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Rezumat
Alegerile rabinice din oraşul Bălţi în anul 1877,  

după documente inedite
Acest articol analizează procesul de desfăşurare şi va-

lidare a alegerilor unui rabin, e un studiu de caz, care ne 
va demonstra, toate părţile componente a unui asemenea 
proces decizional în cele mai mici detalii, până chiar şi la 
acţiunile fiecărui participant la ceremonia de inaugurare. 
Prin acest exemplu, putem foarte limpede vedea că în pro-
cesul de elaborare a legislaţiei cu privire la comunitatea 
israelită din Imperiul Rus, pe parcursul sec. al XIX-lea, 
autorităţile de stat erau foarte scrupuloase. Legislaţia pre-
vedea chiar şi cele mai mici subtilităţi ale tuturor sferelor 
vieţii evreieşti, printre acestea se număra şi alegerea ra-
binului de către comunitate. Minuţiozitatea cu care erau 
proiectate legile, întrece orice aşteptare. După cum con-
sideră unii specialişti consacraţi în istoria confesională a 
Basarabiei, aceasta era legitimată de necesitatea autorităţi-
lor imperiale de a crea un cadru comun la periferie, în aşa 
fel ca centrul să poată gestiona mai uşor o masă de confe-
siuni diferite pe o întindere teritorială precum a fost Im-
periul Rus. După părerea noastră, această politică la nivel 
imperial, chiar dacă şi avea raţiuni de ordin administrativ, 
după caracterul său a fost una de asimilare a minorităţilor 
religioase precum şi a celor naţionale. Aşadar, funcţia de 
rabin, a evoluat de la un atu al comunităţii evreieşti la sfâr-
şitul sec. al XIX-lea, până la o funcţie aplicată la nivel de 
stat. De la un simplu lider spiritual al evreilor a devenit un 
promotor a legislaţiei şi normativităţii imperiale. 

Cuvinte-cheie: alegeri rabinice, rabin, rabinatul du-
blu, populaţia evreiască.

Резюме
Выборы раввина в городе бельцы в 1877 году,  

согласно неизданным документам
В представленной статье анализируется процесс 

проведения и признания выборов раввина. Данное 
исследование отражает все составные этапы процес-
са принятия решений в мельчайших деталях, вплоть 
до действий каждого участника церемонии инаугу-
рации. На этом примере становится ясно, что в про-
цессе разработки законодательства, касающегося 
еврейской общины в Российской империи в XIX в., 
государственные органы проявляли скрупулезность. 
Законодательство предусматривало даже самые мел-
кие тонкости во всех сферах еврейской жизни, вклю-
чая выбор общиной раввина. Тщательность, с кото-
рой были разработаны законы, превосходит любые 
ожидания. По мнению некоторых специалистов по 
конфессиональной истории Бессарабии, это следует 
объяснять необходимостью для имперских властей 

создания общих законодательных рамок на пери-
ферии, чтобы центру было легче управлять массой 
различных конфессий в обширном территориальном 
масштабе Российской империи. По нашему мнению, 
эта политика на имперском уровне, даже если она и 
имела административные причины, по своему харак-
теру была ассимиляцией как религиозных, так и на-
циональных меньшинств. Таким образом, функция 
раввина превратилась из исключительной прерога-
тивы еврейской общины в конце XIX в. в функцию, 
применяемую на государственном уровне. Из просто-
го духовного лидера евреев он стал пропагандистом 
имперского права и нормативности. 

Ключевые слова: выборы раввина, раввин, двой-
ной раввинат, еврейское население.

Summary
Election of a rabbi in the city of Balti in 1877  

according to unpublished documents
This article analyzes the process of holding and re-

cognizing the election of a rabbi. This study reflects all 
the components of the decision-making process in great 
detail, including the actions of each participant in the 
inauguration ceremony. Using this example, it becomes 
clear that in the process of drafting legislation regarding 
the Jewish community in the Russian Empire in the XIX 
century, state bodies were very meticulous. Legislation 
provided even the smallest subtleties in all areas of Jewish 
life, including the choice of a rabbi by the community. The 
thoroughness with which laws were developed exceeds all 
expectations. According to some experts on the confes-
sional history of Bessarabia, this should be explained by 
the need for the imperial authorities to create a common 
legislative framework on the periphery, so that it would be 
easier for the center to manage a mass of different faiths 
on a vast territorial scale, such as the Russian Empire. In 
our opinion, this policy at the imperial level, even if it had 
administrative reasons, was by its nature an assimilation 
of religious and national minorities. Thus, the function of 
the rabbi has transformed from the exclusive prerogative 
of the Jewish community at the end of the XIX century 
into the function used at the state level. From a simple spi-
ritual leader of the Jews, the rabbi became a promoter of 
imperial law and normativity. 

Key words: rabbinical elections, rabbi, double rabbi-
nate, Jewish population.

Procesul elaborării legislaţiei cu privire la comu-
nitatea israelită din Imperiul Rus, pe parcursul seco-
lului al XIX-lea, era foarte scrupuloasă. Legislaţia 
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prevedea chiar şi cele mai mici subtilităţi ale tuturor 
sferelor vieţii evreieşti, printre acestea se număra şi 
alegerea rabinului de către comunitate. În continuare 
vom analiza procesul de desfăşurare şi validare a ale-
gerilor unui rabin, vom folosi un studiu de caz care 
ne va demonstra, toate părţile componente a unui 
asemenea proces decizional în cele mai mici detalii, 
până chiar şi la acţiunile fiecărui participant la cere-
monia de inaugurare.

