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INTRODUCERE

Cunoscut sub sintagma de „Mica Vienă”1, municipiul Cernăuţi (azi 
în Ucraina, reşedinţa regiunii cu acelaşi nume) este unul dintre 

cele mai atrăgătoare, charismatice şi interesante concentrări urbane din 
spaţiul Europei Centrale. Faima sa de capitală multiculturală şi avangar‑
distă se datorează unor evoluţii şi influenţe culturale, artistice şi spirituale 
de esenţă central‑europeană2, intervenite predilect în intervalul tempo‑
ral 1774–1918, corespunzător Bucovinei Istorice3. Provincie a Imperiului 
Habsburgic (Austro‑Ungar din 1867), Cernăuţiul (în ucraineană Чернівці, 
transliterat: Cernivţi, în poloneză Czerniowce, în germană Czernowitz, 
în rusă Черновцы, transliterat: Cernovţî)4 a devenit, între timp, cen‑
trul administrativ, spiritual, cultural şi economic al Ducatului Bucovinei, 
parte a Cisleithaniei, şi a beneficiat de un grad ridicat de autonomie, ela‑
borându‑şi – în acord cu Viena – propriile proiecţii în plan teritorial şi 
politic. Timp de 144 de ani, Cernăuţiul a înregistrat multiple metamor‑
foze care i‑au schimbat complet înfăţişarea urbanistică, compoziţia etnică, 
opţiunile în plan edilitar, economic şi estetic5, cunoscând evoluţii specta‑
culoase, precum şi momente de adâncă cumpănă socială marcate de pier‑
deri de vieţi omeneşti datorate epidemiilor de holeră, războaielor, crizelor 
economice, antisemitismului, naţionalismului, fascismului şi comunismu‑
lui. Asemenea Ierusalimului6 ajuns centrul lumii, Cernăuţiului a devenit, 

1 Gregor Gatscher‑Riedl: k. u. k. Sehnsuchtsort Cernăuţi: „Klein-Wien” am Ostrand der 
Monarchie. Kral‑Verlag, Berndorf 2017; Chernivtsi: „Little Vienna” in Western Ukraine – 
YouTube, accesat 30 iulie 2021
2 Andreea Lupşor, Cernăuţi: Mica Vienă a Estului (historia.ro), accesat 31 iulie 2021 
3 CZERNOWITZ – JewishEncyclopedia.com, accesat 22 iulie 2021. 
4 Maria Mühlbauer, Cernăuţi [rom. Cernăuţi; ukr. Černivici], Cernăuţi [rom. Cernăuţi; ukr. 
Černivici] (uni‑augsburg.de), accesat 5 februarie 2022. 
5 Octavian Carabela, Mihaela Criticos, Aurelia Carpov, Cernăuţi-arhitectură europeană, 
arhitectură românească (1860–1940), Bucureşti, Editura Simetria, 2018, p. 12 şi urm. 
6 Simon Sebag Montefiori, Ierusalim. Biografia unui oraş, traducere din engleză de Lumi‑
niţa Gavrilă Cioroianu, Smaranda Nistor, Constantin Dumitru Palcus, Bucureşti, Editura 
Trei, 2012, p. 14 şi urm. 
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într‑un interval temporal dat, un centru urban, intelectual, religios şi cultu‑
ral, centrul Bucovinei, mult vizitat, căutat, studiat şi cercetat. El reprezintă, 
în continuare, un punct de atracţie fascinant pentru toţi cei care au făcut 
parte, într‑un fel sau altul, dintr‑o lume unde Estul se intersecta cu Vestul, 
sau pentru cei care se simt atraşi – încă – de faima sa, drept pentru care este 
recunoscut sub sintagma de Ierusalimul de pe Prut. În acest context, sin‑
tagma de Czernowitz este sugestivă pentru demersul de faţă, şi aceasta nu 
numai pentru comunităţile etno‑confesionale germanofone (germanii, aus‑
triecii şi evreii, în mod evident), chiar pentru români şi ucrainenii integraţi 
în cultura central‑europeană specifică capitalei Bucovinei. Ajuns un cen‑
tru urban comparabil cu Lembergul şi cu Cracovia, păstrând proporţiile de 
rigoare, Cernăuţiul şi‑a construit şi consolidat renumele de capitală spiritu‑
ală, intelectuală şi religioasă a Bucovinei, găzduind un număr impresionant 
de sinagogi, biserici de diferite rituri creştine şi locaşuri de cult, aparţinând 
mozaicilor şi creştinilor de rituri diverse, într‑o atmosferă unică, specifică 
spaţiului central‑european. Există suficient de multe similarităţi7 în evoluţia 
Cernăuţiului care justifică şi întreţin renumele de Ierusalimul de pe Prut. 
Farmecul Cernăuţiului este cu adevărat unic pentru toţi cei care, într‑un 
fel sau altul, au avut de‑a face cu el. Cernăuţiul a fost „die goldene Stadt” 
(„oraşul de aur”, sintagmă aleasă consacrată şi utilizată frecvent în perioada 
austriacă în cazul metropolei cehe Praga) în epoca Habsburgică, „liniştită 
şi plină de împliniri”. Simultan, la Viena, se spunea despre această epocă 
că cetăţenii sunt „săraci şi bogaţi, cehi şi germani, evrei şi creştini convie‑
ţuiau paşnic în ciuda unor frecuşuri ocazionale”, că lumea se plângea de 
impozite „mai mult din obişnuinţă decât din convingere” şi că exista multă 
„linişte, cinste, armonie”8. Până şi mişcările politice şi sociale din Imperiul 
Austriac erau „lipsite de acea groaznică revărsare de ură care a pătruns în 
circuitul vital al epocii (interbelice) ca reziduu otrăvitor din Primul Război 
Mondial. În vechea Austrie oamenii încă se combăteau la modul cavaleresc, 
mai polemizau prin ziare, dar după tiradele a la Cicero, aceiași deputaţi se 
aşezau la o bere sau la o cafea şi se tutuiau ca nişte prieteni”9. 

