de împlinit, prinse în eventuale
articole de lege, el și-a făcut, însă, mereu simțită prezența în formule mai mult sau
mai puțin obscure, în mai toate marile decizii politice din perioada interbelică.

1 În cadrul Conferinţei de Pace, fusese constituită o Comisie a noilor state şi minorităţi, care a elab-
orat un tratat al minorităţilor „de rasă, limbă şi religie“, semnat de delegaţia României la 9 decembrie
1919. Acest lucru a constituit o condiţie prealabilă a recunoaşterii frontierelor, România angajându-
se că va acorda minorităţilor acelaşi tratament ca în cazul majorităţii. Vezi, printre altele, József
Galántai, Trianon and the Protection of Minorities, Budapest, Corvina Books, 1992; Romulus
Seişanu, Princi piul naţionalităţilor. Originile, evoluţia şi elementele constitutive ale naţionalităţii.
Tratatele de pace de la Versailles, Saint-Germain, Trianon, Neuilly-sur-Seine, Sèvres, Lausanne.
Studiu istoric şi de drept internaţional public, ed. C. Schifirneţ, Bucureşti, Edit. Albatros, 1996.



Cum de la sine se înțelege, nu vom intra în complexitatea acestui fenomen,
de altfel încă dificil de sistematizat, deși câteva tentative nu au lipsit, prin abor-
darea a ceea ce în perioada interbelică s-a impus prin conceptul de românizare,
cu referință la Transilvania în sensul ei cel mai larg.2 Contrapus încă din 1918
mai vechii noțiuni de „maghiarizare“, cei doi termeni nu au presupus, însă, aceleași
tipuri de acțiuni, și nici finalități, ci dimpotrivă. În vreme ce maghiarizarea a avut
ca fundament, în vechea Ungarie post-1867, un proces asimilaționist care să atingă
și să implice toate minoritățile naționale, în principal printr-o asimilare culturală,
care să le confere o proeminentă şi înflăcărată conştiinţă naţională maghiară,
determinându-le totodată la o puternică loialitate faţă de stat, românizarea a vizat
în mod accentuat excluderea minoritarilor de la tot ce ținea de mecanismele fun-
damentale ale vieții statale (guvern, armată, diplomaţie, administraţie, justiție),
în temeiul sloganului: „România este a românilor“.

Așadar, dacă în cazul maghiarizării se poate vorbi de o „alianță“ sui generis
între vechea clasă politică din Ungaria și diversele naționalități din rândurile cărora
numeroși lideri au fost cooptați la guvernare, românizarea a vizat excluderea
non-românilor, îndeosebi a maghiarilor și evreilor, precum și a oricăror urme —
chiar și simbolice — ce țineau de trecutul regiunii. Asta a presupus, printre altele,
instalarea în spațiul intracarpatic a unui numeros corp funcţionăresc venit din
Vechiul Regat, cu atitudini şi mentalităţi greu de armonizat cu ale localnicilor,
care a pus în practică des-maghiarizarea. În acest context, ideea „românizării“
a devenit obsedantă, iar presa vremii o evidenţiază cât se poate de pregnant. Sute
și chiar mii de articole din periodicele transilvane româneşti aveau ca temă
prezentarea „primejdiei minoritare“, pe bază de statistici şi programe reparatorii.
Ziarul Dacia Nouă (titlu cât se poate de sugestiv) propunea aproape număr de
număr, prin anii 1932-1934, aplicarea lui numerus clausus în toate domeniile,
românilor revenindu-le proporţionalitatea de 75%, ceilalţi mărginindu-se la bene -
ficii în branşe mai puţin tentante pentru naţiunea dominantă, pornindu-se şi de la
„principiul“ că „ungurii şi jidanii sunt cele mai periculoase elemente de pe glob“3. 