Minuţiozitatea cu care erau proiectate legile, 
întrece orice aşteptare, precum consideră unii speci-
alişti consacraţi în istoria confesională a Basarabiei, 
aceasta era legitimată de necesitatea autorităţilor im-
periale de a crea un cadru comun la periferie, în aşa 
fel ca centrul să poată gestiona mai uşor o masă de 
confesiuni diferite pe o întindere teritorială precum 
a fost Imperiul Rus. După părerea noastră, această 
politică chiar dacă şi avea raţiuni de ordin adminis-
trativ, după caracterul său a fost una asimilaţionistă 
şi de aculturalizare a minorităţilor religioase precum 
şi a celor naţionale.

Ne vom baza aproape în exclusivitate pe do-
cumente inedite din Arhiva Naţională a Republicii 
Moldova a căror vast material ne va permite să ofe-
rim o perspectivă cât mai veridică asupra problemei 
în cercetare, la fel vom analiza cât mai detailat legis-
laţia existentă pe parcursul secolului al XIX-lea în 
această privinţă, tradiţiile din acest domeniu precum 
şi toate inovaţiile aduse de către funcţionarii ruşi. 
Vom stabili care este rolul unui rabin1 pentru o co-
munitate religioasă şi ce schimbări a suferit statutul 
acestuia pe parcursul secolului al XIX-lea.

În perioada medievală, reprezentantul unei 
comunităţi israelite din Moldova era Hahambaşa2, 
acesta de regulă era numit de către domnitor, şi avea 
rolul şefului comunităţii şi în acelaşi timp, a unui per-
ceptor fiscal şi cel care întreţine toate rapoartele cu 
domnitorul în numele acelei comunităţi, documen-
tele vremii ne arată pe deplin această particularitate 
[6, pp. 122-125]. Iniţial, până în 1844, rolul de inter-
mediar între comunitate şi stat era îndeplinit de către 
Kagal-uri, ulterior odată cu desfiinţarea acestuia, se 
schimbă doar formal acest organ de autoconducere.

În Imperiul Rus, conform Regulamentului despre 
evrei din 1804, acestora li sa permis să-şi aleagă rabi-
nii independent, însă desemnarea în funcţie trebuia 
confirmată de autorităţile guberniale. Rabinii erau 
aleşi pentru o perioadă de 3 ani, primind o plată de 
la comunitate, în acelaşi timp, se interzicea percepe-
rea oricărei taxe adiţionale, pentru oficierea ritualu-
rilor religioase. În conformitate cu Regulamentul s-a 
anunţat că după 1812, funcţia de rabin putea fi ocu-
pată numai de persoanele care vor cunoaşte una din 
limbile: rusă, polonă sau germană. Regulamentul din 

1835 a înscris în obligaţiile rabinilor, administrarea 
cărţilor metrice, oficierea căsătoriei, înmormântarea, 
circumcizia, atribuirea numelui nou-născuţilor, toa-
te acestea trebuiau efectuate de către un rabin sau de 
către ajutorul său însă numai în prezenţa celui dintâi 
[15]. Rabinilor li s-a interzis categoric uzul blesteme-
lor şi a excomunicărilor ca pedeapsă pentru dezobe-
dienţă [13, p. 60], deşi chiar şi în anii ’60 ai secolului 
al XIX-lea, găsim în materialele de arhivă, dovezi ale 
utilizării frecvente de către rabini a Herem-ului [2, 
f. 4]. Utilizarea acestor „practici medievale”, ducea la 
apariţia unor situaţii de-a dreptul absurde [9, p. 16].

Aceste metode, la prima vedere de iluminare, 
de fapt aveau menirea de a crea o  stare socială rabi-
nică modernă, şi nu a unei intelectualităţi evreieşti 
[8, p. 235], iar măsurile luate pentru asigurarea  unui 
număr cât mai mare de optanţi pentru studiile lai-
ce, aproape a eşuat, susţinerea principală venind din 
interiorul comunităţii israelite anume prin Haskala. 
Eşecul se fonda pe neîncrederea evreilor în cunoş-
tinţele acumulate în şcolile laice de stat, din această 
cauză iniţial şi funcţia de rabin de stat nu a avut priză 
în comunităţile mozaice.

Un moment important pentru evoluţia vieţii 
spirituale a evreilor din tot cuprinsul Imperiului Rus, 
a fost introducerea funcţiei de rabin de stat3, o iniţia-
tivă legislativă foarte contradictorie, din varii motive, 
care ţin implicit de particularităţile comunităţii evre-
ieşti. În unele cazuri, rabinii de stat nu posedau cu-
noştinţele pe care le obţineau rabinii tradiţionali, în 
cazul lui Ghelibter şi Șapir avem doi rabini cu studii 
în şcoli rabinice. Cazurile alegerii rabinilor care po-
sedau studii laice erau la fel de frecvente, ca exemplu 
pot fi aduse alegerile rabinice din oraşul Soroca din 
anul 1908, candidatul ales la funcţia de rabin fiind 
Fuks Solomon (Șlem-Iţco), care a absolvit şcoala rea-
lă „Sf. Pavel” din oraşul Odesa în anul 1887, reuşind 
să satisfacă şi serviciul militar [1, d. 459, f. 84-84v.]. 
La fel de interesant fiind cazul alegerii rabinului Iosif 
Leibovich Hinkis, care a fost ales în funcţia de rabin 
a târgului Teleneşti în 1878, deşi a terminat studiile la 
o şcoală din Odesa, fără a studia măcar materia reli-
gioasă, dar având un certificat ce confirma cunoaşte-
rea dogmelor religioase [1, d. 151, f. 27-27v.].

