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REFUGIAȚII EVREI POLONEZI LA BACĂU, ÎN 1939-1940
Drd. Emanuel BĂLAN250

Abstract: After the attack on Poland on September 1, 1939, Romania through the Crown Council
chose the path of neutrality to this conflict. However, he gave support to Polish refugees (dignitaries,
civilians and military), thus assuming the risks and sacrifices in front of a friend in a difficult time.
Among the 100,000 Polish refugees there were many Jews, some of them, about 300 were temporarily
in the Bacau area. The community here was involved in their material assistance, until the first part of
1940, when they were moved to other locations or left for Palestine.
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La 1 septembrie 1939 Polonia a fost atacată de Germania, această agresiune
reprezentând cauza declanșării celui de al Doilea Război Mondial. La câteva ore după
declanșarea atacului german, Józef Beck informa autoritățile române, solicitându-le
adoptarea unei atitudini binevoitoare, în spiritul alianței bilaterale. România era legată
de Polonia printr-un tratat de garanție încheiat în 1921, reînnoit și completat în anii
1926, 1931 și 1936, fapt care o plasa într-o postură extrem de delicată. Potrivit
tratatului de garanție româno-polon, intervenția militară română era posibilă doar în
cazul unui atac sovietic. În cazul în care România sau Polonia s-ar vedea atacate fără
vreo provocațiune din parte-le, cele două state își iau imediat îndatorirea de a-și da
imediat ajutor și sprijin.251
Implicarea efectivă a României în cazul unei agresiuni asupra statului polonez
funcționa deci numai în cazul unui atac venit din partea Uniunii Sovietice, întrucât
clauza erga omnes, negociată intens de partea română chiar în cursul anului 1939,
avea în realitate doar o valoare teoretică252. Tratatul româno-polon era pus la grea
încercare în contextul agresiunii germane asupra statului polonez, cu atât mai mult cu
cât el nu prevedea, în nici unul din scenariile elaborate de către Statele Majore
Generale român și polonez, cooperarea militară contra unei agresiuni germane.253
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În scopul clarificării poziției diplomatice a României față de situația creată
prin atacarea Poloniei de către Germania, la 6 septembrie 1939, a fost convocat de
regele Carol al II-lea Consiliul de Coroană254, reunit la Cotroceni. Aici, personalitățile
politice prezente (Armand Călinescu, Grigore Gafencu, Ernest Urdăreanu, Al. VaidaVoevod, George Mironescu, dr. Constantin Angelescu, Gheorghe Tătărescu, Nicolae
Iorga, Constantin Argetoianu și generalul Ernest Baliff)255 au ascultat după câteva
cuvinte introductive ale regelui expunerea lui Grigore Gafencu referitoare la politica
externă a guvernului în lunile din urmă, relative la atitudinea României față de
conflictul care a izbucnit între Polonia, Germania, Franța și Anglia și raporturile cu
cele patru state beligerante, precum și starea în care se află relațiile noastre cu statele
vecine.256
Participanții la Consiliul de Coroană de la Cotroceni, după ce au analizat cu
multă atenție și responsabilitate situația creată în urma invadării Poloniei de către
Germania, s-au pronunțat în final pentru neutralitate257: demnă și onestă (Iorga), cu
cinste și corectitudine. (Angelescu), perfectă (Gh. Tătărescu)258, Constantin
Argetoianu a observat că între hitlerism și stalinism nu e mare deosebire, recunoscând
că se află sub impresia .unui sentiment tragic.259
În continuarea intervenției sale, Argetoianu a sugerat o neutralitate cinstită,
recomandând raporturi normale cu Uniunea Sovietică întrucât constata că ea este
victorioasa zilei de astăzi. Demnitarul român a propus trimiterea în acest scop a lui
Nicolae Iorga la Moscova. În finalul dezbaterilor, Regele Carol al II-lea i-a anunțat pe
cei prezenți despre conținutul discuțiilor sale purtate cu Ismet Inonu, președintele
