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INTRODUCERE

Comunitatea mozaică din Rădăuţi este una dintre cele mai vechi şi 
mai reprezentative din Bucovina Istorică, parte a unei realităţi des‑

pre care astăzi, însă, mai vorbesc – conform mărturisirilor regretatului Erich 
Beck, „patriarhul bibliografiei bucovinene”, – doar amintirile. Aşa cum men‑
ţionează David Lowenthal, un reputat specialist american, absolvent al pre‑
stigioasei universităţi americane Harvard, într‑o excelentă sinteză publicată 
şi în limba română, „trecutul este pretutindeni. Peste tot în jurul nostru sunt 
trăsături care, precum noi înşine şi gândurile noastre, au antecedente mai 
mult sau mai puţin puternice recognoscibile. Relicve, istorii, amintiri inundă 
experienţa omenească. Fiecare urmă specifică a trecutului piere în cele din 
urmă, dar, luate colectiv, urmele lor sunt nepieritoare. Celebrat sau respins, 
îngrijit sau ignorat, trecutul este omniprezent”1. Raportându‑mă strict la 
aceste date şi valorificând critic un număr relativ mare de izvoare primare şi 
secundare, alături de diverse studii, articole şi monografii, am decis să reiau, 
să aprofundez, să valorific şi, în final, să public aspecte noi şi inedite din isto‑
ria şi evoluţia atât de complexă şi de densă a comunităţii mozaice din Rădăuţi. 
„Dacă recunoaşterea diferenţei trecutului – aşa cum scrie David Lowenthal, 
la a cărui operă facem din nou apel – a încurajat prezervarea sa, actul prezer‑
vării a făcut şi mai evidentă această diferenţă. Venerat ca un izvor al identităţii 
comune, cultivat ca o resursă preţioasă, în pericol, ieri a devenit din ce în ce 
mai altfel decât astăzi. Totuşi, relicvele şi reziduurile sale sunt din ce în ce mai 
marcate cu trăsături de astăzi. Putem să ne închipuim cu un trecut exotic, ce 
contrastează cu un prezent monoton sau nefericit, însă îl făurim cu unelte 
moderne. Trecutul este o ţară străină, ale cărei trăsături au forma predilec‑
ţiilor cuvenite, ciudăţenia fiindu‑i domesticită de faptul că noi i‑am păstrat 
vestigiile”2.