După cum demonstrează Benjamin Nathans, 
un număr foarte mare de evrei care au absolvit şco-
lile şi universităţile de stat, nu puteau să-şi găseas-
că un loc de muncă (ca rabini), căci comunităţile îşi 
alegeau rabinii din interior, considerându-i pe cei 
care au absolvit seminariile de stat necalificaţi [8, p. 
235], deşi parţial, documentele de arhivă confirmă 
şi opusul. Schimbarea atitudinii funcţionarilor ruşi 
pentru rolul şcolilor rabinice, a adus către anul 1873 
la închiderea, iar în alte cazuri la reformarea acestor 
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şcoli rabinice [11, p. 733]. Lupta împotriva insituţiei 
rabinatului, a fost prezentă şi în interiorul comuni-
tăţii israelite. Este cazul hasizilor, care şi-au propus 
distrugerea rabinatului şi a „kagalului oligarhic” [10, 
p. 116]. Existenţa „rabinatului dual” [8, p. 235] şi 
conflictul intracomunitar, a generat învestirea fun- 
cţiei de rabin cu împuterniciri adiţionale şi un con-
trol nelimitat asupra moralităţii populaţiei evreieşti.

Autocraţia rusă a realizat necesitatea gestionă-
rii procesului de alegere a rabinilor către anii ’40 ai 
secolului al XIX-lea. Înţelegând gradul de influenţă 
a rabinilor asupra populaţiei evreieşti, funcţionarii 
ruşi au hotărât să adopte o serie de măsuri întru edu-
carea (iluminarea) tineretului evreiesc în manieră 
nouă, contând pe faptul că această generaţie tânără 
de rabini titraţi  să ocupe funcţiile de conducere a 
obştilor religioase, în aşa fel, prin exemplul propriu, 
ar putea acţiona în direcţia necesară guvernării. Sim-
ţind pericolul care venea din partea vechilor rabini 
[14, pp. 77-88], au fost instituite o serie de legi. Una 
dintre acestea a fost legea privind Înfiinţarea şcolilor 
speciale pentru instruirea tineretului evreiesc, din 13 
noiembrie 1844, care stipula că: „Prin legislaţia din 
anul 1804 şi 1835, li s-a permis evreilor să frecvente-
ze şcolile generale din Imperiu, se credea că aceasta 
va duce la răspândirea printre evrei a educaţiei civi-
le (laice) şi le va oferi posibilitatea de a se folosi de 
privilegiile ce li s-au acordat, acest lucru însă nu a 
avut loc, din această cauză a şi fost creată o comisie 
extraordinară, din mai mulţi rabini, ca aceştia să ela-
boreze măsurile pentru ca evreii să obţină cunoştin-
ţele de care au nevoie în scopul remedierii situaţiei 
lor economice. Astfel a fost luată decizia ca, în afară 
de permisiunea de a învăţa în instituţiile generale de 
învăţământ creştin, să fie fondate două tipuri de şco-
li speciale: de prima treaptă (prihodskie shkoly) şi de 
treapta a doua, egalate cu gimnaziile, care ar repre-
zenta şcoli rabinice” [13, pp. 574-576]. O a doua lege 
din 3 mai 1855 prevedea, ca după expirarea terme-
nului de 20 de ani4, după ce legea va intra în vigoare, 
vor putea ocupa funcţia de rabin numai cei care vor 
absolvi şcolile rabinice sau instituţiile de învăţământ 
mediu sau superior, cu prezentarea atestatului cores-
punzător [13, p. 839].

Din corespondenţa dintre Departamentul Afa-
cerilor Spirituale al Ministerului de Interne şi Admi-
nistraţia Guberniei Basarabia, aflăm că funcţionarii, 
către 2 august 1877, nu cunoşteau care era procedura 
de alegere a unui rabin, сerând explicaţii de la Admi-
nistraţie în privinţa procedurii de alegere şi în privin-
ţa desemnării persoanei responsabile de supraveghe-
rea procesului electiv [1, d. 141, f. 1-4].

Din corespondenţa dintre Administraţia Gu-
berniei Basarabia şi Cârmuirea oraşului Bălţi, din 

28 noiembrie 1877, aflăm că în Comunitatea Israelită 
din Oraşul Bălţi au avut loc alegerile rabinice orăşe-
neşti, la care au participat 104 persoane [1, d. 143, 
f.  1]. Alegerile s-au petrecut pe data de 16 noiem-
brie, candidaţi la această funcţie fiind înaintate patru 
persoane: Șapir Iulian5 (33 ani), Șafir Isac, Fridman 
Iankel, Ghelibter Iosif6. Aceştia au obţinut conform 
scrutinului următorul număr de voturi:

Tabel 1. Foaie de vot pentru alegerea Rabinului 
Orăşenesc din Bălţi

N. 
d.o Numele, prenumele Voturi 

pentru
Voturi 

împotrivă
1. Șapir Iulian (33 de ani) 71 33
2. Șafir Isac 33 71
3. Fridman Iankel 33 71
4. Ghelibter Iosif (30 de ani) 42 62

Sursa: [1, d. 143, f. 2]. 

