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Formarea României Mari a atras cu sine includerea în noile graniţe a 

unor importante procente de populaţie aparţinând diferitelor etnii, evreii 
fiind una dintre acestea. Pe lângă evreii din Vechiul Regat, în structurile 
noului stat interbelic au intrat şi puternice comunităţi de evrei din Bucovina, 
din Transilvania şi din Basarabia, fapt ce a ridicat problema omogenităţii 
lor.  

Studiul nostru îşi propune să pună în discuţie tocmai această aşa-zisă 
omogenitate şi unitate a minorităţii evreieşti din perioada interbelică, 
analizând sistematic un caz particular, şi anume regiunea din jurul gurilor 
Dunării. Deşi la prima vedere spaţiul din jurul gurilor Dunării pare a fi un 
areal destul de restrâns, în realitate el se anunţă interesant şi, din punct de 
vedere sociologic, reprezentativ, cuprinzând porţiuni din următoarele 
regiuni istorice: Muntenia (judeţele Brăila şi Râmnicu Sărat), Moldova 
(judeţele Covurlui, Fălciu, Putna, Tecuci şi Tutova), Dobrogea (judeţul 
Tulcea) şi Basarabia (judeţele Cahul, Cetatea Albă şi Ismail).  

Sub aspect comparativ, sudul Basarabiei versus Vechiul Regat, 
sesizăm diferenţe semnificative în ceea ce priveşte viaţa şi mentalul colectiv 
al comunităţilor evreieşti de aici. Astfel, în sudul Basarabiei sionismul s-a 
bucurat de o mare popularitate, fapt ce a împiedicat procesul de integrare a 
evreilor de aici în structurile statului român, proces inutil în condiţiile în 
care România devenea doar un adăpost temporar până la plecarea lor 
definitivă în Palestina. Dimpotrivă, evreii din Vechiul Regat, trăind de mai 
multă vreme în societatea românească, au căutat să se bucure de drepturile 
cetăţeneşti atât de greu dobândite după primul război mondial. Pentru ei, cel 
puţin până la oficializarea antisemitismului ca politică de stat, sionismul nu 
era doar singura opţiune pentru viitor, ci era una dintre ele. 
 