O istorie de aproximativ două secole, un interval temporal generos şi 
semnificativ pentru o geografie simbolică şi afectivă a uneia dintre cele mai 
1 David Lowenthal, Trecutul este o ţară străină, Traducere de Radu Eugeniu Stan, Bucureşti, 
Editura Curtea Veche, 2002, p. 7.
2 Ibidem, p. 9.
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dinamice comunităţi etnice şi confesionale care a creat valori de circulaţie 
universală, impunând numele de Bucovina şi de Radautz/Rădăuţi într‑un flux 
spiritual, cultural şi ştiinţific de dimensiuni europene, rezistând timpurilor 
şi, mai ales, denaturărilor şi devierilor provocate, întreţinute şi dezvoltate de 
către regimurile politice totalitare. Comunitatea mozaică din Rădăuţi s‑a con‑
stituit într‑un mod similar comunităţilor din Cernăuţi, Suceava, Siret, Gura 
Humorului, Câmpulung Moldovenesc şi Vatra Dornei. Este dificil de imaginat 
– forţând notele unei abordări istorice de tip contrafactual – reperele evo‑
luţiei Rădăuţiului fără contribuţia masivă, efectivă şi implicită a comunităţii 
mozaice. Rolul evreilor în dinamica localităţii s‑a făcut apreciat şi recunoscut 
ca atare odată cu iniţiativele autorităţilor habsburgice de a coloniza şi valo‑
rifica adecvat potenţialul economic, industrial şi comercial al Bucovinei. În 
acest context, Rădăuţiul a atras stabilirea unui număr tot mai mare de evrei 
din Galiţia, cunoscuţi sub sintagma de Ostjuden – evrei răsăriteni. Specific 
evreilor bucovineni în general, celor rădăuţeni, în special, a fost folosirea idi‑
şului, a limbii şi culturii germane promovând personalităţi şi opere de anver‑
gură universală. Purtători de cultură şi spiritualitate germanică, dincolo de 
inconfundabilul lor spirit iudaic, evreii şi‑au adus o contribuţie consistentă la 
consacrarea Rădăuţiului drept „cel mai germanizat oraş al Bucovinei”. Această 
sintagmă este, desigur, una măgulitoare, interesantă, reală şi relevantă pentru 
dinamica lingvistică şi etnică a unei localităţi bucovinene pentru ai cărei locu‑
itori limba germană a reprezentat un mijloc fluent şi convenţional de comu‑
nicare/socializare. Personalităţile originare din cadrul comunităţii mozaice 
din Rădăuţi s‑au afirmat şi consacrat, de regulă, prin forţa împrejurărilor 
determinate de conţinutul malefic al Şhoahului, în spaţiile geografice ale lumii 
democratice occidentale, tolerante şi primitoare, văduvind, astfel, localitatea 
natală de privilegiul inedit ale unor contribuţii inegalabile... Profilul memo‑
riei colective sau ale celei care provine din zone documentelor şi mărturiilor 
valorificate – reflectă particularitatea unor savanţi precum Norman Manea – 
prestigios scriitor american de origine română care a locuit o vreme în Rădăuţi 
– Avigdor Arikha (născut Dlugacz), unul dintre cei mai renumiţi pictori şi 
graficieni francezi – Mizzie Locker, o apreciată soprană din Israel (decedată 
în 2014, la Ramat Gan), Dan Pagis, celebru scriitor israelian, dispărut între 
timp (1986), datorită unei boli necruţătoare, Joshua Bierer, întemeietorul psi‑
hopedagogiei sociale, Karl Krüger, renumit jurnalist şi om politic în perioada 
interbelică, Hermann Poras – medic, fondator şi director al Sanatoriului şi 
Institutului de Hidroterapie „Dr. Poras” din Solca, Heinrich Gärtner (1895–
1962), cineast postbelic de faimă europeană, Ruth Hellen Gruber, jurnalistă 
şi scriitoare americană de prestigiu, Natalie Portman, una dintre actriţele în 
vogă, în prezent la Hollywood, descendenta unor evrei rădăuţeni ş.a. Toţi 
aceştia, precum şi alţii, la care mă voi referi în paginile acestei cărţi, au fost 
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influenţaţi de suferinţa inegalabilă provocată de către Shoah/Holocaust...3. Un 
excurs complet şi recuperatoriu consacrat comunităţii mozaice rădăuţene nu 
poate face însă abstracţie de multitudinea şi varietatea contribuţiilor membrilor 
acesteia veniţi din sfera educaţiei: dascăli şi formatori de conştiinţe autentice 
precum Lea Schuller, Kamil Iacob, Ruth Guttman, păstraţi în memoria foştilor 
colegi şi elevi drept dascăli foarte bine pregătiţi, înzestraţi cu mult tact şi simţ 
pedagogic. Moştenirea toleranţei şi multiculturalismului ne îndeamnă în cazul 
mai general al Bucovinei, şi în particular al Rădăuţiului, la o reevaluare generală 
a întregului context social, politic şi spiritual în care evreii au evoluat şi s‑au 
raportat activ la esenţa evenimentelor timpului. Evreii rădăuţeni şi‑au amenajat 
şi susţinut un număr apreciabil de case de rugăciune alături de Templul Mare, 
inspirat arhitectural şi stilistic din configuraţia arhitectonică a Templului Mare 
din Cernăuţi, un monument istoric important în zilele noastre, emblematic 
pentru municipiul Rădăuţi, parte a patrimoniului cultural naţional. La Rădăuţi 
au slujit rabini de o mare prestanţă spirituală şi intelectuală, care s‑au rein‑
ventat apoi la Strasbourg, Frankfurt pe Main, New York şi în Israel, promovând 
cultura, tradiţiile şi spiritualitatea iudaică. Importanţi lideri spirituali, politici 
şi religioşi ai evreimii bucovinene au venit la Rădăuţi cu scopul de a promova 
ideile cheie ale iudaismului precum şi ale partidelor şi grupărilor politice evre‑
ieşti. Sionismul rădăuţean a fost unul dinamic, pragmatic şi orientat în spiritul 
învăţăturilor lui Thedor Herlz spre (re)construirea statului Israel4. 

La vremea respectivă, toate aspectele şi activităţile care au ţinut de pregă‑
tirile şi emigrările evreilor în Eretz Israel au fost atent supravegheate de către 
Direcţiunea Generală a Poliţiei, Siguranţa Generală a statului român, ulte‑
rior de ofiţerii Direcţiei Generale ale Securităţii Poporului5. Unele secvenţe şi 
detalii identificate în cursul cercetărilor efectuate în cadrul fondurilor arhivis‑
tice din cadrul SANIC şi ACNSAS au fost incluse în volumul de faţă, în măsura 
în care raţiunea şi logica internă a lucrării au permis acest lucru. Un capitol de o 
importanţă aparte în această expunere îl reprezintă contribuţia efectivă, impli‑
cită a evreilor în organizarea şi administrarea localităţii Rădăuţi prin develo‑
parea unor conexiuni concrete legate de susţinerea economiei, a comerţului, 
a culturii şi spiritualităţii de către comunitatea mozaică. Indiferent de tipul de 
abordare pentru care s‑ar opta în descrierea/analizarea evoluţiei Rădăuţiului, 
matricea iudaică a localităţii este (încă) una puternică şi recognoscibil iudaică, 
în raport cu un specific bucovinean autentic, parte a unui microspaţiu etnic şi 
confesional de esenţă central‑europeană. 

