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Introducere 
 

Ca urmare a proiectului iluminist de modernizare declanșat de Iuliu Barasch în spațiul 

românesc, intelectualii evrei din a doua generație – o generație perfect aculturată (Lazăr 

Șăineanu, Moses Gaster și frații Schwarzfeld) își asumă proiectul de renaștere a iudaismului 

românesc, din care poate, cea mai importantă componentă era cea culturală. Astfel, 

instituționalizarea istoriografiei evreiești ca disciplină științifică în România, sub auspiciile 

apariției unei științe a iudaismului (Wissenchaft des Judentums), se înscrie în eforturile 

intelectualilor evrei de modernizare a minorității evreiești din România. 

Năzuința acestor cărturari era să culturalizeze masele în speranța obținerii unei 

legitimități culturale în cadrul culturii române și, pe cale organică, o legitimitate politico-civică. 

Nemulțumiți de înapoierea culturală a evreimii române care încă percepea idișul ca principala 

limbă de comunicare, în programul de autoemancipare inițiat de acești intelectuali evrei a vorbi 

limba țării era una dintre perspectivele integrării în viața societății românești, ei  înșiși fiind 

beneficiarii educației în sistemul public românesc. Demersul a fost unul reușit, astfel încât spre 

sfârșitul secolului al XIX-lea limba română a devenit limba maternă a majorității evreilor, 

idișul păstrându-și doar funcția de limbă de cultură, nu doar printre evreii români, ci în toată 

Europa de Est. 

Ceea ce propune cercetarea de față este o analiză a subiectului nașterii istoriografiei 

evreo-române în contextul mai larg al istoriografiei evreiești europene, în a doua jumătate a 

secolului al XIX-lea. În același timp, lucrarea de față este o incursiune în istoria intelectuală 

evreiască, axată pe biografiile celor care au fost îndrumătorii spirituali ai evreilor din România 

în lupta pentru obținerea emancipării și a progresului cultural – frații Elias, Moses și Wilhelm 

Schwarzfeld. Față de o lucrare clasică despre un subiect de istorie evreiască, această lucrare 

creionează o frescă inedită de familie evreiască de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul 

secolului al XX-lea. 
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Capitolul I 

Problema emancipării evreilor din România 
 

Dacă în anii ’60-’70 ai secolului al XVII-lea, evreitatea era percepută ca o populație 

difuză, începând cu secolul al XIX-lea, odată cu acordarea drepturilor egale cu ale celorlalte 

naționalități, sintagme precum „evreu englez” sau „evreu german” rezumă într-un mod 

elocvent întreaga ideologie emancipaționistă. Prin asociere, sintagma „evreu român” era de 

neconceput atât în plan teoretic, legislativ, cât și prin prisma imaginarului colectiv. 

Naturalizarea evreilor din spațiul românesc a devenit o temă predilectă mai ales după 

Revoluția de la 1848. Emanciparea evreilor a fost inclusă în programul revoluționarilor 

moldoveni și a celor munteni, și cu toate că a fost un eșec, revoluția a creat contextul pentru 

integrarea evreilor în țara de adopție în calitate de cetățeni cu drepturi depline. 

Domnia lui Cuza părea să schimbă soarta locuitorilor de rit mozaic, prin introducerea 

principiului emancipării graduale, însă aceasta nu și-a atins scopul. Drumul spre naturalizare 

al evreilor părea realizabil în urma elaborării unui nou Cod Civil, promulgat în 1864, cu 

dispoziții privitoare la obținerea cetățeniei române. După abdicarea forțată a domnitorului 

Unirii, România intră în „clubul” monarhiilor constituționale, problema emancipării ocupând 

un loc important pe agenda politică românească. În urma intervenției organizațiilor evreiești 

internaționale, noul proiect de Constituție a României prevedea, la articolul 6, posibilitatea 

emancipării populației israelite. În urma unor discuții aprinse în Parlament pe tema acestui 

articol, dar și a unei manifestații populare de protest față de acordarea de drepturi evreilor, 

Adunarea Constituantă a decis respingerea emancipării, prin adoptarea articolului 7 din 

Constituție, care oficializa o problemă evreiască în România modernă. 