Populaţia oraşului Cernăuţi a cunoscut o varietate deosebită de la 
români, la evrei, ucraineni, polonezi, germani, armeni, slovaci, cehi etc. 
Aceste comunităţi etnice şi religioase, diverse din punctul de vedere 
al originii etnice şi al religiei practicate, s‑au manifestat într‑un cadru 
aparte, favorizat de atmosferă fascinantă sub aspectul toleranţei şi al 

7 Justin Marozzi, Ierusalim-oraşul disputat, Imperii islamice. 15 oraşe care definesc o civili-
zaţie, traducere din engleză de Silvia Palade, Bucureşti, Editura Litera, 2021, p. 165.
8 Apud Franz Kafka, Scrisoare către tata, traducere din germană de Mircea Ivănescu, Post‑
faţă de Ioana Pârvulescu, Bucureşti, Editura Humanitas, 2016, p. 108. 
9 Ibidem, p. 109. 
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înţelegerii multietnice, stimulate evident şi de către reglementările legis‑
laţiei Habsburgice. După 1907 Bucovina era gratulată cu sintagma de 
„mica Palestină”10. Rafinamentul comunicării interculturale şi al respec‑
tului multietnic şi pluriconfesional a fost creat şi asigurat la Cernăuţi, 
într‑un fel cu totul aparte, în comparaţie cu alte centre urbane specifice 
Casei de Austria. 