3 A se vedea şi Cătălin Mihuleac, Ultima ţigară a lui Fondane, Bucureşti, Editura Cartea Româ‑
nească, 2016.
4 Claude Klein, Israel. Statul evreilor, Bucureşti, Editura All, 2003, p. 12–13.
5 Arhivele Consiliul Naţional pentru studierea Arhivelor Securităţii (în continuare se va cita 
ACNSAS), Bucureşti, fond Documentar, dosar 008890, f. 25, 32.
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Un echilibru confesional şi etnic coagulat în dinamica prefacerilor inter‑
venite în timp, au conferit şi au asigurat în cazul Rădăuţiului renumele unei 
comunităţi tolerante şi deschise permanent spre dialog şi comunicare interet‑
nică şi pluriconfensională. Un aspect mai puţin analizat şi promovat în con‑
textul cercetărilor focalizate asupra comunităţii rădăuţene este reprezentat de 
locul şi contribuţia efectivă a evreimii locale în conducerea şi administrarea 
Rădăuţiului. Se cuvine cunoscut – şi desigur promovat – rolul evreilor în iniţi‑
erea şi susţinerea unor iniţiative legate de administrarea localităţii, una dintre 
cele mai reprezentative din Bucovina istorică. Evreii au făcut parte în mod con‑
stant din conducerea comunităţii locale, fiind aleşi în Reprezentanţa Locală, 
ajungând să ocupe funcţii de primari şi viceprimari. Modul de desfăşurare şi de 
organizare a campaniilor electorale, conţinutul şi ritmul dezbaterilor publice, 
raportarea la problemele curente şi concrete rezultate din dinamica şi nevoile 
de modernizare ale Rădăuţiului, i‑au consacrat pe evrei drept o comunitate 
deschisă dialogului, cu soluţii şi proiecte care au depăşit sfera strictă a propriei 
comunităţi, ţinând, desigur, cont şi de ponderea semnificativă pe care o deţi‑
neau, alături de români şi germani, ei fiind cei mai numeroşi la nivelul distribu‑
ţiei etnice şi confesionale. O radiografie a structurii profesionale a comunităţii 
mozaice rădăuţene reflectă o paletă ocupaţională diversă, incluzând medici, 
funcţionari, administratori, avocaţi, jurişti, învăţători, profesori, meseriaşi, toţi 
aceştia binemeritând aprecierea întregii comunităţi locale, ei fiind adesea men‑
ţionaţi la nivelul memoriei colective locale. Coabitarea la care m‑am referit în 
rândurile de mai sus a suferit însă o traumă profundă şi ireparabilă, ea fiind 
dezvoltată în mod progresiv, începând prin manifestarea unor excese antise‑
mite şi ultranaţionaliste apărute în anii ’30, aspecte şi secvenţe care au afectat 
dureros şi definitiv destinul comunităţii mozaice rădăuţene. Legiferate în 
contextul unor guvernări direcţionate într‑un mod oficial spre antisemitism 
(guvernarea Goga‑Cuza, guvernarea Ion Antonescu‑Horia Sima şi guvernarea 
Ion Antonescu)6, măsurile antievreieşti au premeditat excluderea şi deportarea 
evreilor din societatea românească7, statul român înscriindu‑se astfel în rându‑
rile acelor state care au organizat Shoahul/Holocaustul8. 