Iar un asemenea fenomen trebuie invocat și în cazul Bucovinei4, dar mai
ales al Cernăuțiului, care fusese considerat de către comunitatea germanofonă, de
la finele secolului XIX până la prima conflagraţie, drept o „mică Viena“, sintagmă
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2 Vezi Irina Livezeanu, Cultural Politics in Greater Romania. Regionalism, Nation Building & Ethnic
Struggle, 1918-1930, Ithaca and London, Cornell University Press, 1995, p. 129-187. Un subcapitol
special asupra „românizării“ are Vladimir Solonari, Purifying the Nation. Population Exchange and
Ethnic Cleansing in Nazi-Allied Romania, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2010, p. 237-
263, însă cu referire doar la politica antievreiască din vremea regimului Antonescu.
3 Vezi îndeosebi Dacia Nouă, II, 1933, nr. 92 (4 mai), p. 1; III, 1934, nr. 239 (1 nov.), p. 2.
4 Vezi excelenta lucrare a Marianei Hausleitner, Die Rumänisierung der Bukowina. Die Durchsetzung
des nationalstaatlichen Anspruchs Grossrumäniens 1918-1944, München, R. Oldenbourg Verlag,
2001.



atribuită fără nici o exagerare. Însă trebuie evidențiat faptul că prezenţa evreiască
în acest oraş cosmopolit era mai mult decât dominantă, având chiar o notă specială
din punct de vedere cultural.5 Cernăuţiul era nu numai un puternic centru sionist,
în care a înflorit și socialismul („Bund“), ci mai mult, aici s-a dezvoltat o literatură
proprie evreiască, de limbă idiş, şi, nu întâmplător, tot aici s-a ţinut în 1926 primul
congres mondial al acestui idiom6, fenomen lingvistic singular, apreciat de unii
ca fiind un soi de jargon, de alții ca o „limbă revoluţionară“ de la finele veacului
XIX, dar care a însemnat, în fond, un mijloc de transmitere a tradiţiei evreieşti,
idişul devenind vectorul unei bogate literaturi. 

În aceste împrejurări, devin explicabile eforturile de românizare și a acestui
important centru urban bucovinean, ele fiind vizibile îndeosebi în mediul univer-
sitar, unde aspiranții români la o poziție academică elevată intrau în concurență
cu purtătorii unei „culturi imperiale“, precum cea germană. Este și motivul pentru
care, imediat după redeschiderea Universităţii din Cernăuţi, bunăoară, şi în pe-
rioada când se făceau cooptările cadrelor didactice, s-au declanşat puternice atacuri
antisemite contra unor profesori ai vechii universităţi germane, intelectuali de
certă valoare ştiinţifică şi care şi-au declarat intenţia de a rămâne şi în actuala
formulă de Alma Mater, în curs de masivă românizare.7

Însă, peste acest fundal general, s-au suprapus încă multe alte elemente
specifice perioadei imediat postbelice, dar s-au reactivat altele, ale unei Românii
tardiv modernizate, care, bunăoară, a dezvoltat încă de la fondarea ei constitu -
țională un antisemitism nu neapărat de import, cât mai ales ca o formă de profilaxie
în fața unor primejdii la limita dintre real și imaginar, deși temerile puse în discuție
au fost, cel mai adesea, de sorginte obiectivă, de natură economică. Pentru că, în
România, progresul capitalismului (ca suport solid al modernizării), care înseamnă
mult mai mult decât economia de piaţă, se făcea simțit cu greutate și în ritmuri
nu tocmai în acord cu spiritul epocii, ceea ce totuși ne-ar putea îndemna să punem
sub semnul întrebării generalizarea rațiunilor economice ale antisemitismului,
așa cum apare în mod preponderent, uneori chiar exclusiv, în discursurile din a
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5 Din bogata literatură, vezi: An der Zeiten Ränder. Czernowitz und die Bukowina. Geschichte, Lit-
teratur, Verfolgung, Exil, Hrsg. von Cécile Cordon und Helmut Kusdat, Wien, Theodor Kramer Ver-
lag, 2002; Florence Heymann, Le Crépuscule des lieux. Identités juives de Czernowitz, Paris, Stock,
2003; Die Geschichte einer untergegangenen Kulturmetropole, Hg. von Helmut Braun, Berlin, Links
Verlag, 2005; Gelebte Multikulturalität. Czernowitz und die Bukowina, Hrsg. von Victoria Popovici,
Wolfgang Dahmen, Johannes Kramer, New York, Bern, Frankfurt/M., Peter Lang Verlag, 2010 ş.a.
6 Jean Baumgarten, Le Yiddish, histoire d’une langue errante, Paris, Albin Michel, 2002; Max Wein-
reich, History of the Yiddish Language, 2 vol., YIVO Institute for Jewish Research, 2008 (prima
ediţie, în idiş, Geshikhte fun der yidisher shprakh, a apărut tot la YIVO, în 1973); Czernovitz at 100.
The First Yiddish Language Conference in Historical Perspective, ed. Kalman Weiser, Joshua A.
Fogel, Lanham, New York, Toronto etc., Rowman & Littlefield Publishers, 2010.
7 Vezi Antisemitismul universitar din România (1919-1939). Mărturii documentare, ed. Lucian
Nastasă, Cluj-Napoca, Edit. ISPMN/Kriterion, 2011, p. 44-46.