În realitate, imaginea Cernăuţiului a fost folosită de presa vieneză 
începând din 1840 drept simbol al asimilării de către estul‑european a 
culturii germane din Europa Centrală (MittelEuropa). Pe tot parcursul 
epocii austriece, cercetători, scriitori sau dramaturgi austrieci au încercat 
să descrie specificitatea acestei regiuni „elev model”, „copil preferat” al 
Austro‑Ungariei: aici comunităţile etnice coabitau armonios, mulţumită 
operei civilizatoare germanice în scopul realizării unei fuziuni finale a 
culturilor care urma să rezulte, pe cât posibil în armonie, un nou popor 
de limbă germană şi cultură europeană, vitrină a Austro‑Ungariei în faţa 
„deşertului” tătar, frontieră culturală europeană. A luat astfel naştere 
mitul Bucovinei – oază culturală austriacă în estul‑european şi mitul cetă‑
ţeanului model al imperiului austriac, „homo bucovinensis”. Societatea 
bucovineană a devenit atât de cosmopolită, încât devenise, uzual, tipul de 
comportament uman, descris fidel de unul dintre contemporanii vremii: 
„Acest tip de personaj se îmbracă după moda franceză de la Zalodek, 
cel mai scump croitor din Cernăuţi, bea bere poloneză Okozym, dar cu 
măsura germană Seidel, avea prieteni evrei cărora le recită din Goethe 
şi Schiller”11. Amprenta unică a Cernăuţiului, stimulată de influenţele 
remodelatoare reprezentate de către multiculturalism şi pluriconfensio‑
nalism, a fost pusă la grea încercare de ascensiunea antisemitismului şi a 
ultranaţionalismului în perioada cuprinsă între cele două războaie mon‑
diale. Diversitatea etnică şi religioasă a Cernăuţiului, reflectată în micro la 
nivelul oraşelor Bucovinei, s‑a întemeiat pe prezenţa şi contribuţia masivă 
a comunităţii mozaice, extrem de numeroasă, de compactă şi dinamică, 
alături de germani, polonezi, români, ucraineni etc., principalele grupe 
care au reprezentat peisajul etno‑demografic şi confesional al capitalei 
Ducatului Bucovinei.

În 1900 din 67.622 de locuitori ai Cernăuţiului, 22.000 erau evrei12. În 
1910, Cernăuţiul număra 87.000 de locuitori, majoritatea lor fiind evrei, 
reprezentând un centru urban înfloritor, multicultural şi pluriconfensional 

10 David Rechter, Becoming Habsburg. The Jews of Austrian Bukovina 1774–1918, Oxforld, 
Portland, Oregon, The Litmann Library of Jews Civilization, 2003, p. 1.
11 Radu Florian Bruja, Carmen Boghean, Patrimoniul istoric al Bucovinei, Suceava, Editura 
Universităţii „Ștefan cel Mare”, 2014, p. 8.
12 Justin Marozzi, op. cit. p. 165. 
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cunoscut şi căutat la nivelul Imperiului Austro‑Ungar13. Evreii reprezentau 
aproape 33% din populaţia oraşului, ei fiind urmaţi de ucraineni (aproape 
18%), polonezi (peste 17%), români (aproape 16%) şi germani (peste 15%)14. 
La nivelul districtului Cernăuţi (exceptând oraşul cu acelaşi nume), popu‑
laţia depăşise 100.000 de locuitori, dintre care majoritatea erau ucraineni 
(peste 55%), urmaţi de români (aproape 28%), evrei (peste 10%), polonezi 
(3%) şi germani (circa 2%)15. 

În naraţiunea istoricilor, în cazul Bucovinei, se poate vorbi despre un 
anume excepţionalism în evoluţia relaţiilor dintre comunităţile etnice şi 
confesionale, în mod particular, în cazul Cernăuţiului16. Pentru Gregor von 
Rezzori, Cernăuţi a reprezentat un „melting pot al grupurilor etno‑confesi‑
onale, temperamentelor şi costumaţiilor”17. 