Izbucnirea crizei orientale a prefigurat dobândirea independenței de stat a României. 

Evreii, în spirit de solidaritate și devotament față de patria română, iau parte la războiul pentru 

cucerirea independenței din 1877-1878, deși nu erau cetățeni români. Congresul de la Berlin 

din 1878 aducea noi speranțe evreilor pentru îmbunătățirea situației lor civico-politice, prin 

adoptarea articolului 44 al Tratatului de la Berlin, respins de Guvern.. Printr-o lege unică au 

fost naturalizați cei 883 de soldați evrei participanți la Războiul de Independență. Pentru 

populația evreiască, drumul spre emancipare a continuat până în 1923, când în urma a 

numeroase decrete-lege adoptate de statul român, care menționau condițiile acordării cetățeniei 

române evreilor, odată cu schimbarea Constituției din 1923, nefastul articol 7 fost înlocuit cu 

articolul 133. 
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Capitolul al II-lea 
Istoriografia evreilor români în contextul istoriografiei evreilor europeni 

 

În spiritul principiilor Haskalei, se pun bazele istoriografiei evreiești moderne care va 

avea o importanță vitală în dezvoltarea gândirii evreiești din secolul al XIX-lea. Ea își propunea 

să studieze iudaismul ca religie și ca fenomen istoric, având atât un scop intern (reformarea 

ritualului și abordarea științifică a tradiției), cât și unul extern (armă de propagandă pentru 

emancipare).  

Motivați de dorința de a concilia noile idealuri ale secolului al XIX-lea lea cu statutul 

problematic al evreilor, șapte tineri intelectuali evrei au înființat în 1819, la Berlin, societatea 

„Verein für Kultur und Wissenschaft des Judentums”, cu scopul de a îmbunătăți poziția socială 

a evreilor și de a opri fenomenul convertirilor la creștinism, care luase avânt în comunitatea 

berlineză. Unul din membrii societății, Immanuel Wolf susținea că instituirea științei 

iudaismului devenise o necesitate a epocii, de a racorda iudaismul la spiritul vremurilor. El mai 

sugera faptul că evreii trebuie să fie părtași la opera comună a umanității, pentru a înlătura 

stigmatul de alteritate care a dominat relațiile dintre ei și lumea exterioară. Tot Wolf arăta care 

erau direcțiile de studiu al iudaismului: filologia, istoria și filosofia. Așadar, pentru atingerea 

acestor obiective, tinerii plănuiau înființarea unor instituții educaționale dedicate studiilor 

iudaice – literatura și istoria iudaismului. 

Ca urmare a acestor demersuri, se naște opera primului istoric modern al evreilor, 

Heinrich Graetz, care a publicat binecunoscuta sa lucrare scrisă între 1853-1876, Istoria 

evreilor, în 11 volume, care și astăzi este considerată o lucrare de referință în istoriografia 

evreiască universală.  

Însemnările de călătorie ale lui Iuliu Barasch, maskil venit de pe meleagurile galițiene, 

sunt prima mărturie documentară despre evreii din Țările Române, cu aspecte ale vieții 

economice, sociale și cultural-spirituale. În 1861, Barasch ia atitudine și față de chestiunea 

israelită, publicând anonim, la Paris, broșura L’émancipation israélite en Roumanie. Textul 

era o expunere argumentată revendicărilor evreilor români, fiind prima broșură de propagandă 

în favoarea emancipării civile și politice a evreilor din Principate.  