doua jumătate a secolului XIX, cărora li s-a asociat inițial un concept științific —
cel de rasă — ce a fost exploatat într-o asemenea manieră, încât a devenit pseudo-
științific. Și, poate nu întâmplător, noțiunea de „antisemitism“ a fost consacrată
în spațiul german abia în ultimul pătrar al veacului XIX de către Wilhelm Marr,
în asociere cu termenul de rasă8, acesta fiind, de altfel, și fondatorul unei Ligi
Antisemite (1879)9, după al cărei model se vor mai crea și altele în Europa.

Fără a intra în detalii asupra acestui fenomen cu rădăcini atât de îndepărtate,
care poate fi sintetizat în formula „ura față de evrei“, se cuvine, totuşi, a remarca
din capul locului faptul că perspectiva economică a antisemitismului — iar, ca un
corolar, cea demografică —  este mult prea exclusivistă, în esenţă mecanicistă,
care răspunde într-adevăr la numeroase întrebări, acoperă o sumedenie de realităţi,
în anumite contexte pare a fi chiar logică, dar, din păcate, lasă fără explicaţii multe
alte ipostaze, nu mai puţin importante. Este și motivul pentru care s-a apelat la un
adjuvant precum noțiunea de rasă, pentru a împărți lumea nu pe temeiuri biologice,
ci dintr-o pseudo-științifică perspectivă calitativă, ierarhică, în care unii s-au con-
siderat „superiori“, iar alții au devenit, volens nolens, „inferiori“10. În felul acesta,
antisemitismul interbelic a fost — printre altele — și rezultatul deplasării terenului
de conflict ideologic dinspre câmpul social spre cel rasial, deschizându-se astfel
perspectiva practicii genocidare, a holocaustului.

Pe de altă parte, trebuie remarcat faptul că, nu întâmplător, antisemitismul
s-a inflamat mereu îndeosebi în perioadele de scădere sau de stagnare economică,
evreii devenind, de fapt, „ţapii ispăşitori“ ai tuturor nenorocirilor, pe această temă
existând chiar şi o teorie destul de bine articulată (the scapegoat theory), asociată
perfect cu o alta, aceea a „ameninţării“, pentru că, de regulă, crizelor economice
li se asociază şi crizele naţionale. De altfel, este și motivul pentru care mai toate
traumele din ultimul pătrar al secolului XIX european sunt relaţionate cu evreii,
atât cele de natură politică, dar mai ales cele de ordin economic şi social, întrucât
acestea din urmă sunt cele mai vizibile la nivelul maselor, cele mai rapid percepute.
Se explică, totodată, cum în asemenea perioade au înflorit, pentru unele medii poli -
tice, veritabile „afaceri cu antisemitismul“, pentru a ieși din anonimat, sintagmă
inventată nu de noi și nicicum de dată recentă, de vreme ce a circulat de peste un
veac termenul german de Geschäftsantisemitimus.

Aşa se face că furia indivizilor „prelucraţi“ din perspectivă naţionalistă a
fost îndreptată în principal spre evrei, deopotrivă în anii crizelor economice din
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8 Wilhelm Marr, Der Sieg des Judenthums über das Germanenthum. Vom nicht confessionnellen
aus betrachtet, Bern, R. Costenoble, 1879, 50 p. Pentru un cadru general: The German Invention of
Race, ed. Sara Eigen, Mark Larrimore, State University of New York Press, 2006.

9 Vezi Moshe Zimmermann, Wilhelm Marr. The Patriarch of Anti-Semitism, New York, Oxford,
Oxford University Press, 1986.
10 Iar „beneficiile“ pe lungă durată se văd în lucrarea lui Eric D. Weitz, A Century of Genocide.
Utopias of Race and Nation, Princeton and Oxford, Princeton University Press, 2003.