În urma acestor transformări, Bucovina a devenit în conştiinţa opiniei 
publice cultivate o „Elveţie” a Estului Europei, capitala provinciei, Cernăuţi, 
dobândind titlul deosebit de măgulitor de „Mica Vienă”18, iar, mai nou, este 
supranumită cu titlul deosebit de onorant de „ultima Alexandrie a Europei”, 
în virtutea unei fericite şi inspirate sintagme lansate de către poetul polonez 
Zbigniew Herbert în 198719. Perioada de până la începutului Primului 
Război Mondial a fost una fertilă şi plină de realizări pentru evreimea buco‑
vineană, cernăuţeană, în cazul de faţă, botezată de către Stefan Zweig drept 
„vârstă de aur a statorniciei”20. Ulterior, după 1918 lucrurile s‑au schimbat 
în mod radical, antisemitimismul, violenţele, crimele şi atacurile îndreptate 
împotriva populaţiei evreieşti devenind fapte cotidiene21. Expresia acestui 
context antisemit s‑a materializat în asasinarea tânărului student evreu 
David Falik, la Cernăuţi în 1926.

În perioada interbelică, comunitatea mozaică din Cernăuţi număra 
45.567 de persoane, remarcându‑se astfel printre cele mai mari metropole 
urbane de acest tip din Europa şi din întreaga lume. În Cernăuţi au trăit 
şi s‑au afirmat personalităţi de valoare europeană şi chiar mondială, în 

13 CZERNOWITZ: Bukovina & Galicia Censuses for the Years 1869, 1880, 1890, 1900 – 
Courtesy of Statistics Austria: http://www.statistik.at/web_en/, accesat 23 iulie 2021.
14 David Rechter, op. cit., p. 2.
15 Andrei Popescu, Alegerile parlamentare organizate la Cernăuţi în 1919, p. 93. 
16 David Rechter, op. cit., p. 2. 
17 Ibidem, p. 3. 
18 Ibidem, p. 4 şi urm.
19 Daniel Hrenciuc, Provocările vecinătăţii: ucrainenii bucovineni în Regatul României Mari 
(1918–1940). Contribuţii, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2010, p. 81.
20 Apud Stefan Zweig, Lumea de ieri. Amintirile unui european, traducere din germană de 
Ion Nastasia, Bucureşti, Editura Humanitas, 2012, p. 15.
21 Serviciul Arhivelor Naţionale Suceava (SANJ) fond Prefectura judeţului Rădăuţi, dosar 
1/1926, f. 1–2.
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domenii extrem de variate: literatură, poezie, ştiinţe, artă, pictură, mate‑
matică, filosofie, arhitectură etc. Paul Peisach Antschel cunoscut în toată 
lumea sub numele de Paul Celan, considerat drept cel mai important poet 
de limbă germană din Europa de după cel de Al Doilea Război Mondial, 
s‑a născut, a creat şi s‑a afirmat în Cernăuţi, confruntându‑se direct şi în 
mod extrem de dureros cu drama Holocaustului22. Copil fiind, el a asistat 
la deportarea părinţilor săi în lagărele transnistrene, o experienţă trauma‑
tizantă care i‑a marcat profund întreaga viaţă23. Paul Celan a fost etichetat 
de către redactorul revistei vieneze Plan drept „poetul peisajului nostru 
occidental‑oriental pe care l‑am aşteptat o jumătate de viaţă şi care răsplă‑
teşte din plin credinţa mea în apariţia lui”24. A trăit în Germania Federală şi, 
ulterior, în Franţa, cu aceste imagini terifiante, parte a Holocaustului, până 
în momentul sinuciderii sale (podul Mirabeau de pe Sena)25. Dintre perso‑
nalităţile cernăuţene, le mai distingem pe Rose Ausländer (1901–1988)26, 
poetă cunoscută sub sintagma de „Sapho a Orientului”, Aharon Appelfeld 
(1932–2018), scriitor al Holocaustului, Josef Burg (1912–2009)27, ultimul 
poet de limbă idiş din Cernăuţi, Erwin Chargaff (1905–2002), biochimist, 
Eugen Ehrlich (1862–1922)28, sociolog al Dreptului, Ruth Klieger Aliav 
(1914–1979), activist, Itzik Manger (1901–1969)29, scriitor de limbă idiş30, 
Dan Pagis (1930–1986), scriitor, Leon Birnbaum (1918–2010), matemati‑
cian etc.31 Acest tablou este unul, în mod evident, subiectiv şi, în mod clar, 
incomplet. Există o mulţime de personalităţi evreieşti generate de efer‑
vescenţa cultural‑spirituală unică a Cernăuţiului, consacrate în multe alte 