Turciei, și despre faptul că a stabilit cu ministrul turc de externe, Saracioglu, ca acesta
să sondeze terenul în cursul vizitei pe care urma să o întreprindă la Moscova, relativ
la poziția sovieticilor față de România. În finalul intervenției sale, monarhul s-a referit
la .neutralitate și raporturi (normale - n.n.) cu Rusia.260
Autoritățile române, în frunte cu regele Carol al II-lea, au decis adoptarea unei
neutralități suple (sintagmă definind în percepția românească a neutralității, intervalul
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6 septembrie 1939-28 mai 1940, consacrată drept perioada neutralității declarate)261,
în sensul că au avantajat Polonia și au cedat formal unor pretenții ale Germaniei.262
Gestul românesc era adaptat perfect așteptărilor și împrejurărilor grave ale lui
septembrie 1939, în condițiile în care, dispărând un aliat prețios în calea garantării
frontierei noastre cu Uniunea Sovietică, el a fost apreciat atât de Franța și Anglia, cât
și de Polonia, întrucât acordând sprijin refugiaților polonezi (demnitari, civili și
militari)263 ne asumam riscurile și sacrificiile în fața unui prieten aflat într-un
moment de grea cumpănă (s.n.).264
După o serie de estimări, cifra totală a refugiaţilor polonezi în România se
ridică la 100.000 de personae, din care 60.000 militari. O statistică a Comisariatului
general pentru refugiaţii polonezi indică faptul că la 4 octombrie 1939 primiseră azil
un număr de 49.547 de polonezi, dintre care 23.035 militari. O parte dintre aceştia
părăsesc România la 9 octombrie acelaşi an, rămânând în continuare 36.957 persoane.
Marea majoritate a militarilor polonezi şi-au continuat drumul spre Franţa şi Orientul
Apropiat. Totodată, în baza convenţiei militare româno-polone, din 30 iunie 1931,
care prevedea obligaţia „de a uşura transportul furniturilor şi tranzitul mijloacelor de
război”, guvernul român a permis Poloniei însângerate tranzitul prin ţară al diferitelor
materiale de război şi al unei cantităţi de peste 70.000 kg aur. Nu întâmplător istoricul
polonez Hanryk Batowsky aprecia gestul românilor „ca pe un enorm serviciu adus
Poloniei”.
La finele anului 1939, numărul refugiaților civili aflați în România se ridica la
peste 15.000 de persoane, iar al militarilor internați în lagăre, de aproximativ 10.000.
În perioada mai-aprilie 1939-1940, un număr foarte mare de refugiați s-au
întors în Polonia. Odată cu aderarea României la Pactul Tripartit, autoritățile
românești au exercitat presiuni puternice asupra refugiaților cu scopul de a micșora
numărul acestora. La finele anului 1939, numărul refugiaților civili aflați în România
se ridica la peste 15.000 de persoane, iar al militarilor internați în lagăre, de
aproximativ 10.000. În martie 1940, numărul refugiaților atingea cifra de 10.000 de
persoane, dintre care 7.000 sub protecția CARP. La 1 iulie 1940, numărul refugiaților
a atins cifra de 5.300.
La sfârșitul anului 1940, numărul refugiaților polonezi civili din România era
de 4.100, iar de refugiați polonezi internați în lagăre de 1.600. În luna iulie a anului
1941, mai existau pe teritoriul țării noastre circa 3.200 de refugiați civili. Odată cu
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puternice asupra refugiaților cu scopul de a micșora numărul acestora. La 12 februarie
1941, toate taberele/lagărele de refugiați polonezi din România au fost închise, cei
rămași în continuare în România fiind civili. O parte dintre acești refugiați polonezi
erau de origine evreiască, iar în rândurile de mai jos ne vom referi la evreii polonezi
aflați pentru o scurtă perioadă la Bacău.
La 21 septembrie 1939, Comunitatea evreiască din Bacau a format un comitet
de ajutorare a refugiaților polonezi aflați în tranzit prin gara Bacău. Acest comitet era
format din doamnele dr. Sabath și Osias Herșcovici, care s-au ocupat și de strângerea
unor sume de bani pentru procurarea alimentelor pentru hrana celor aflați în transit.