Din nefericire, fractura a intervenit într‑un mod dramatic şi ireparabil: la 15 
octombrie 1941 (pregătirile fiind demarate chiar de Sucot – sărbătoarea cor‑
turilor la evrei9) întreaga comunitatea mozaică din Rădăuţi a fost evacuată în 
6 Lya Benjamin, Naţionalism şi antisemitism în legislaţia regimului autoritar al regelui Carol al 
II-lea. România, 1938–1940, în „Studia et Acta Iudaeorum Romaniae” (în continuare „SAHIR”), 
IV, Bucureşti, 1999, p. 208–217.
7 A se vedea Gregor von Rezzori, Memoriile unui antisemit, Traducere din germană de Catrinel 
Pleşu, Bucureşti, Editura Humanitas, 2008, p. 168 şi urm.
8 A se vedea şi Sonia Palty, Evrei, treceţi Nistrul!, Cluj‑Napoca, Editura Dacia, 2006, p. 13 şi urm.
9 Sucotul este celebrată în a cinciprezecea zi a lunii Tişrei, la două săptămâni după Roş Haşana, 
de obicei la sfârşitul lunii septembrie sau începutul lunii octombrie. Potrivit Torei, rolul Sucotu‑
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Transnistria, de unde cei mai mulţi nu s‑au mai întors (dintr‑un total de 6000 
de persoane au revenit doar 1500!). Astfel, evreimea bucovineană în general, 
şi comunitatea mozaică rădăuţeană, în special, aveau să cunoască, la propriu, 
cea mai cumplită dramă din istoria lor: Holocaustul10. Viaţa şi moartea evre‑
imii rădăuţene în lagărele din Transnistria au devenit reperele fundamentale pe 
care s‑au construit strategiile individuale şi colective ale supravieţuirii acestora, 
mai puţin de un sfert din totalul celor deportaţi reuşind totuşi să se salveze... 
Amprenta iudaismului este – din fericire – una puternică în cazul Rădăuţiului, 
fapt care sugerează, stimulează şi susţine cunoaşterea reciprocă a istoriei, 
implicit a contribuţiei efective a evreilor la dezvoltarea, modernizarea şi con‑
sacrarea localităţii la nivel regional şi european. Marile frământări, dezbateri şi 
căutări spirituale, culturale şi religioase specifice lumii iudaice, s‑au regăsit şi 
s‑au manifestat ca atare în cadrul comunităţii mozaice din Rădăuţi, acestea fiind 
plasate, de regulă, în contexte regionale, naţionale şi europene. Personalităţile 
originare din cadrul comunităţii mozaice din Rădăuţi s‑au afirmat şi consa‑
crat, de regulă, prin forţa împrejurărilor determinate de conţinutul malefic al 
Holocaustului, în spaţiile geografice ale lumii democratice occidentale, tole‑
rante şi primitoare, văduvind astfel, localitatea natală de privilegiul inedit ale 
unor contribuţii inegalabile.... 

Doresc să mulţumesc unor persoane care mi‑au oferit ajutorul în redac‑
tarea acestei cărţi, înlesnindu‑mi accesul la documente, precum domnul Gelu 
Ţugulea, directorul Colegiului Tehnic Rădăuţi, domnului Traian Andronachi, 
managerul Spitalului „Sf. Cosma şi Damian” din municipiul Rădăuţi, Nicolae 
Scripcariuc, arhivist în cadrul SJAN Suceava. Un cuvânt de preţuire şi apre‑
ciere se cuvine domnului Cătălin Urdoi pentru talentul şi mai ales disponibili‑
tatea arătată în realizarea unor fotografii de mare acurataţe. Îi mulţumesc, de 
asemenea, lui Ottmar Traşcă, un distins istoric clujean (Institutul de Istorie 
„George Bariţiu”, Cluj‑Napoca), precum şi d‑şoarei Nina Gavrilă. Un cuvânt 

lui este precizat în felul următor: „Şapte zile să locuiţi în colibe; pentru ca urmaşii voştri să ştie că 
i‑am făcut pe copiii lui Israel să locuiască în colibe, după ce i‑am scos din ţara Egiptului. Eu sunt 
Domnul vostru”, apud Alfred J. Kolatch, Tradiţii şi obiceiuri evreieşti. Ce, cum şi de ce?, volumul 
I, ediţie coordonată de Eduard Kupferberg, Traducere din limba engleză de Magda Petruşcă, 
Bucureşti, Editura Hasefer, 2015, p. 257. La evrei, lunile se socotesc după mersul lunii, iar anii 
după cel al soarelui. Luna începe în momentul apariţiei lunii noi pe cer şi durează până la a doua 
conjuncţie a lunii cu soarele (molad în ebraică). În calendarul iudiac lunile anului sunt urmă‑
toarele: Tişre (30 de zile), Heşvan (29 sau 30 de zile), Kislev (29 sau 30), Tevet (29), Şevat (30), 
Adar (29), Nisan (30), Iiar (29), Sivan (30), Tamuz (29), Av (30) şi Elul (29), Calendarul ebraic 
şi reforma calendarului, în „Almanahul evreiesc pentru România Mare”, Bucureşti, 1932, p. 21; 
Geoffrey Wigoder (redactor coordonator), Enciclopedia iudaismului, traducere de Radu Lupan 
şi George Weiner, ediţia a II‑a, Bucureşti, Editura Hasefer, 2016, p. 123.
10 Michael Shafir, Între negare şi trivializare prin comparaţie. Negarea Holocaustului în ţările 
postcomuniste din Europa Centrală şi de Est, Prefaţă de Stelian Tănase, Iaşi, Editura Polirom, 
2002, p. 13 şi urm. 
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special de mulţumire se cuvine Cristinei Rotaru, pentru susţinerea permanentă 
arătată în scrierea acestei cărţi. Un cuvânt aparte de mulţumire i se cuvine 
domnului Elie Schaffer, pentru sprijinul moral arătat şi informaţiile transmise 
în problema documentării unor aspecte ale istoriei evreilor rădăuţeni. 