Alegătorii au fost după cum urmează [1, d. 143, 
f. 2-2v., 5-5v.]. 
Aizenfeld Burih Herştenfeld Abram Şapira Şlioma
Aizenfeld Haim Leib Kaţ Iukmi Şapoşnik Abram
Alperin Iankel Kaţiv Ovşi Şaps Herşco
Aneefeld Iţic Kerik Haikel Şencovich Şmuli
Anisfeld Israil7 Kleiman Nusim Şkol’nik Ancel
Averbuh Haim-Iţic Kreimer Haim Şneiderman Moşco
Ălihes Meer Kreimer Leib Ştengold Mehel
Ăpel’man Toiva Lempert Fishel Şusterman Moişe
Burmtak Moşco Lerner Moişe Şvarţman Avram
Cerneavskij Duvid Leventali Burih Tabal Iankel
Corş Nuta Leventon Moişe Talus Lipa
Dotevski Srul Luv Kiţel Tapilevich Nusim
Dubliţkij Şmuel Natenzon Iankel Tauber Leiba
Feldman Moişe Nudelman Avram Teper Şmuel
Feldman Volf Ogorik Iankel Tetelboim Leiba
Fihman Elik Osâşienskij Mehel Tişner Ahter
Fingherman Moişe Perelman Berko Trahman Leib
Finkel Şlioma 
(negustor)

Polaria Iohna Ţiterman Alter

Fridman Iankel Duvid Prebleskij Mordco Ulman Moşco
Gherşenfeld Avrum Rabinovich Srul Vaisberg 

(Indescifrabil)
Glaţih Avrum Reznik Moşco Vaisberg Mendel
Gleizer Mendel Roiter Naftuli Vaisman Mendel
Gluzman Alter Roitman Herş Vaiţ Iankel
Goldman Nuha 
Mordco 

Roitman Mendel Veksler Duvid

Grinblat Iţic Roizenberg 
Benjumin

Vender Moişe-Leiba

Grinblat Ohari Skul’skij Faivelevschi Vesil Iţik
Grinştein Vlader Soibel’man Aron Volfenzon Volf
Harber Eli Starosta Şmuel Zalţ Leiba
Haskelevich Haskel Stefanesco Ihel Zamuhovskij Iukil
Haskelevich Moşco Sudit Mendel Zelman Mendel
Herşel Osik Iankel Şapira Duvid Zoslavkij Mihel            
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Conform legislaţiei în vigoare rabinul trebuia să 
depună un jurământ, textul acestuia fiind îmbinat cu 
formule sacrosancte şi termeni birocratici. Iulian Șa-
pir a depus jurământul pe data de 10 februarie 1878, 
îl aducem în forma completă:

„Subsemnatul, promit şi mă jur Dumnezeu-
lui Atotputernic, Dumnezeului Iudeilor, în aceea că 
vreau şi trebuie să slujesc Majestăţii Sale Împăratului, 
adevăratului şi naturalului Milostivului şi Măreţului 
Domn şi Împărat Aleksandr Nikolaevich Autocratului 
întregii Rusii, precum şi Moştenitorului Său Legitim 
Aleksandr Aleksandrovich, cu devotament şi cinste, 
să-i dau ascultare în toate, necruţându-mi burta până 
la ultima picătură de sânge,în toate pentru susţinerea 
şi apărarea drepturilor şi privilegiilor acordate prin 
puterea Majestăţii Sale Împăratului, precum şi apăra-
rea sau măcar străduinţa de a apăra interesele statului 
în măsura posibilităţilor. Cât priveşte prejudiciile, sau 
lezarea de orice fel a intereselor Majestăţii Sale, promit 
imediat, nu numai să anunţ autorităţile de îndată ce 
voi afla despre o asemenea acţiune, dar şi să fac tot 
posibilul pentru a preveni şi a împiedica, realizarea 
acesteia. Iar orice informaţie secretă încredinţată o voi 
păstra cu stricteţe conform poziţiei pe care o ocup, cât 
şi funcţiilor posibile în viitor. Voi respecta toate pre-
scripţiile instrucţiunilor şi regulamentelor, precum 
şi ordinelor emise de către administraţia instituită 
de Maiestatea Sa Împăratul. Voi acţiona fără a ţine 
seama de interesele personale, fără a ţine cont de duş-
mănie sau prietenie, evitând încălcarea jurământului 
dat, precum i se cuvine unui demn supus a Majestăţii 
Sale Împăratului, cu pericolul de a răspunde în faţa Sa 
precum aş răspunde în faţa lui Dumnezeu şi Judecata 
Sa. Aşa să mă ajute trupeşte şi sufleteşte Domnul. Ca 
finisare a acestui jurământ al meu, sărut cuvintele Le-
gii lui Moise. Amin” [1, d. 143, f. 15-15v.]. Cu excepţia 
unor mici derogări textul este conform cu cel tipizat, 
demonstraţie a obedienţei comunităţilor evreieşti în 
respectarea legislaţiei existente.

Forma jurământului în cauză a fost stabilită în 
anul 1835, iar în 1838 s-a dispus pentru disemina-
rea informaţiei şi mai cu seamă a textului tipizat a 
jurământului să fie tipărite, 1.000 de exemplare a 
jurământului pentru rabini, 10.000 de exemplare a 
jurământului pentru membrii Direcţiunii comunită-
ţilor religioase, câte 75 de exemplare pentru Admi-
nistraţia Gubernială în acele gubernii în care evrei-
lor le este permis să locuiască permanent şi câte un 
exemplar în Administraţia Gubernială a celorlalte 
gubernii pentru informare [13, p. 438].