1899-1901 şi 1929-1933, dar şi după „catastrofe“ de ordin naţional, cum ar fi în-
frângerea Franţei şi pierderile ei teritoriale în 1871, ori după capitularea Germaniei
în Primul Război Mondial, destrămarea Imperiului Habsburgic și tragedia Ungariei
de la Trianon, Comuna de la Budapesta, din martie-august 1919, în care evreii
avuseseră un rol important11, revoluția bolșevică din Rusia, care a dus la prăbușirea
Imperiului Țarist și războiul civil ş.a.m.d.

Numai că antisemitismul din România interbelică nu se pliază pe aceste —
să zicem — „modele“ de dezechilibre naționale sau destrămări de imperii, ci pe
fundalul unei veritabile euforii naționale, ceea ce ar putea constitui un paradox.
Dar este, totodată, adevărat că victoria din Primul Război Mondial a venit oarecum
pe neașteptate în cazul României, după ce mai totul părea în defavoarea ei, iar
beneficiile teritoriale întreceau cu mult așteptările. Poate că de aceea noul stat
rezultat din actul de la 1 decembrie 1918 pare să fi fost, într-o primă etapă, o creație
precipitată, pentru că nimeni nu se aștepta nici la începutul conflagrației, nici
odată cu intrarea țării în război la o asemenea dimensiune a unificării. În aceste
împrejurări, am putea spune că asistăm acum și la un fel de „beție a succesului“,
în care mulți dintre marii câștigători (de orice natură) își pierd, pur și simplu, capul,
pentru că ar fi trebuit să se manifeste, în primul rând, o veritabilă strategie de
gestionare a noilor tipuri de puteri dobândite. Astfel, sfârşitul conflagrației și rea -
lizarea aspiraţiilor naţionale, pe lângă entuziasmul general, au dat frâu liber mai
curând patimilor, vechilor rivalități politice, invidiilor, intoleranţei, în chiar inte-
riorul aceluiaşi corp etnic. În temeiul decretului regal nr. 441 din 21 ianuarie 1919,
de exemplu, toţi profesorii universitari care avuseseră o „atitudine antinaţională“
au fost suspendaţi din învăţământ, marginalizaţi din punct de vedere politic.12

Cu alte cuvinte, chiar la nivelul elitelor autohtone, spiritul revanşard, politi-
cianismul, conturarea unor noi grupuri de presiune, jocul de culise şi acţiunile
oculte, patimile şi animozităţile le-au lăsat impresia contemporanilor că societatea
românească nu era capabilă să-și utilizeze rațional resursele pentru marile pro -
vocări ce ar fi urmat Marii Uniri. În plus, se constată și activarea unor antagonisme
conjuncturale, unele de esență xenofobă, dar care vor duce la definirea a măcar
două dintre argumentele antisemitismului imediat postbelic: lipsa civismului, prin
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11 Vezi W. McCagg, Jews in Revolution. The Hungarian Experience, în Journal of Social History,
XXVIII, 1972, p. 78-105. Consiliul Naţional rezultat în urma revoluţiei de la Budapesta, la finele
lui octombrie 1918, număra opt evrei dintr-un total de 20 de membri, iar primul guvern revoluţionar
avea trei miniştri (din 10) cu strămoşi israeliţi (printre care şi pe Oszkár Jászi, originar din Careii
Mari). Însă nu era ceva neobişnuit pentru Ungaria, pentru că mai multe guverne maghiare din epoca
Imperiului au avut ca ministru de Justiţie un evreu (pe Vilmos Vázsonyi), iar alţi israeliţi convertiţi
ocupau poziţii importante (cum ar fi, de pildă, Samu Hazay, care a fost ministru al Apărării în vremea
Primului Război Mondial). Cf. Raphael Patai, The Jews of Hungary. History, Culture, Psychology,
Detroit (Michigan), Wayne State University Press, 1996, p. 282-441 (pentru istoria evreilor din Un-
garia începând cu emanciparea lor).
12 Vezi Lucian Boia, „Germanofilii“. Elita intelectuală românească în anii Primului Război Mondial,
Bucureşti, Edit. Humanitas, 2009.
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