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Introducere

Împrejurarea că redacţia opului patriotic „Österreich-Ungarn in 
Wort und Bild“ n-a pri mit pe Evrei în cadrul unei monografii sepa rate, 
măcar cât de scurtă, ci i-a înrolat statistic la Germani, m-a îndemnat să 
scriu scurta monografie prezentă a Evreilor din Bucovina. Din ea iese, 
evident, că Evreii, cari au o cre dinţă diferită şi un cult separat de toate 
cultele şi credinţele altor popoare, astfel de port, datini, obiceiuri şi 
credinţe poporale, nu este iertat a-i număra, chiar şi dacă ar vorbi cea 
mai cu rată limbă germană, nu jargonul germano-evreiesc, la Germani, 
şi că ei constituie o frac ţiune de popor care trebuie luată în seamă ca 
atare, precum s-a făcut aceasta cu alte fracţiuni de popoare, mai puţine 
la număr de suflete decât Evreii.

Chiar Evreii înşişi se separă de alte popoare –şi de Germani – 
creându-şi insti tute culturale şi umanitare etc. exclusiv pen tru Evrei.

În timpul din urmă, şi Germanii bucovineni se separă de Evrei 
într-o societate a „Ger manilor creştini”, prin ce recunosc că Evreii sunt 
un popor de sine stătător, care nu poate fi înrolat – doar numai la alegeri 
– nici în rândurile Germanilor, nici ale altor popoare.

Lăsămu-i pe Evrei să fie Evrei şi să-şi cultive limba, legea, 
datinile şi obiceiurile lor seculare, moştenite de la strămoşi, cari, în 
decursul veacurilor, adeseori au trebuit să le apere, cu schimbul a multor 
jertfe materiale şi morale, înjosiri, prigoniri şi chiar cu viaţa.

Straja, în 10 August 1899.
Dimitrie Dan,

exarch şi paroch
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Imigrarea Evreilor în Bucovina  
şi sta tistica lor

Evreii din imperiul bizantin cercetau adeseori în afaceri comer-
ciale ţările româneşti. Şi tocmai aceste afaceri făcură că unii din ei se 
aşezară foarte timpuriu în oraşele Moldovei şi Bucovinei de astăzi. Aici 
luară ei, cu încetul, rentabilul negoţ cu îmbelşugatele producte ale ţării 
în mâinile lor. Pe nesimţite, ştiură ei se delătureze pe Români, băştinaşii 
ţării, de la orişicare ram de negoţ.

Această împrejurare, însă, porni în întreaga ţară o reacţiune în 
contra Evreilor şi se fini cu izgonirea lor din Moldova.

Despre această izgonire ne informează următorul document al 
lui Petru Vodă Şchiopul, din 5 Ianuarie 1579, în care se istoriseşte că un 
consiliu, compus din boierii şi neguţătorii Moldovei, a decis izgonirea 
Evreilor din Moldova, şi care deciziune se aduce spre ştiinţă comerci-
anţilor poloni:

„Noi Petru, cu mila lui Dumnezeu Domnul ţării Moldovei, 
stăpân şi erede. 

Comercianţilor şi neguţătorilor de la Leov şi din celelalte părţi 
ale regatului polon, cui se cade a şti, se arată mila noastră megieşească... 
În fine, să vă fie cunoscută alungarea Evreilor din ţara noastră, nu din 
simplu capriciu, ci din cauza desperării negu storilor noştri, cari îşi pierd 
timpul, aşteptând, la hotar, sosirea cumpărătorilor de vite, pe când Evreii, 
trecând alăturea şi aducând la noi postavurile leşeşti, după ce le desfac, 
îşi cumpără şi scot vite din lăuntrul ţării, lăsând pe neguţătorii noştri de 
la hotar cu buzele umflate; noi nu le-am refuza să-şi cumpere vite şi-n 
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lăuntrul ţării, dacă nu le-ar ajunge cele de la hotar, dar ca să ruineze pe 
neguţătorii noştri, una ca aceasta n-o putem îngădui.

Pen tru mai multă credinţă şi tărie, am poruncit a se întipări sigiliul 
nostru moldovenesc.

Iaşi, anul Mântuirii 1579, genariu 8”1.

Citatul document este ştirea cea mai sigură despre vechea exis-
tenţă a Evreilor în oraşele Moldovei. Izgonirea lor din Moldova, însă, se 
pare că n-a urmat cu mare stricteţe şi din tot locul, sau că ei au ştiut să 
schimbe, cu timpul, opiniunile domnitorilor prin bacşişuri grase, căci, 
după anul fatal 1579, aflăm Evrei mai că-n toate oraşele Moldovei, unii 
ocupându-se cu negoţul, alţii practicând arta medicinii.