Iacob Psantir, născut la Botoșani, într-o familie de evrei pământeni, este considerat 

primul cronicar al evreilor din România. Atunci când în Parlament se afla în dezbatere articolul 

7 din Constituție, el a început să cerceteze trecutul evreilor din România, colectând documente 

pentru a stabili vechimea lor. A adunat un vast material documentar în urma descifrării 

inscripțiilor de pe pietrele funerare, pe carte l-a reunit într-un corpus de izvoare în două volume 
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apărute în limba idiș, dar cu titlu ebraic: Sefer Dibre Haiamim Learțos Rumanie (Cronica 

Țărilor Române) și Corot Haiehudim be Romania (Istoria evreilor în România). 

Și eruditul filolog Lazăr Șăineanu poate fi considerat unul dintre precursorii 

istoriografiei evreo-române. În Anuarul pentru israeliți, Șăineanu a scos primele sale biografii 

și studii istorice, alternându-le cu cele literare și cu traduceri, fiind cunoscut în acest sens pentru 

traducerea lucrării lui Barasch, Emanciparea israelită în România. Un alt studiu istoric al lui 

Șăineanu este „Calomnia luării sângelui”, apărut în Anuarul pentru israeliți, din 1882.  

Israelitul Român, ziarul înființat de Iuliu Barasch în 1857, este primul ziar evreiesc care 

conține un articol despre vechimea evreilor, „Despre vechimea israeliților în țările daco-

române”. Publicații ca Timpul sau Gazeta Româno-Evreiască, apărută la Iași în 1859, aveau 

același obiectiv enunțat de ziarul lui Barasch: să medieze integrarea culturală a evreilor în 

patria română comună. În schimb, L’Écho Danubien, apărut în 1865, la Galați, era o publicație 

combativă, concepută pentru a denunța abuzurile autorităților împotriva evreilor. În aceeași 

direcție, Vocea Apărătorului apărut la Iași, în 1872, se înscrie în istoria presei evreiești de limbă 

română drept primul ziar polemic, de atitudine. Era condus de un grup de tineri publiciști 

educați în școlile românești, printre care Elias Schwarzfeld, care pe atunci era licean. 

Revista israelită, condusă de rabinul M. Beck, s-a angajat în cercetarea trecutului istoric 

evreo-român și în susținerea implicită a argumentului vechimii evreilor pe meleagurile 

românești. În spiritul principiilor enunțate de curentul Wissenschaft des Judentums, în 

programa acestei reviste se punea accentul pe importanța de a aduce probe istorice în sprijinul 

revendicărilor evreilor.  
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Capitolul al III-lea 

Contribuțiile fraților Schwarzfeld la publicistica epocii 
 

Anuarul pentru israeliți a fost prima publicație românească influențată de Wissenschaft 

des Judentums, funcționând și pe post de cerc de lectură care îi grupa pe tinerii intelectuali 

evrei din capitală. Cuprindea cercetări și studii din domeniul istoriei, al epigrafiei, al filosofiei, 

precum și beletristică. Publicația a avut o bună receptare în țară, dar și în străinătate, fiind 

considerat cea mai bună publicație de acest gen de către Isidore Loeb, secretarul Alianței 

Israelite Universale. 

Ghidată de principiile Wissenschaft des Judentums, publicația își propunea să 

stabilească un dialog intelectual între evrei și majoritarii români creștini. 

Anuarul și-a încetat apariția după al XIX-lea an, în 1899, editorul Moses Schwarzfeld  

preferând să se dedice total noului său ziar, Egalitatea. Bilanțul publicației scotea la lumină o 

serie de premiere: primul poet evreu de limbă română – J.B. Brociner; primul nuvelist care a 

abordat teme ale vieții evreiești – Elias Schwarzfeld; primul cronicar al evreilor din România 

– Iacob Psantir; prima femeie de origine evreiască care a scris schițe literare în limba română 

– Ana Jurescu; primii istorici ai evreilor din România – Elias și Moses Schwarzfeld, primul 

epigrafist – Wilhelm Schwarzfeld, făuritorii primei generații de lingviști și filologi români – 

Moses Gaster, Lazăr Șăineanu și I. Candrea. 