22 Paul Celan | My Jewish Learning, accesat 31 iulie 2021.
23 Ingeborg Bachmann: Timp al inimii, corespondenţă Ingeborg Bachmann – Paul Celan, 
traducere de Iulia Dondorici, Bucureşti, Editura Art, 2010, p. 5. 
24 Apud Andrei Corbea, „Nu vrea cicatrice”. Studii despre Paul Celan la împlinirea a 100 de 
ani de la naşterea poetului, Iaşi, Editura Polirom, 2020, p. 37.
25 Daniel Hrenciuc, Dilemele convieţuirii: evreii în Bucovina (1774–1947), Ediţia a doua, 
revăzută şi adăugită, Iaşi, Editura Pim, 2013, p. 185.
26 Rose Ausländer | Jewish Women’s Archive (jwa.org), accesat 31 iulie 2021; Maria Kłańska: 
Zur Identitätsproblematik im Schaffen Rose Ausländers w: Nationale Identität aus germa-
nistischer Perspektive wyd. Maria Katarzyna Lasatowicz & Jürgen Joachimsthaler. Wydaw‑
nictwo Uniwersytetu Opolskiego, 1998, p. 143–160.
27 Ștefăniţa Mihaela Ungureanu, Josef Burg (1912–2009), „Analele Bucovinei”, XXVI, 2 
(53)/2019, p. 387–394.
28 Contribuţia evreilor la cultură şi civilizaţie, coordonare generală, Nicolae Cajal, Harry 
Kuller, ediţia a II‑a revăzută, Bucureşti, Editura Hasefer, 2004, p. 325. 
29 Evrei din România. Breviar biobibliografic, coord. Hary Kuller, Bucureşti, Editura Hasefer, 
2008, p. 248–249. 
30 Al. Zissu, Sionişti sub anchetă. Declaraţii, confruntări, interogatorii 10 mai 1951–1 mar-
tie 1952, Introducere, note şi indice de nume de Mihai Pelin, Bucureşti, Editura Edart‑FFP, 
1993, nota 10, p. 169.
31 Daniel Hrenciuc, Czernowitz: Jerusalem of Bukovina, hrenciuc.pdf (usv.ro).
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domenii, care au trăit pentru perioade scurte în „Mica Vienă”. Este vorba, 
printre atâţia alţii, de renumitul pictor israelian Reuven Rubin (1893–1974), 
cel care, în 1912, a făcut alia din România în Israel, pentru a reveni, mai apoi, 
ca diplomat la Bucureşti, în vremuri extrem de complicate32. După 1918, el 
a studiat pentru un an la Universitatea din Cernăuţi. A cunoscut, apreciat 
şi a simţit atmosfera specifică Cernăuţiului postimperial, de mari schim‑
bări şi provocări intense. În cadrul unui capitol special din acest volum, am 
dezvoltat biografiile unor personalităţi mozaice din Cernăuţi, consacrate în 
diferite domenii de activitate. 

La 15/28 noiembrie 1918 Bucovina s‑a unit prin voinţa delegaţilor reu‑
niţi în cadrul Congresului General al naţionalităţilor cu Regatul Român. La 
acest congres, dintre comunităţile naţionale n‑au luat parte decât polonezii 
şi germanii, în virtutea unor angajamente mutuale anterioare încheiate cu 
autorităţile române. În cazul evreilor, situaţia s‑a dovedit a fi una mult mai 
delicată, complexă şi sensibilă. Evoluţia evreilor cernăuţeni s‑a desfăşurat 
în perioada interbelică pe alte coordonate sociale, confesionale, relaţionale, 
economice şi identitare. Antisemitismul a devenit un fenomen cotidian, din 
ce în ce mai greu de suportat, alimentând, din nefericire, violenţele fizice, 
unele dintre acestea încheiate cu asasinate violente precum s‑au întâmplat 
lucrurile în cazul David Falik. 