A fost strânsă din donații suma de 8650265 de lei de la următorii evrei: dl.
Lupușor Klein - 1000 de lei; dl. ing. Zelțer -1000 de lei; dl Bril și Davidsohn - 500 de
lei; firma H. Abramovici - 1200 de lei; firma Isvoreanu - 3000 de lei; avocat Haifler 200 de lei; dl. Steinberg, Ksigowy - 250 de lei; dr. Sabath - 1000 de lei și dna Valeria
Lupescu - 500 de lei. Comitetul o împuternicea pe H. Perlbergh să cumpere alimente,
ceai, cafea, brânză, lămâi, mezeluri și alte produse, iar o echipă formată din doamne
trebuia să fie prezentă în gara Bacău la sosirea trenurilor cu refugiați și împreună cu
cei de la Crucea Roșie Bacău să distribuie aceste alimente.
Tot în luna septembrie, comunitatea din Bcău îl delega și autoriza pe inginerul
Beno Făinaru să reprezinte comunitatea în obținerea ajutoarelor necesare întreținerii
refugiaților polonezi evrei din Bacău și de a înlesni emigrarea acestora „în special
pentru Palestina și alte țăriˮ.266
Cum întreținerea acestor refugiați era peste puterile comunității băcăuane,
aceasta adresează la 30 septembrie 1939 un apel către toate comunitățile din țară, prin
care cerea ajutorul ca „o datorie a tuturor coreligionarilor noștri.ˮ267 Comunitatea
arăta că în Bacău sunt peste 300 de evrei poloni care au autorizație de ședere în
localitate, dar care au nevoie de asistență zilnică, de aceea este nevoie ca toți evreii
„să subscrie și contribuie în numerar, haine, încălțăminte, lengerii în special haine
groase de iarnă, paltoane și a le trimite pe adresa Comunității evreilor din Bacău.ˮ268
Din informarea Prefecturii Bacău din 20 octombrie 1939, în oraș mai erau 154
de evrei poloni, care au primit aprobarea de a locui în oraș până la plecarea lor spre
Palestina.269 Dintr-o altă informare din 24 octombrie a Comitetului de asistență Bacău
către Comitetul Central de asistență al refugiaților poloni de la București, aflăm că un
număr de 28 de refugiați au fost dirijați către Pucioasa, unde le-a fos stabilit
domiciliul, iar în Bacău au rămas 147 de refugiați, pentru întreținerea cărora a fost
adunată suma de 121.853 de lei, cheltuită astfel: „42.148 cu alimentarea; 22.215 lei
cu procurarea de veșminte noi; 29.000 lei sume acordate refugiaților care au părăsit
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orașul; 2.932 lei diverse cheltuieli.ˮ270 Soldul rezultat de 25.558 de lei era destinat
cheltuielilor zilnice cu hrana care se ridicau la suma de 2500-3000 de lei. Comitetul
băcăuan arată că evreii poloni aflați în oraș au nevoie urgentă de „40-50 paltoane de
iarnă pentru bărbați, 9-10 paltoane de iarnă pentru doamne, 70 de perechi
încălțăminte, 50-60 cămăși bărbătești, 50-60 flanele, osebit ciorapi, mănuși, batiste
etc.ˮ271
Comitetul local de asistență era condus de H. Perlbergher, secretară fiind Coca
A. Isvoreanu. De gestiunea banilor se ocupau Bianca Sarf, Coca Isvoreanu, Jean
Singher și Iacob Elenboghen. Comitetul era format din patru comisii astfel: Comisia
pentru îmbrăcăminte: Rosel Perlbergher, Sofica Sabath, Rena Filderman și H.
Perlbergher, Comisia de încartiruire: Sidonia Simsensohn, Bianca Grinberg, Hascal
Istric și Iacob Elenboghen, Comisia pentru legătura și asistența la autorități și
informații: H. Perlbergher, Herman Kisler și I. Filderman și Comisia pentru
distribuții: Rosel Perlbergher, Sofica Sabath, Osias Herșcovici și I. Elenboghen. Acest
comitet era asistat de o comisie din partea refugiaților care furnizau datele și
informațiile comitetului.272
Prin adresa 15672 din 31 octombrie 1939, Prefectura Bacău înainta Chesturii
de Poliție Bacău lista cu cei 147 de evrei polonezi aflați pe raza orașului. (Anexa 1)
La începutul anului 1940, Poliția Bacău trimitea nota infoirmativă 4/1940
către Inspectoratul Regional de Poliție Iași, în care făcea o descriere a situației
evreilor polonezi aflați pe raza orașului.273 Din această notă reiese că în Bacău se mai
aflau 162 de evrei polonezi, „în general suspecți pentru noi, cari când au venit îți