Fraternitatea, înființată în 1879, marchează începutul unei noi epoci în publicistica 

evreiască, luptând pentru egalitatea în drepturi a evreilor din România. În 1881, Elias 

Schwarzfeld devenea noul director al Fraternității, schimbând optica defensivă a ziarului dată 

de rabinul Beck, primul director al ziarului. Fraternitatea este prima publicație care reușește 

să publice într-o manieră profesionistă o serie de extrase și documente originale referitoare la 

evreii autohtoni, urmărind astfel să demonstreze vechimea seculară și egalitatea în drepturi a 

evreilor pe pământ românesc.  

Egalitatea a fost înființată de Moses Schwarzfeld în 1890, după modelul Fraternității. 

Publicația era preocupată de viața evreiască sub toate aspectele (lupta pentru emancipare și 

progres cultural, promovarea ideologiei sioniste, combaterea antisemitismului și a 

asimilaționismului), dar și de lupta politică (prin Uniunea Evreilor Pământeni și ulterior, 

Uniunea Evreilor Români, apoi Partidul Evreiesc). Începând cu 1907, ziarul se angajează în 

mișcarea sionismului politic, devenind organul oficial al Fondului Național Evreiesc. Din 1910, 

ziarul se alătură Uniunii Evreilor Pământeni (U.E.P.), promovând interesele comunității atât pe 
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plan intern, cât și extern. Uniunea (care din februarie 1923 devine Uniunea Evreilor Români), 

ca reprezentanță politică, a întreprins acțiuni pentru înlăturarea discriminării privind acordarea 

drepturilor civile și politice evreilor din România. 

 Egalitatea este ziarul cu cea mai mare longevitate din publicistica evreiască, editat fără 

întrerupere din ultimul deceniu al secolului al XIX-lea până la finalul deceniului patru din 

secolul al XX-lea.  
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Capitolul al IV-lea 

Instituționalizarea istoriografiei evreiești în România: 

Societatea Istorică „Iuliu Barasch” și importanța 

Analelor Societății Istorice „Iuliu Barasch” 

 
Cum fenomenul reconstrucției istorice era în plin avânt în societățile israelite din țări 

precum Germania (Societatea pentru cultura și știința evreiască) și Franța (Societatea studiilor 

israelite), unde stadiul cercetărilor era destul de avansat, se impunea o astfel de abordare și 

pentru societatea evreiască din România. Ideea creării unui centru de cercetare istorică prinde 

contur la 26 iunie 1886, la București, când ia ființă prima societate științifică a evreilor din 

România – Societatea Istorică „Iuliu Barasch”. Fondatorul societății era și de această dată 

Moses Schwarzfeld, care ocupa funcția de prim-secretar al instituției și asupra căruia se 

concentra munca în activitatea de cercetare.  

Societatea istorică purta numele savantului galițian Iuliu Barasch, care nu era numele 

unui mare istoric, dar evoca personalitatea unui mare om de știință și al unui eminent scriitor 

român care a fost interesat, pentru prima dată, de trecutul evreilor de pe meleagurile române, 

despre care a scris un studiu cultural-istoric.  

Scopul societății era investigarea, pe baze științifice, a trecutului evreilor-români. 

Societate a avut o durată de 5 ani, timp în care activitatea creatoare s-a concretizat în publicarea 

Analelor Societății Istorice „Iuliu Barasch”. Printre colaboratori îi găsim pe Elias 

Schwarzfeld, Wilhelm Schwarzfeld, Iacob Psantir – cronicarul din Piatra Neamț și exploratorul 

cimitirelor din București –, H. Bejarano, M. Gaster, I. Kaufman, M. Braunstein-Mibachan ș.a. 