Aşezate în paginile unor scrieri pragmatic şi ştiinţific concentrate şi, 
mai ales, interpretate, valorificate şi dezvoltate, aceste informaţii reflectă 
– introducând concluziile desprinse din textele savant alcătuite de către 
Alexandru Bocăneţu, Isiu Gronich, Dragoş Vitencu, Radu Grigorovici, 
Ştefan Purici, Harald Hepnner, Francesca Marciano, David Scharry, 
Joshua A.  Fogel, Keith Weiser, Zachary Baker, David Birnbaum, Andrei 
Corbea‑Hoişie, Peter Rychlo33, Florence Heymann, Marianne Hirsch, Leo 
Spitzer etc. – vechimea şi importanţa în timp a marelui oraş34 de pe Prut35.

Comunitatea mozaică din Cernăuţi a avut un rol deosebit la moder‑
nitatea spaţiului bucovinean unic prin destin, compoziţie etno‑naţională 
şi socială, incluzând în acest sugerat demers succesul înregistrat de acel 
faimos compromis realizat între etnii, cunoscut sub sintagma de Aussgleich 
(compromis, înţelegere)36. Paternitatea acestui profitabil, ingenios şi benefic 
32 Al. Zissu, Sionişti sub anchetă. Declaraţii, confruntări, interogatorii 10 mai 1951–1 mar-
tie 1952..., nota 17, p. 159. 
33 Autorii sunt menţionaţi cu lucrările aferente în partea rezervată Bibliografiei.
34 Harieta Mareci‑Sobol, Oraşul Cernăuţi în descrierile călătorilor străini în secolele XVI–
XVII, în „Anuarul Institutului de Istorie «G. Bariţiu» din Cluj‑Napoca”, Cluj‑Napoca, tom 
XLIX, 2010, p. 338–344. 
35 Wlad Bănăţeanu, Etel Knittel, Ghidul municipiului Cernăuţi (ediţie bilingvă româno‑
ucraineană), Cernăuţi, 2007, p. 9. 
36 Nick Pelling, Imperiul Habsburgic 1815–1918, Bucureşti, Editura Bic All, 2002, p. 101. 
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compromis încheiat între comunităţile etnice ale Bucovinei a reprezentat 
ideea lui Benno Straucher, liderul incontestabil al evreilor cernăuţeni37, a 
lui Koko Wasilko, un exponent de frunte al ucrainenilor cu incontestabile 
origini româneşti şi a lui Aurel Onciul38, un spirit vizionar cu certe calităţi 
politice şi convingeri europeniste avant la lettre. Autorităţile habsburgice 
au acceptat un acord între cele trei grupuri etnice principale ale Bucovinei: 
românii (reprezentaţi de Aurel Onciul şi Alexandru Hurmuzachi), ucrai‑
nenii (Nicolai von Wassilko) şi evreii (Benno Straucher). Aceştia au nego‑
ciat ulterior cu baronul Oktavian von Bleyleben, guvernatorul Bucovinei39. 
Acordul a prevăzut o largă reformă electorală care acorda o reprezentare 
proporţională grupurilor etnice din Bucovina în Dieta locală, dar, în con‑
formitate cu dorinţa majorităţii evreilor şi într‑un efort de combatere a 
agitaţiei antisemite, nu a acordat o recunoaştere specială evreilor40 (în 
afară de câteva circumscripţii electorale separate, ei erau incluşi în acelaşi 
grup cu germanii)41. Acest faimos şi invidiat – la propriu – „Aussgleich” 
proiectat de către autorităţile austro‑ungare să devină funcţional la scara 
întregii monarhii danubiene nu şi‑a arătat valenţele pragmatice decât în 
Bucovina: aşezarea geografică, inteligenţa şi pragmatismul autorităţilor 
Habsburgice, toleranţa şi înţelegerea dintre comunităţile etnice au făcut 
posibil acest compromis denumit „Aussgleich” proiectat, la care, după 
1918, noile autorităţi au renunţat într‑un mod abrupt şi absolut inexpli‑
cabil42. În fapt, el a continuat să existe şi să se manifeste factual întrucât 
demersurile instituţionale n‑au putut şterge sau anula o experienţă clădită 
voluntar între grupuri etnice şi confesionale atât de diverse precum cele 
din Bucovina Istorică. 