Trecând Bucovina la imperiul glorios al Austriei, află guvernorul 
ţării, generalul Spleny, în anul 1774, numai 526 suflete evreieşti, cari 
însă se înmulţiră prin imigrare aşa de rapid, că-n anul 1778 se putură 
număra deja 800 de suflete2.

Evreii aflaţi de Spleny în Bucovina erau stabilizaţi aici, ceea ce 
dovedeşte și împrejurarea că ei aveau, în oraşele principale, Suceava, 
Siret şi Cernăuţi, câte o sina gogă. Ocupaţiunea lor era, pe acel timp, 
negoţul şi fabri carea rachiului din grâne3.

În anul 1782, se numărară deja 714 familii evreieşti. În anul 1786, 
însă, scăzu numărul Evreilor la 582 sau 539 familii, ceea ce se explică 
prin aceea că mulţi Evrei părăsiră ţara, fiindcă guvernul local voia să-i 
constrângă la agricultură4, o ocupaţiune care nu le convenea.

De la anul 1787, până la 1799, se urcă populaţia evreiască din 
Bucovina în următorul mod: 1787: 2.203; 1789: 2.383; 1791: 2.651; 
1793: 2.728; 1795: 2.883; 1797: 3.121; 1799: 3.366 suflete.

În anul 1803, erau, în Bucovina, 669 familii evreieşti, din cari 

1 B. P. Hasdeu, Archiva istorică a României, Bucureşti 1865 tom. 1. pag. 173 
şi 174
2 Biderman, die Bukowina unter österr. Verwaltung, Lemberg 1876, pag. 51
3 Sulzer, Geschichte des transalpinischen Daciens, Wien 1787, tom. II, 
paragraf 124
4 Hurmuzache, Documente, tom. VI. pag. 457
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55 se ocupau cu agricultura5.
De la acest an, creşte numărul Evreilor în Bucovina rapid, atât 

prin naştere, cât şi prin imigraţii neînce tate din învecinată Galiţie şi Rosie 
aşa că ei numărau, în 1817: 1.031 familii; în 1821: 6.077; 1826: 7.828; 
1846: 11.581; 1850: 14.581; 1857: 29.187; 1869: 47.754; 1872: 32.933; 
1880: 67.418; 1890: 82.717, iar în prezent este numărul Evreilor desigur 
aproape 100.000 suflete.

Fisionomía, portul  
şi ocupaţiunea Evreilor

Evreii au o faţă lungăreaţă, c-o pieliţă de regulă cam palidă. 
Impresia feţei, altfel bine proporţionată, este simpatică. Gura este de 
mărime mijlocie, nasul mare şi, de regulă, încovoiat, care împrejurare 
indică originea orientală.

Ochii sunt foarte vioi şi de culoare felurită. Din ei vorbeşte o 
voinţă fermă şi o răbdare plină de abnegaţiune de sine.

Statura corpului de regulă este mijlocie. Părul brun al capului se 
tunde scurt sau se rade chiar cu briciul. Câteodată, are părul o culoare 
blondă, ba chiar şi roşie. Lângă urechi, nu se tunde părul capului6, ci se 
lasă nişte cosiţe lungi, cari întotdeauna se încreţesc şi se cheamă „peis”, 
latură sau margine sau „perciuni”. Per ciunii sunt atunci de lungimea 
prescrisă, dacă se ajung capetele lor sub barbă. Ei se poartă în scopul, 
ca să aducă aminte Evreilor de săraci, cărora, în vechime, trebuia să se 
lase o latură de câmp neculeasă, ca ei să-şi culeagă pâinea de pe ea7.

Barba şi musteţele nu se rad, nici tund8, ci se poartă în lungimea 
naturală.

Atât între bărbaţi, cât şi femei, se află chipuri de-o regularitate 
5 Biderman 1. c. pag. 52 şi 53
6 Vezi Moise III, cap. 19, vers 27
7 L. c. vers 9, 10
8 Vezi 6
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clasică.
Evreii sunt destul de vioi, însă cu nedrept s-ar numi ei oameni 

veseli. Ei sunt foarte uşor crezători, supersti ţioşi şi ţin cu stricteţe, ba 
chiar tenacitate, la credinţa şi obiceiurile lor strămoşeşti. Isteţimea minţii 
lor este bine cunoscută şi ei sunt nişte calculatori neîntrecuţi, cu un spirit 
foarte speculativ, care se află vecinic în activitate. Pentru întreprinderi 
şi asociaţiuni de speculă sunt ei totdeauna gata. Ei risă în întreprinderile 
lor mult, în care, de multe ori, câştigă mult, dară pierd câteodată totul. 
Altfel, sunt ei oameni treji, sârguincioşi, activi, plecaţi, în destulaţi cu 
puţin, ca să poată câştiga mult. Ei ţin mai mult la adunarea averii, decât 
la îngrijirea şi nutrirea corpului, de aceea spiritul lor necontenit viază, 
iar cor pul vegetează. Frica lor proverbială mai ales de câni şi arme a dat 
ansă9 la multe anecdote hazlii.