Moses Schwarzfeld a fost în permanență în centrul activității acestei societăți și cel care 

a depus un efort intelectual intens pentru reconstituirea trecutului evreilor din România. În 

ciuda activității științifice prodigioase, Analele și-au încetat apariția, din același motiv ca și 

Anuarul. Înființarea unei publicații periodice permanente – Egalitatea – l-a determinat pe 

Moses Schwarzfeld să se ocupe de munca administrativă și redacțională în dauna activității 

istorice și folcloristice. Schwarzfeld a răspuns nevoii societății evreiești de a avea un organ de 

presă propriu, care să îi apere interesele. 
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Capitolul al V-lea 

Familia Schwarzfeld – prima familie de intelectuali evrei moderni 

din spațiul românesc 

 
Familia Schwarzfeld a constituit o forță în lumea intelectuală evreiască din România, 

în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și prima parte a secolului al XX-lea. Atunci când 

lumea evreiască din Moldova era bântuită de „întuneric” și fanatism, Benjamin Schwarzfeld 

împreună cu alți maskili ai Iașiului au dat impulsul către modernizare prin fondarea școlilor. 

Maskilul Benjamin Schwarzfeld s-a născut în 1822 în orășelul Stanislav din Galiția. 

Ajuns la Iași, Benjamin Schwarzfeld a fost un adevărat misionar al culturii evreiești moderne, 

dar și un mare bancher. Cu ajutorul cumnaților săi Bernhard și M.E. Finkelstein, Benjamin 

Schwarzfeld a înființat școala israelită de băieți în 1853, fiind și exponentul modernizării 

portului evreiesc, după model european. Fiii săi – Elias, Moses și Wilhelm Schwarzfeld –, 

crescuți în spiritul ieșirii din ghetoul spiritual, au devenit continuatorii muncii sale, chiar dacă 

în alte domenii.  

Moses Schwarzfeld s-a născut la Iași pe 8/20 decembrie 1857. După educația la heder, 

Moses Schwarzfeld a urmat institutul „Iosef Broder” unde a învățat prima dată românește, 

urmând să frecventeze cursurile Școlii primare „Sf. Sava” și școala „Trei Ierarhi”, absolvită în 

1871. În 1874, Moses a debutat publicistic în Revista Israelită, din Iași. Doi ani a fost student 

la Medicină la București, după care s-a retras, înscriindu-se la Litere. În această perioadă a 

contribuit la tipărirea primului Calendar pentru israeliți, sub redacția lui A. L. Löbel. Ca 

publicist, Moses Schwarzfeld s-a făcut cunoscut în paginile ziarului Fraternitatea, unde scria 

la început notițe, descrieri de călătorii, ca mai apoi să fie autorul unor articole polemice. Moses 

Schwazfeld a fost și un mare biograf și memorialist. Activitatea lui Moses Schwarzfeld la 

Egalitatea s-a oprit în 1940, când ziarul a fost suprimat.  

Elias Schwarzfeld a fost primul fiu al lui Benjamin și al Chaiei Schwarzfeld. S-a născut 

la Iași, pe 7/19 martie 1855. A învățat ebraica și primele noțiuni de iudaism la hederul lui Zellig 

Melamed și la școala „Broder”, după care a urmat școlile „Sf. Sava” și „Trei Ierarhi” din Iași. 

În 1872, împreună cu alți tineri publiciști educați în școlile românești, a pus bazele primului 

ziar evreiesc polemic, de atitudine – Vocea Apărătorului. Ca prim redactor al ziarului 

Fraternitatea, el denunțat persecuțiile împotriva evreilor prin publicarea unor articole polemice 

despre alungarea evreilor din localitatea Brusturoasa, și a broșurii „Adevărul asupra revoltei de 

la Brusturoasa”. Drept urmare, ziaristul a fost fost expulzat, împreună cu alți zece intelectuali 
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evrei. S-a stabilit la Paris, unde și-a continuat cercetările în domeniul istoriei evreilor din 

România. A făcut parte din J.C.A. (Jewish Colonisation Association), organizație care încuraja 

emigrarea evreilor din România în Canada și Statele Unite. 