Evoluţia târgului Cernăuţi aşezat pe malurile Prutului la o metropolă 
recunoscută şi apreciată în zilele noastre43 – din zbuciumatul secol XXI 
– plasată pe locul al treilea în ierarhia interbelică a oraşelor României 

37 Hermann Sternberg, Zur Geschichte der Juden in Czernowitz, în Geschichte der Juden in 
der Bukowina, ed. Hugo Gold, vol. 2, Tel Aviv, 1962, Olamenu, p. 27–47.
38 Mariana Hausleitner, De la românizarea Bucovinei la Holocaust, în vol.  România şi 
Transnistria: problema Holocaustului, Bucureşti, Editura Curtea Veche, 2002, p. 128.
39 Daniel Hrenciuc, Czernowitz: the Jerusalem of Bukovina, în „Codrul Cosminului”, Analele 
Știinţifice ale Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava, 
Suceava, vol. XVIII, No. 2, December 2012, p. 361 şi urm.
40 „Die Wahrenheit”, III, Czernowitz, nr. 5960, din 2 septembrie 1909, p. 17.
41 Mihai Ştefan Ceauşu, Chestiunea rezolvării disputelor naţionale într-o zonă multietnică 
la sfârşitul primului deceniu al secolului XX. Cazul Bucovinei, în Cătălin Turliuc, Mihai 
Ştefan‑Ceauşu, Dilemele convieţuirii în procesul modernizării societăţii româneşti în spaţiul 
est-carpatic (secolele XX–XX), Iaşi, Editura Junimea, 2011, p. 109 şi urm. 
42 Daniel Hrenciuc, op. cit., p. 118.
43 Andrei Corbea‑Hoişie, Paul Celan şi „meridianul său”. Repere vechi şi noi pe un atlas 
central-european, Iaşi, Editura Polirom, 1998, p. 32.
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Mari (după Bucureşti şi Chişinău) a fost una foarte lungă şi complexă44. 
Începuturile sunt plasate în timp şi‑au fost cercetate de către renumitul 
istoric austriac Raimund Friedricht Kaindl – ca să‑i cităm doar pe cei mai 
reprezentativi – şi cercetătorul dotat cu o răbdare „benedictină” în persoana 
românului Teodor Bălan, care s‑au aplecat cu argumentele şi instrumentele 
ştiinţei spre descifrarea şi valorificarea riguroasă, sistematică în mod aca‑
demic a unor descoperiri arheologice, texte şi documente de o inestima‑
bilă valoare. În zilele noastre, Cernăuţiul s‑a consacrat un adevărat reper 
arhitectonic, cultural, demografic, spiritual, confesional, economic, social, 
pentru civilizaţia şi cultura de factură central‑europeană45. Teritoriul ora‑
şului include importante suburbii, iniţial sate distincte: Clocucica la nord‑
vest, Mănăştirişte spre sud, Grădina publică spre sud‑est, Horecea la est şi 
Caliceanca la nord‑est46. 

Cernăuţiul a devenit renumit, admirat şi cunoscut – până în zilele 
noastre – sub denumirea de Czernowitz (denumirea în idiş)47 şi datorită 
contribuţiei, forţei şi spiritualităţii evreilor bucovineni48. Capitală a cul‑
turii, civilizaţiei, a cunoaşterii şi a înţelegerii interetnice şi pluriconfesio‑
nale, Cernăuţiul a impus un model apreciat şi cunoscut în întregul Imperiu 
Habsburgic şi, ulterior, Regatul României Mari, plasându‑se imediat după 
Bucureşti şi Chişinău, în perioada interbelică. În timp, mahalalele oraşului 
Cernăuţi precum Roşa, Mănăştirişte, Clocucica, Caliceanca s‑au dezvoltat 
şi au devenit entităţi administrative de sine stătătoare49. 