Prin decizia Senatului din 11 aprilie 1838 s-a 
hotărât că ceremonia efectuată trebuie să decurgă în 
următoarele condiţii: „Rabinul depune jurământul 
pentru funcţia sa în sinagogă8, deasupra Sefer Toira, 

în prezenţa administraţiei locale9, a membrilor Di-
recţiunii Comunităţii Orăşeneşti în cauză şi Direc-
ţiunii sinagogii în care are loc ceremonia, precum şi 
minimum 10 evrei (Minian), care au împlinit majo-
ratul (13 ani). Autorităţile locale trebuie să stăruie 
asupra unei publicităţi cât mai mari a ceremoniei. 
Rabinul poate să depună jurământul doar în zilele de 
luni sau joi10, dacă aceasta nu este o zi de sărbătoare, 
ceremonia se desfăşoară de dimineaţă după finisarea 
primei părţi a rugăciunii, este realizată de către trei 
evrei erudiţi, care formează Beis Din-ul. În timpul 
efectuării ritualului, toţi evreii prezenţi în sinagogă 
trebuie să rămână în straiele rituale pe care le utilizea-
ză în timpul rugăciunii, anume în cuverturi (Talisim) 
şi încovoiaţi de curele (Tefilin)” [13, pp. 439-440].

Ceremonia în sine se desfăşoară în următorul 
fel: „După finisarea primei părţi a rugăciunii mati-
nale în sinagogă, are loc extragerea sulului Toira din 
Chivot (Aron ha Koidesh), şi se aduce pe locul înălţat, 
numit Almemer11. Pe acest loc se ridică funcţionarul 
prezent la ceremonie, Beis Din-ul, rabinul care de-
pune jurământul, membrii Direcţiunii Kagal-ului şi 
membrii obştii religoase. Conform obiceiului, evreii, 
rabinul şi membrii Beis Din-ului sunt învitaţi la citi-
rea Toirei. Cantorul după obiceiul stabilit citeşte din 
Toira, invitând pe rând evreii,  Beis Din-ul şi rabinul. 
După finisarea cititului, membrii Beis Din-ului care 
primesc jurământul precum şi rabinul care-l depune, 
se descalţă, îmbracă kittel-ul, se întorc cu faţa la chi-
vot, care între timp este deschis, sulul Toira trebuie să 
rămână desfăcut pe masa de citit, şi în nici un caz să 
nu fie înlocuit cu altul12, pe masă trebuie să fie plasate 
două lumânări aprinse şi un Şofar, Beisdin-ul trebuie 
să citească în limba ebraică Legitimaţia tipizată (care 
presupune o declaraţie din partea celor trei membri, 
a devotamentului faţă de Ţar), apoi adresându-se la 
rabin, să-i citească Înştiinţarea tipizată (semnificând 
acordul rabinului de a-şi face datoria cu devota-
ment). După fnisarea lecturării celor două texte, paz-
nicul sinagogii (Şemeş), face semn ca să se facă tăcere 
şi Beis Din-ul enunţă în limba ebraică: „Onorabili 
domni! Vă aducem la cunoştinţă că noi pronunţăm 
un blestem”, pronunţă textul Blestemului tipizat (tex-
tul enumeră urgiile care se vor întâmpla cu rabinul 
în cauză, în cazul încălcării jurământului). Apoi 
unul dintre membri trebuie să performeze la Şofar, 
4 sunete consecutive (denumirea lor în ebraică fiind: 
Tkia, Şei-Vura, Teira, Tkia). Etapa a treia o reprezintă 
citirea Îndrumării tipizate (avertizează care sunt con-
secinţele nerespectării jurământului). După aceasta 
lumânările care stau pe masă sunt stinse, şi Beis Din-
ul exclamă către rabin în ebraică: „Precum s-au stins 
lumânările acestea, astfel se vor stinge suflete, dacă 
vei încălca jurământul dat în faţa noastră”, rabinul 
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trebuie să răspundă „Amin”. Toţi participanţii coboa-
ră de pe locul înălţat, se opresc în faţa Chivot-ului 
deschis, iar Beis Din-ul transmite Tora înfăşurată în 
mâna dreaptă a rabinului şi proclamă în limba ebrai-
că: „Acceptăm jurământul tău nu după înţelesul tău, 
dar după înţelesul nostru şi înţelesul administraţiei 
prezente aici”. Rabinul citeşte Jurământul tipizat (în 
care jură credinţă Ţarului), apoi îl semnează, semnă-
turile sunt depuse de către toţi participanţii cheie a 
ceremoniei [13, pp. 440-441].

Toate documentele elaborate pentru procedura 
de învestire au trecut printr-o cenzură minuţioasă, 
forma în care sunt elaborate acestea, impresionează 
prin cunoaşterea foarte amănunţită a particularită-
ţilor religiei iudaice şi intercalarea foarte pricepută a 
momentelor legislative în cutuma religioasă. Odată 
cu elaborarea unui text tipic a celor patru documente 
necesare13, s-a pus problema incapacităţii funcţio-
narilor ruşi de a sesiza corectitudinea textului care 
se citea în ebraică. Ca soluţie s-a decis transliterarea 
textului ebraic cu caractere chirilice14.

Pe data de 19 octombrie 1859 textele predesti-
nate jurământului evreilor suferă schimbări neesen-
ţiale, se fac câteva concretizări în privinţa ceremoni-
alului de depunere a jurământului [13, pp. 923-925].