Wilhelm Schwarzfeld s-a născut la Iași pe 22 mai 1856 și a murit la numai 38 de ani, 

pe 22 februarie 1894. A fost inițiat în studiul limbii ebraice de către tatăl său, Benjamin 

Schwarzfeld și M. Braunstein-Mibaschan. După ce și-a luat bacalaureatul, s-a înscris la 

Facultatea de Litere din Iași, de unde s-a retras, dedicându-se mai mult studiului individual. În 

1880 s-a stabilit în București pentru a-și relua studiile la Litere și a rămas până în noiembrie 

1885. După expulzarea fratelui său Elias și încetarea apariției ziarului Fraternitatea, s-a 

reîntors în Iași, unde a explorat împreună cu arheologul Nicolae Beldiceanu și ebraistul M. 

Braunstein-Mibaschan inscripțiile tombale din cimitirul evreiesc. A revenit la București pentru 

a scrie pentru aproape 4 ani la ziarul Egalitatea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

12 

Capitolul al VI-lea 
Frații Schwarzfeld: fondatorii istoriografiei moderne  

a evreilor din România 
 

Odată cu înființarea Societății Istorice „Iuliu Barasch” – un nucleu de cercetare istorică 

evreo-român, creat de intelectualitatea evreiască după modelul istoriografiei europene și al 

celei românești –, se cristalizează conștiința metodologiei în domeniul istoriei. Membrii 

societății le dau evreilor din România primele sinteze ale istoriei lor pe pământ românesc, fiind 

în acest fel și „inițiatorii unui curent de opinii istoriografice”. Frații Elias, Moses și Wilhelm 

Schwarzfeld scriu pentru prima dată o istorie a evreilor în context românesc, demonstrând, cei 

dintâi, particularitatea istoriei lor.  

Studiile istorice ale lui Elias Schwarzfeld, apărute în diferite publicații, sunt analize 

veritabile ale vieții comunitare evreiești din secolele al XVIII-lea – al XIX-lea, ale relației 

evreilor cu românii, ale statutului lor juridic și ale rolului lor covârșitor în viața economică 

românească. Opera istorică a lui Elias Schwarzfeld este răsfirată și în coloanele ziarului 

Egalitatea, printre schițe, povestiri, nuvele și romane istorice. Va contribui la popularizarea 

istoriei evreilor prin serialul „Momente importante din istoria evreilor”, în care îi prezintă 

cititorului informații bazate pe o documentare solidă a surselor românești.  

Fiind un specialist în probleme de drept, Elias abordează problema evreiască sub aspect 

legislativ și publică în acest sens o lucrare despre statutul juridic al evreilor în diverse etape: 

Les Juifs en Roumanie, depuis le traité de Berlin (1878) jusqu’à ce jour. Les lois et leur 

conséquences. Pe marginea acestei lucrări este evidențiată polemica lui Elias Schwarzfeld cu 

Radu Rosetti (Verax), autorul lucrării La Roumanie et les juifs, scrisă din însărcinarea 

guvernului liberal condus de D.A. Sturdza.  

În domeniul istoriografiei, Moses Schwarzfeld a început ca simplu culegător de docu-

mente și tradiții orale, trece prin faza de cronicar și își desăvârșește opera prin publicarea 

lucrărilor de sinteză din Analele Societății Istorice „Iuliu Barasch”, dar și a unei ample mono-

grafii dedicate lui Iuliu Barasch, apărută în 1919. Ca și fratele său Elias, Moses merge pe firul 

izvoarelor istorice, arătând contribuția evreilor la modernizarea țării.  

Moses Schwarzfeld a publicat primele lucrări de sinteză de istorie a evreilor din România, 

așa-numitele rapoartele științifice de la Societatea Istorică „Iuliu Barasch”: „Ochire asupra 

istoriei evreilor din România de la început până la mijlocul acestui veac”, „Excursiuni critice 

asupra istoriei evreilor din România de la început până la mijlocul acestui veac”, „Momente 
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din istoria evreilor din România”, lucrări care aveau aceeași structură tematică și în care fiecare 

o completa pe cea de dinainte sub raportul informațiilor.  