Întrucât subiectul cărţii de faţă este reprezentat de comunitatea evreilor 
din Bucovina, nu voi divaga spre o aprofundare a istoriei oraşului Cernăuţi. 
Cedarea Basarabiei, a părţii de nord a Bucovinei (ţinutului Herţa a fost 
ocupat abuziv de către Armata Roşie) de către Regatul României Uniunii 
Sovietice la 28 iunie 1940 reprezintă unul dintre momentele dureroase din 
evoluţia Cernăuţiului, implicit a comunităţii mozaice locale. 

În timpul administraţiei Ioan Antonescu (1940–1944) populaţia evre‑
iască din Cernăuţi a fost internată într‑un ghetou (octombrie/noiembrie 
1941), Evreii au fost deposedaţi de bani, bijuterii, bunuri şi proprietăţi, fiind 

44 Dragoş Vitencu, Cernăuţiul Meu, Suceava (ediţie îngrijită de Aura Brădăţan), Editura 
Accent Print, 2008, p. 35.
45 Norman Davies, Roger Moorhouse, Microcosmos. Portrait of a Central European City, 
London, Pimlico, 2003, p.  228 şi urm. A se vedea Mircea A.  Diaconu, Cernăuţi. Obiecte 
pierdute, Chişinău, Editura Cartier, 2021, p. 6–7.
46 SANJ fond Inspectoratul Cadastral Bucovina, dosar 46/1854–1867, f. 2–5.
47 Vezi şi Nataly Shevchenko, Helmut Kusdat, Inhalt, la Das Jüdische Album, Verlag für 
Photographie, Wien, 2009, p. 7.
48 Dragoş Vitencu, Cernăuţiul Meu, Suceava (ediţie îngrijită de Aura Brădăţan), Editura 
Accent Print, 2008, p. 35. 
49 Ibidem, p. 58.
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apoi deportaţi în lagărele din Transnistria (Moghilev), un teritoriu supra‑
numit de către istoricul Jean Ancel drept „regatul morţii”. Pentru mulţi, acest 
drum a fost unul fără întoarcere, în timp ce traumele supravieţuitorilor au 
fost, în cele mai multe dintre cazuri, irecuperabile. Proprietăţile evreilor 
deportaţi, ucişi sau care au decedat în lagărele transnistrene au fost însuşite 
de către aşa numiţii „californieni”, persoane care au profitat, în înţelegere cu 
anumiţi funcţionari ai regimului antonescian, de situaţia dificilă a comuni‑
tăţii mozaice din Cernăuţi. Reîntoarcerea evreilor din lagărele transnistrene 
reprezintă un alt episod al dramei deportării, cele mai multe dintre fami‑
liile deportate pierzându‑şi membrii în timpul acestor tragice evenimente. 
Refacerea vieţii comunitare a devenit un obiectiv pentru toţi evreii care au 
supravieţuit iadului transnistrean, după 23 august 1944, momentul în care 
regimul Ion Antonescu a fost înlăturat. Cernăuţiul a intrat sub ocupaţia 
Armatei Roşii care a instaurat o administraţie de timp sovietic. Evreii care 
au supravieţui Holocaustului s‑au străduit să revină la o viaţă normală, însă 
acest lucru a fost unul foarte dificil. Mulţi au preferat să facă alia sau să emi‑
greze în state din Europa sau din America. Czernowitz, Ierusalimul de pe 
Prut, a devenit astfel o sintagmă profundă, de un simbolism aparte, legată 
însă de un trecut instabil.

Rădăuţi, Lviv‑Kraków
iulie 2021 – februarie 2022




