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Sighet
Sighet, orașul unde s-a născut Livia, este un oraș din Nordul Transilvaniei. Este situat la confluența râurilor Tisa și Iza, într-o zonă deluroasă înconjurată de munți. Sighet are o semnificație aparte în istoria evreilor europeni dincolo de mărimea
sa. Deși conform documentelor nu este clar. Se pare că evreii ar fi locuit în această zonă a Maramureșului încă din secolul
13. De fapt, încă din 1352, regele maghiar Louis cel Mare a recunoscut Sighetul ca fiind oraș regal.
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Această prezență a crescut considerabil la sfârșitul secolului al 18-lea, când un val de evrei proveniți atât din zona Est-Centrală a Europei cât și din Imperiul Rus s-au stabilit aici. Acești imigranți evrei s-au stabilit atât în zona rurală cât și în orașele
din regiune. Prezența lor s-a făcut simțită printr-o varietate largă a comerțului sau a activităților agricole ca agricultura,
creșterea animalelor, industria lemnului și vânzarea de băuturi alcoolice. Adaptându-se destul de rapid tradițiilor locale,
acești evrei au învățat repede Limba română si maghiară, deși limba vorbită între ei a rămas yiddish-ul.

Orașul Sighet la începutul secolului al XX-lea.

Un birjar evreu așteaptă în caleașca sa în Sighet, 1936.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views
only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

2

Viața evreiască în orașul Sighet

© Yad Vashem

La recensământul regional din 1728 s-a
constatat o prezență de doar 9 evrei în zonă.
În 1787, 1214 evrei au fost înregistrați, deși
curând după aceea numărul lor a crescut la
3000 în 1804. Numărul evreilor în zonă a
crescut mai mult în secoulul 19, iar în 1930,
mai bine spus secolul 20, circa 100,000 au
fost înregistrați în zonă. Sighetul care s-a
trasformat într-un centru administrativ și
cultural al zonei avea o populație de peste
10,000 de evrei, reprezentând aproximativ
40% din totalul populației. Ceilalți erau
români, magiari, ruteni și germani.
În anul 1780 comunitatea evreiască a primit
aprobarea oficială de a construi o sinagogă.
Precedând un proiect început de Împăratul O familie de evrei din Sighet.
Habsburg Josef al II-lea a luat ființă și un sistem educațional, iar școli evreiești au putut fi contruite. În 1840 evreilor li s-a permis să dețină proprietăți, nu doar din cauza
faptului că autoritățile maghiare au înțeles semnificația economică a activității comerciale a evreilor.
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În a treia decadă a secolului al
19-lea, evreii erau bine situați
în ceea ce privește majoritatea activităților comerciale și
religioase, iar viața evreiască
era înfloritoare. Instituții educaționale ca cele de heder și
yeshiva au fost construite în
apropierea sinagogilor, au fost
înființate tipografii evreiești și
organizații sociale și comerciale pentru bărbați și femei.

Portret de grup a unor membri ai comunității evreiești din Sighet în
fața unei sinagogi de lemn.

Viața religioasă a fost o parte esențială
a vieții evreiești în Sighet.
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Copii făcând exerciții într-o tabără de vară pentru copii nevoiași din Sighet.
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Majoritatea evreilor din Sighet
și-au continuat viața tradițional-evreiască. Purtând hainele
tradiționale comune în zona
est-centrală a Europei erau ușor
de recunoscut, iar femeile evreice de obicei se căsătoreau foarte
tinere.
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Caritatea evreilor a ajutat la eradicarea sărăciei, la susținerea
financiară a tinerelor mame și
copiilor, refugiaților și chiar s-a
axat pe promovarea activităților
sportive. În Sighet activitățile
educaționale se bazau pe viața
religioasă, deși nici educația referitoare la agricultură și comerț
nu făceau excepție.

Tineri evrei din Sighet învață comerțul cu țesături.

Copii evrei la Sighet. Conform surselor
această fotografie a fost realizată în
anii 1940.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views
only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

4

Viața evreiască în orașul Sighet

© Yad Vashem

Au existat de asemenea multe case de
rugăciune, iar bărbații evrei frecventau cu
regularitate sinagogile. Mulți își doreau de
fapt să-l întâlnească pe Rabin și să-l cinstească măcar o dată pe an. La un moment
dat Sighetul părea a fi o mare sinagogă.
Mulți evrei din Sighet erau afiliați curentului Hasidic care a fost fondat la începutul
secolului al 18-lea în Europa de Est. Hasid
însemna pios.
Începând din perioada interbelică (19181939), viața evreiască din Sighet a devenit înfloritoare, ajungând la valori sociale
și economice nemai întâlnite în oraș și în
împrejurimi. Toate acestea însă aveau să se
termine o dată cu izbucnirea celui De-al
Doilea Război Mondial.
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Rabbi Teitelbaum, conducătorul evreilor hasidici din Sighet, într-o vizită la cimitir.

Membri ai clubului de fotbal Samson din Sighet.
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