Rabinul avea trei obligaţii de bază [14, p. 79]:
a) Religioasă, concentrată asupra respectării de 

către evrei a normelor etico-morale, precum 
şi supunerea faţă de administraţie şi legile ca-
dru existente.

b) Evidenţa registrelor metrice, să execute ritu-
alul circumciziei, să ofere nume copiilor, să 
înregistreze căsătoriile, divorţurile, să per-
formeze ritualul funerar, etc.

c) Poliţienească şi de avertisment, reprezentând 
una dintre cele mai sofisticate şi neordinare 
funcţii şi presupune, interzicerea căsătoriilor 
dintre evrei care nu au atins vârsta majora-
tului (bărbaţi – 18 ani, femei – 16 ani); in-
terdicţia pentru femei de a se rade pe cap în 
urma căsătoriei; interzicerea căsătoriei dintre 
evreii locali şi cei străini, fără aprobarea rabi-
nului acelei localităţi din care fac parte mirii, 
contrasemnat de poliţistul din localitatea în 
care se va oficia căsătoria; permisiunea pen-
tru o nouă căsătorie, se dă în cazul prezen-
tării documentelor de divorţ; supravegherea 
ca înmormântările să se facă pe timp de zi, şi 
doar după trei zile de la deces.

Se face cunoscut din corespondenţa dintre 
Administraţia Guberniei Basarabia şi Administra-
ţia Oraşului Bălţi din 16 septembrie 1878, că între 
membrii comunităţii evreieşti şi Iulian Șapir deseori 
apăreau nenumărate conflicte „în privinţa plăţii pen-

tru efectuarea ritualurilor religioase, precum şi în le-
gătură cu atribuţiile rabinului” [1, d. 143, f. 10-10v.]. 
Pentru evitarea neînţelegerilor ulterioare s-a propus 
încheierea unui contract dintre rabin şi comunitate. 
Rabinul însă s-a eschivat de la semnarea documen-
tului. Au fost chiar stabilite sume concrete pentru 
care un ritual sau altul putea fi efectuat. Membrii co-
munităţii printr-un demers au cerut ca rabinul să fie 
obligat să semneze contractul în cauză.

Comunitatea i-a propus rabinului acceptarea 
următoarelor taxe [1, d. 143, f. 11-11v.]:

a) Pentru circumcizie şi atribuirea numelui 
unui nou născut – 20 kopeici argint; 

b) Pentru înregistrarea unei căsătorii – 50 de 
kopeici argint;

c) Pentru înregistrarea divorţului – 50 kopieci 
argint; 

d) Pentru oficierea unei înmormântări – 20 de 
kopeici argint. 

e) Pentru un extras din cărţile metrice – 
30 kopeici argint. 

f) Pentru traducerea documentelor din limba 
ebraică în limba rusă – 25 kopeici argint, 
pentru o filă.

Enoriaşii au cerut ca după semnarea contractu-
lui, tabelul cu tarifele aprobate să fie afişat în toate 
casele de rugăciune, în limba ebraică. Pe 14 octom-
brie s-a decis că rabinul Șapir este obligat să semne-
ze în decurs de o lună contractul cu comunitatea [1, 
d. 143, f. 12-12v.]. Contractul ca formă de acord între 
comunitate şi rabin este văzut ca ceva trivial, chiar şi 
până la elaborarea legislaţiei la nivel de Imperiu [7, 
p. 153]. Deşi potrivit legislaţiei plata rabinului trebu-
ie să se facă exclusiv din „impozitul de cutie”, metoda 
remunerării contractuale a plăţii niciodată n-a fost 
expres interzisă [14, p. 81].

Tradiţia evreiască în a alege şi nu de a numi ra-
binul s-a păstrat până şi în perioada interbelică, deşi 
e vorba de spaţiul românesc, procedura pare a fi ase-
mănătoare cu cea din Imperiul Rus la sfârşitul seco-
lului al XIX-lea. Vom aduce un fragment din biogra-
fia vestitului rabin Alexandru Șafran, care a devenit 
un simbol al iudaismului contemporan: „Ca urmare 
a decesului rabinului şef Iacob Nemirower în toamna 
anului 1939 şi a alegerilor care au urmat dispariţiei 
sale, Alexandru Șafran, în vârstă de numai 29 de ani, 
s-a văzut dintr-o dată ridicat la rangul de rabin şef al 
României. Opt rabini eminenţi, toţi – cu o singură 
excepţie – deţinători ai titlului universitar de doctor, 
şi-au prezentat candidatura la această importantă 
funcţie. Patru dintre ei erau originari din capitală 
(dr. Meyer Abraham Halevy, dr. Abraham Beck, dr. 
H.  Alperin şi Zwi Guttman) şi patru din provincie 
(dr. Alexandru Șafran din Bacău, dr. M. Thenen din 
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Craiova, dr. I. Heitner din Bârlad şi dr. Moses We-
inberger din Cluj). ...Nu a fost posibil pentru alege-
rea viitorului şef rabin să se consulte reprezentanţii 
tuturor componentelor iudaismului român, îndeo-
sebi acelea din provinciile alipite la Vechiul Regat al 
României, Basarabia, Bucovina şi Transilvania” [4, 
p. 55].

În cazul prezentat mai devreme e vorba de ale-
geri la nivel naţional. În posesia noastră se află docu-
mente de arhivă care demonstrează că la nivel local 
(exemplul comunităţii israelite din oraşul Soroca, la 
fel din perioada interbelică), procedura de alegere 
a şefului comunităţii israelite era asemănătoare [3, 
f. 10-25].