Parte inseparabilă a istoriei Bucovinei, istoria evreilor şi‑a pus amprenta 
într‑un mod inconfundabil (şi) asupra istoriei şi patrimoniului cultural naţi‑
onal al municipiului Rădăuţi. Astăzi clădirile din centrul istoric al municipiului 
Rădăuţi, Templul Mare, Punctul Muzeistic amenajat, completat în mod constant 
şi inaugurat în interiorul Sinagogii la 25 iulie 2012, o serie de locuinţe de pe stră‑
zile Rădăuţi‑ului (până prin anii ’70–’80 ai secolului XX, parte inconfundabilă a 
binecunoscutului „Juden Gasse”/„Cartier Evreiesc”), Cimitirul Evreiesc, Sediul 
Comunităţii Evreieşti din Rădăuţi, puţinii membri ai Comunităţii mai păs‑
trează şi amintesc în permanenţă de reperele inconfundabile ale evreilor rădă‑
uţeni, cândva populaţia majoritară a acestei reprezentative aşezări bucovinene. 
La 14 octombrie 2016, cu prilejul împlinirii a 75 de ani de la deportarea evreilor 
din sudul Bucovinei istorice în Transnistria, Federaţia Comunităţilor Evreieşti 
din România a amplasat plăcuţe comemorative în locurile de referinţă pentru 
deportarea evreilor în Transnistria (Gara şi Sinagoga Mare). Interferenţele şi 
convergenţele culturale, spirituale, confesionale, educaţionale dintre evrei şi 
creştini reflectă datele concrete ale multiculturalismului municipiului Rădăuţi, 
parte a istoriei spaţiului bucovinean în ansamblul său. Municipiul Rădăuţi are 
(încă) o puternică amprentă central‑europeană, fapt care, aşa cum am mai scris 
în paginile acestei monografii, i‑a asigurat un rol şi o distincţie aparte în rân‑
durile celorlalte aşezări din spaţiul bucovinean, în prezent al judeţului Suceava. 
Evoluţiile nefaste care au cuprins şi afectat în chip esenţial destinul evreilor 
din această parte a Europei au determinat modificări dramatice în ponderea 
comunităţilor mozaice, care, practic, au dispărut. Tragedia unică a Shoahului/
Holocaustului şi emigrările ulterioare spre Israel au determinat dispariţia unor 
comunităţi întregi, altădată puternice, numeroase şi înfloritoare11. În realitate, 
tragismul întregii situaţii este relevată de faptul că, în prezent, nu mai există 
nici o comunitate mozaică în partea de sud a fostei Bucovinei istorice care aibă 
un număr de membri similar celor din alte vremuri... 

Numărul evreilor din municipiul Rădăuţi este astăzi unul extrem de scăzut, 
determinat de evenimentele mai sus amintite, iar o revigorare a comunităţii 
mozaice nu pare a fi foarte probabilă. Este dificil de imaginat municipiul Rădăuţi 
fără contribuţia evreilor, însă realitatea tristă a evoluţiilor demografice pare a 
fi implacabilă pe termen lung. Din aceste considerente, se impune prezervarea 
şi revalorizarea patrimoniului cultural, spiritual, arhitectural, literar şi ştiinţific 
11 A se vedea consideraţiile regretatului Imre Tóth pentru perioada post‑Holocaust, Imre Tóth, 
A fi evreu după Holocaust, Traducere din limba franceză de Gina Vieru, Bucureşti, Editura 
Humanitas, 2015, p.5 şi urm.
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iudaic al municipiului Rădăuţi. Manifestările de înaltă ţinută organizate de 
către Comunitatea Evreilor din municipiul Rădăuţi, în parteneriat cu Federaţia 
Comunităţilor Evreieşti din România, asigură perspectivele unei cunoaşteri 
benefice, valorizatoare a patrimoniul material şi imaterial iudaic rădăuţean.

Rădăuţi, martie 2018