Spre deosebire de ceilalți frați, Wilhelm Schwarzfeld s-a remarcat mai puțin în domeniul 

istoriei, el fiind preocupat în special de gramatica limbii ebraice. Studiile lui culturale și 

epigrafice publicate în Anuarul pentru israeliți și în Analele Societății Istorice „Iuliu Barasch”, 

sunt pagini din istoria culturală a evreimii române.  
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Concluzii 

 
Modernitatea a pus lumea evreiască în fața a multiple dileme: tradiție versus Haskala; 

autonomie versus integrare/asimilare/convertire; luptă pentru emancipare versus emigrare și 

sionism; solidaritate comunitară versus socialism etc. Doar unii dintre evrei au opțiuni ferme, 

tranșante. Cei mai mulți trăiesc realitatea identităților multiple.  

Intelectualii evrei, conștienți de rolul de lideri pe care și-l asumă sau care li se atribuie, 

de îndrumători spirituali și strategi culturali, resimt această imensă responsabilitate la care 

răspund, în general, cu moderație. Cei mai mulți pledează pentru integrarea evreilor în 

societatea românească, dând personal exemplu prin specializarea în domenii care privesc 

cultura română sau producând literatură de limbă română în care erau frecventate marile teme 

de dezbatere ale epocii. În urma celor menționate pe parcursul acestei lucrări, putem vorbi 

despre existența unui prototip de precursori ai istoriografiei evreo-române care a generat nume 

precum Barasch, Psantir și Șăineanu, însă odată cu aportul fraților Schwarzfeld asistăm la 

intrarea într-o fază profesionistă a istoriografiei evreiești.   

Caracterizați de o concepție modernă asupra istoriei, frații Schwarzfeld, alături de ceilalți 

colaboratori, au făcut eforturi intense pentru a reconstitui trecutul evreilor români. Elias, deși 

vitregit de condițiile specifice cercetării istorice, prin limitarea accesului la arhivele și colecțiile 

de documente românești, ca urmare a expulzării sale petrecute în 1885, a fost un istoric autentic, 

el investigând documente juridice de o semnificație covârșitoare pentru statutul legal al 

evreimii române. Moses Schwarzfeld este creatorul primei publicații dedicate literaturii și 

istoriei iudaismului din România, Anuar pentru israeliți, care s-a constituit ca ferment 

intelectual preocupat de cunoaștere și de cercetare în domenii umaniste. Primează curiozitatea 

față de cercetarea istorică a intelectualilor reuniți la Anuar, astfel încât M. Schwarzfeld a 

înființat și prima societate dedicată studiului profesionist, metodologic, al istoriei evreilor 

români, care își propunea scrierea unei istorii a evreilor pe bază de izvoare istorico-

documentare. Wilhelm Schwarzfeld, al treilea personaj al lucrării de față, vitregit de o sănătate 

precară, nu a scris lucrări de talia celor elaborate de Elias și Moses, însă pentru posteritate au 

rămas contribuțiile sale din domeniul epigrafiei, precum și studiile de istorie culturală și cele 

ale gramaticii limbii ebraice.  

Dacă la nivel micro, teza conturează viața și opera familiei Schwarzfeld, în același timp, 

lucrarea de față deschide alte subiecte de cercetare, cum ar fi evoluția istoriografiei evreiești în 

secolul al XX-lea. Consecințele acestor demersuri științifice au creat matrița unor viitoare 
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institute de cercetare a iudaismului românesc, în viziunea modernă determinată de 

Wissenschaft des Judentums, și, în plan secund, au condus la cristalizarea unui argument în 

viitoarea dezbatere privind acordarea de drepturi politice și, nu în ultimul rând, la documentarea 

și legitimarea vechimii istorice a evreilor în spațiul românesc. 

Pe baza acestor idei preliminare, considerăm că rolul fraților Schwarzfeld este definitoriu 

în ceea ce privește întemeierea istoriografiei evreiești moderne ca disciplină științifică în 

România. 
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