inspirau mizerie și milă vâzându-i grupați pe la colțuri de stradă, triști și prost
îmbrăcațiastăzi îi vezi din contră bine îmbrăcați, introduși și cu foarte multe
cunoștințe și legături.ˮ Nota informativă cuprinde informații despre întâlnirile
acestora cu unii proprietari evrei de fabrici din oraș, Jean Singer și Henry Perlberger,
dar și despre clubul refugiaților și cele două școli situate în imobile ale comunității
locale, situate pe străzile Lecca și Precista. Unii dintre acești refugiați și-au întemeiat
familii în Bacău, așa cum reiese din notă, unii fiind întovărășiți cu soldați ai armatei
române. Se recomanda ca aceste elemente „fără nici o ocupație propriu zisă, ce au
legături în Rusia și care sunt capabili de orice tranzacțieˮ să fie transferați în
Muntenia sau Oltenia.274
În data de 4 martie 1940, Poliția Bacău informa Inspectoratul Regional de
Poliție Iași despre situația refugiaților evrei aflați la Bacău. Aflăm că se mai aflau 149
de refugiați, din care 88 bărbați, 35 femei și 26 copii, „profesioniști liberi, foști
bancheri și industriași cu cunoștințe vechi și legături de prietenie cu industriașii evrei
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români din localitate.ˮ275 Mai aflăm că prin Comitetul central de ajutorare a
refugiaților poloni evrei din România, s-a trimis până la acea dată suma de 165.000 de
lei prin Jan Zingher, comitet din România care este „subvenționat de către societățile
de binefacere evreești din America.ˮ276 Comitetul local de ajutorare era format așa
cum reiese din adresa din Mișu Grad industriaș, Rabinovici M. Directorul băncii de
credit mărunt, Dr. Sebath Samuel, medic, inginer Făinaru Beno industriaș, D-na Coca
Isvoreanu, soția industriașului Isvoreanu, și D-na Sabath Beno, care au reușit să
strângă în folosul refugiaților evrei suma de 10000 lei.277 Din aceeași informare mai
aflăm că sala clubului polonez situată „deasupra bodegii Consum de pe strada Regele
Ferdinand no16ˮ, era închiriată de comunitatea din Bacău cu suma de 3000 de lei
lunar de evreul Herman Isac.278
În privința căsătoriilor nu erau înregistrate până la acea dată căsătorii mixte, ci
doar una singură între „Adam Veinsberg de ani 21, profesor de religie mozaică,
refugiat polon, cu Freida Edel Szapira ani 22 refugiată polonă, după cum se constată
din actul de căsătorie no 14 din 23 ianuarie 1940.ˮ279
Refugiații purtau corespondență cu rudele din Galiția Orientală, ocupată de
U.R.S.S. dar „această corespondență nu conține nimic subversiv.ˮ280
La 5 aprilie 1940, Biroul Poliției de Siguranță Bacău întocmea un referat
despre situația regfugiaților polonezi din localitate. Reiese că la acea dată se mai aflau
92 de refugiați polonezi evrei, adică 62 de bărbați, 22 de femei și 8 copii, diferența
până la 147, comunicată la 31 octombrie 1939, însemnând plecați din oraș: „unii în
Palestina, Jugoslavia, Italia, iar alții la București (14 la număr).ˮ281 Ajutoarele bănești
către aceștia erau achitate de Prefectura Bacău, în suma zilnică de 100 lei pentru
intelectuali, 80 de lei muncitorii și 50 de lei minorii. Toți aceștia erau controlați la
domiciliu de două ori pe săptămână de către agenții Siguranței, nefiind probleme până
la acea dată. Conform dispozițiilor din 1940, evreii aveau voie să se stabilească pe
raza județului Bacău doar în localitățile Bacău, Moinești și Prăjești.282
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Anexa 1 - Lista cu cei 147 de evrei polonezi autorizați de Ministerul Ordinei Publcie să
domicilieze în orașul Bacău

76

Analele Liceului „Vasile Conta” Târgu-Neamț, Istorie, 1/2019

77

Analele Liceului „Vasile Conta” Târgu-Neamț, Istorie, 1/2019

78

Analele Liceului „Vasile Conta” Târgu-Neamț, Istorie, 1/2019

79

Analele Liceului „Vasile Conta” Târgu-Neamț, Istorie, 1/2019

SJAN Bacău, fond Poliția Orașului Bacău, dosar 17/1939, f. 20-26.
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