Aşadar, funcţia de rabin a evoluat de la un atu 
al comunităţii evreieşti la sfârşitul secolului al XIX-
lea, până la o funcţie aplicată la nivel de stat. De la 
un simplu lider spiritual al evreilor a devenit un pro-
motor a legislaţiei şi normativităţii imperiale. Trans-
formarea rabinului întru-n agent al promovării mo-
dernităţii a fost un pas foarte bine chibzuit de către 
autorităţile ruseşti, nu a fost însă luat în calcul facto-
rul cel mai important, tenacitatea evreilor la schim-
bare şi adaptabilitatea lor. Din această cauză, efectul 
reformei nu s-a văzut decât către sfârşitul secolului 
al XIX-lea, începutul secolului XX. Mai mult ca atât, 
încercarea de a impune vieţii spirituale ale evreilor 
unui caracter laic, prin impunerea citirii rugăciunii 
pentru Ţar, prin depunerea jurământului Ţarului, 
prin încercarea altor procedee de imixtiune în religia 
şi modul de viaţă a evreilor, ulterior a căpătat forma 
unei „cutume inovate”. Ca exemplu poate fi adusă 
chiar formarea Direcţiunilor Obşteşti, sau Direcţiu-
nilor Sinagogale, care se păstrează şi până în prezent.

Note
1  În ebraică, (בַר), [rav]-titlu obţinut de către absolvenţii 

instituţiilor de învăţământ superior religios evreiesc, 
acesta oferea dreptul de a fi în fruntea unei congregaţii 
sau a unei obşti religioase, de a  profesa în  Eşivă, pre-
cum şi participarea ca membru al judecăţii rabinice 
Beis Din. În limba rusă se folosesc următorii termeni 
rav, ravin, rabbi, reb, rabeinu, în română întâlnim for-
mulele: rav, rabin, rabi; pentru feminin (avându-se în 
vedere soţia rabinului, căci tradiţia iudaică nu pre-
supune lideri spirituali de gen feminin) se utilizează 
în rusă rebiţin, iar în română: rabineasă sau rabanit. 
Cuvântul rav, în sens strict înseamnă-mare, măreţ, 
sau se mai foloseşte ca formulă de adresare-Domnu-
le (domnul meu), iar în literatura religioasă aceasta 
desemnează un corifeu în materia exigezei în cutuma 
legislativ-religioasă. În evoluţia sa istorică termenul a 
tecut prin mai multe etape, fiecare dintre acestea con-
tribuind într-un fel sau altul la lărgirea sau îngustarea 
termenului. Astfel în epoca Amoreilor acesta devine 

un termen pentru desemnarea titlului profesorului de 
Talmud în Babilon. Rabinul în perioada talmudică se 
ocupa de exigeza Torei şi a Halahei, în acelaşi timp 
câştigându-şi existenţa exercitând o profesie laică. 
Rolul rabinului începe să crească proporţional cu de-
căderea institutului Gaonut-ului şi a Exilarh-ului din 
Babilon, cele două instituţii numeau rabinii în dias-
poră. Începând însă cu secolul al X-lea, comunităţile 
locale au început deja independent să-şi alegă liderii 
spirituali. În acest caz cei care obţineau această func-
ţie erau numiţi ha-rav, articolul „ha” adăugat semni-
ficând autoritatea şi înţelepciunea persoanei eligibile. 
Ulterior rabinii capătă o importanţă şi mai mare pen-
tru comunităţile locale, formându-se şi o imagine a 
rabinului, care trebuia să fie carismatic şi doct. Unica 
diferenţiere ierarhică dintre rabini o reprezentau ca-
lităţile personale, ca nivelul intelectual şi moralitatea. 
Rabinul, deja trebuia să posede nu numai studii şi în-
ţelepciune (fiind un exemplu demn de urmat pentru 
membrii comunităţii), ci şi calităţi manageriale pentru 
a conduce comunitatea religioasă şi treburile publice. 
Pe de altă parte, iniţial rabinul nu trebuia să exercite 
funcţia de sacerdot (să oficieze slujbele religioase, să 
binecuvânteze enoriaşii, etc.). S-a simţit nevoia de a 
acorda rabinului dreptul de a oficia căsătoriile şi de 
a le desface prin divorţ, precum şi de a întocmi re-
gistrele de naştere şi deces. Rabinii nu primeau nici-o 
plată pentru funcţia lor, se considera că nu este voie să 
se înveţe Tora în schimbul banilor. Precedentul care 
a pus începutul instituirii unei plăţi (salariu) pentru 
funcţia de rabin este atribuit secolului al XIV-lea, şi 
anume rabinului din Toledo-Aşer ben Ieheli, alt caz 
reprezentativ fiind cel al rabinului Şimon ben Ţimah 
Duran, care s-a retras din Spania, pe motivul perse-
cuţiilor, în Algeria (1391). Comunitatea  locală a vrut 
să-l numească rabin, acesta însă a refuzat pe motivul 
că trebuie să-şi câştige existenţa din cauza situaţiei 
materiale proaste. Atunci membrii comunităţii au ho-
tărât să-i plătească o primă pentru sărăcie (disfuncţie) 
(Shar Battala), ca o compensaţie pentru timpul pier-
dut cu treburile obşteşti. Apariţia rabinilor pe plan 
local, la nivel de ţară şi mai apoi la nivel de regiune, 
a avut repercusiunii asupra politicii interne în ţările 
unde s-au format noile comunităţi israelite. Astfel în 
Spania – Rab de la Corte (rabin de curte), în Portuga-
lia – Arrabi Mor, în unele land-uri Germane – Hoh-
meister, în spaţiul românesc – Hahambaşa (a se vedea 
mai jos), în Imperiul Otoman – Haham (înţelept) sau 
Marbiţ Tora (mentorul Torei), în Africa de Nord-More 
Ţedek (profesorul veritabil), în Orientul Apropiat Ha-
Rav Ha-Kolel (rabinul comunităţii). Această ierarhiza-
re a comunităţii israelite a fost foarte comodă pentru 
conducătorii statelor medievale, în măsura stabilirii 
unui reprezentant pentru  întreaga comunitate [15].

2  Provenienţa termenului de Hahambaşa, are origine 
orientală, mai concret otomană. Această funcţie s-a 
format istoric în următorul fel: în 1836, autorităţile 
turceşti au creat la Istanbul instituţia Haham-Başa 



Revista de etnologie și cultuRologie 125E-ISSN: 2537-61522019, Volumul XXVI

(conducătorul hahamilor), în această ordine de idei 
apar hahamii regionali/locali, care se subordonau Ha-
ham-Başalei din Istanbul. Acest institut a cunoscut o 
dezvoltare prolifică ulterior în spaţiul românesc. Pen-
tru o mai profundă analiză a activităţii Hahamului în 
spaţiului românesc a se vedea: 6, Doc.79, 98, 146; 5, 
Doc. 7, 11, 15, 18, 28, 34, 46, 49, 82, 84, 86, 97, 99, 149, 
157, 168, 200, 201, 205, 211, 223, 260, 272, 275, 294, 
314.

3  Funcţie electivă, în comunităţile evreieşti din Impe-
riul Rus în perioada anilor 1857–1917. Candidatul 
pentru funcţia de rabin de stat, trebuia să fie absol-
ventul unei şcoli rabinice, din 1873 deja a unui insti-
tut evreiesc specializat (ucitel’skij evreiskij institut), sau 
chiar absolvent al instituţiilor educaţionale medii sau 
superioare de profil general (şcoli sau universităţi lai-
ce). Alegerea rabinului de stat era confirmată de către 
autorităţile guberniale, din partea cărora acesta pri-
mea certificatul de confirmare a întăririi în funcţie, 
având dreptul de a-şi reprezenta oficial obştea în  ca-
drul instituţiilor guvernatoare. În obligaţiile rabinului 
de stat întra: primirea  jurământului de la noii recruţi, 
îndeplinirea condicilor privind naşterile, căsătoriile 
şi morţile din cadrul comunităţii sale. O altă respon-
sabilitate, ţinea de rostirea discursurilor patriotice în 
sinagogă, de cele mai multe ori în limba rusă, în zilele 
sărbătorilor de stat. Funcţionarii ruşi considerau că 
acesta va fi un lider spiritual al unei comunităţi, „care 
va urmări ca în cadrul rugăciunilor şi ritualurilor reli-
gioase să fie respectate normele legislative existente şi 
la nevoie va explica enoriaşilor neclarităţile apărute”. 
Rabinii tradiţionali (rabinii spirituali),  erau conside-
raţi consilierii învăţaţi a rabinilor de stat, în realitate 
însă, cei dintâi reprezentau adevăratul lider spiritual 
a unei obşti, cei din urmă nefiind acceptaţi de către 
enoriaşi fiind consideraţi promotori a schimbării şi 
chiar a asimilării [12].

4  Anul limită, fiind 1875.
5  Rabinul Iulian Șapir, a absolvit Școala de Rabini din 

Vilna, a suplinit postul de rabin în oraşul Bălţi pentru 
o perioadă de 3 ani.

6  Din atestatul candidatului Iosif Faivelevich Ghelibter, 
aflăm că: este din starea socială a micii-burghezii, hol-
tei, fără proprietate funciară moştenită de la părinţi 
sau cumpărată. Ghelibter a învăţat la Școla de Rabini 
din Jitomir şi a terminat studiile în anul 1872, obţi-
nând titlul de rabin. La sfârşitul studiilor, a fost numit 
profesor de Istorie şi Geografie la Școla Evreiască de 
Stat de categoria a doua din Starokonstantinovsk, care 
a fost desfiinţată în 1873. Din anul 1875 aflându-se 
în funcţia de profesor la Școala Evreiască de Stat din 
Cremenciug, de prima categorie. În 1876 a fost com-
pletamente destituit din muncă.

7  Fiecare dintre enoriaşii care urmează, au semnat pen-
tru sine şi tatăl lor.

8  Conform tradiţiei iudaice, citirea Sefer Tora are loc în 
zilele de luni, joi şi sâmbătă. Sâmbăta fiind exclusă din 
cauza interdicţiei de a efectua orice lucru.

9  În tradiţia iudaică acesta mai are denumirea de Bi-
mah.

10  Funcţionarul care este prezent la ceremonie, trebuie 
să observe pe parcursul întregii ceremonii ca sulul 
Tora din care s-a citit, să nu fie înlocuit cu altul.

11  Pentru textul complet al Legitimaţiei, al Înştiinţării, al 
Jurământului, al Îndrumării şi a Blestemului a se ve-
dea: 13, pp. 441-446.

12  Pentru textele transliterate a se vedea: 13, pp. 446-451.
13  Dacă în oraşul, târgul sau satul în cauză nu există o 

sinagogă, se permite depunerea jurământului în casa 
de rugăciuni.

14  Se recomandă prezenţa poliţistului, sau a ispravnicu-
lui în cazul unui ţinut.
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