Portul Evreilor este oriental. Bărbaţii poartă, peste cămeşa pre-
văzută cu un guler lat, un fel de vestă de barchet, de regulă albă şi fără 
mâneci. Ea se numeşte „talus cuten” – veşmânt mic, şi se îmbracă aşa, că 
se vâră pe trup peste cap, în jos. Acest veşmânt este înzestrat, la şolduri, 
cu 4 smocurele de fire lungi de aţă albă. Aceste fire de aţă, numite „ţiţe”, 
spânzură, în lungime de jumătate de cot, pe şolduri, în jos. Ele se poartă 
ca Evreii să-şi aducă aminte de legile lui Dumnedeu10.

Peste izmene poartă Evreii nişte pantaloni largi, de materie sim-
plă, întunecată. Pantalonii se vâră în colţuni albi şi lungi, cari ajung până 
sub genunchi, unde se leagă aşa că încreţiturile pantalonilor spânzură 
peste colţuni, până la pulpele picioarelor.

Pantalonii se poartă astfel când se încalţă picioarele cu papuci 
joşi sau cu pantofi. Evreii cei mai ortodocşi poartă, încă şi astăzi, vara, 
numai pantofi, care încălţă minte se uzita, mai înainte, de toţi Evreii.

Dacă se încalţă picioarele cu ciubote, atunci se vâră pantalonii 
în turetci, în altfel acopăr ei picioarele, lăsaţi în jos, până la căpută.

Peste talus-cuten (vestă) poartă Evreii un „caftan” negru şi lung, 
de lână. Sâmbăta şi-n zile de sărbători, este caf tanul de mătase sau atlas. 
El, în tot cazul, trebuie să fie bine potrivit pe trup, să ajungă mai jos de 
glezne şi să se îmbumbe, la piept, cu 2 bumbi. Gulerul caftanului se 

9 ansă = prilej
10 Moise, IV, cap. 15, vers. 38-40
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fineşte în două clape lungi, cari lasă pieptul deschis.
Peste caftan se încing11 ei c-un brâu negru de mă tase, numit 

„gartel” sau, evreieşte, „chagirim”, ale cărui ca pete destrămate se leagă 
aşa la şolduri, că spânzură, apoi, la spate, în jos.

Capul se acoperă c-un fel de fes negru de catifea sau şi de piele, 
numit „iarmurca”, care nu se ia nicicând din cap. Deasupra se poartă o 
pălărie neagră, păroasă, cu fund înalt şi streşini mijlocii, rotunde.

Sâmbătă şi-n zile de sărbători, poartă bărbaţii cei însu raţi o cuş-
mă rotundă, de catifea neagră, numită „strai-mel”. Ea are fund lung şi 
moale, c-o streşină de blană de jder sau samur. O seamă poartă, în aceste 
zile, şi cilindre moderne. Tot atunci, îmbracă ei, pe deasupra caftanu lui, 
iar iarna, deasupra blănilor lungi şi scumpe, când merg, dimineaţa, la 
9 ore, la  sinagogă sau templu, să se roage, un halat12 alb, de lână, lat, 
vârstat pe la jumătate şi margini cu negru şi prevăzut cu-n guler cusut 
cu fir. Marginile halatului se finesc în franjuri, iar dinainte şi dinapoi au 
capetele fire de aţe, „ţiţe”. Aţele cele de dina poi nu se văd, deoarece ele 
sunt vârâte în brâu, ca hala tul să nu se târâie pe jos. Această îmbrăcăminte 
rituală se numeşte „talus” = veşmânt.

Femeile poartă veşminte moderne, de lână, catifea şi mătase, şi 
se ornează cu aurime şi pietre scumpe, în cari dezvoltă ele un lux foarte 
mare. Înainte vreme, purtau ele fruntariul, adică un fel de diademă, în-
zestrată cu pie tre scumpe şi mărgăritare. Fruntariul reprezenta adeseori o 
avere întreagă. Pe piept, purtau femeile un laţ, cusut cu fir de aur. Astăzi, 
aceste obiecte mai că pretutindeni au dispărut din rândul obiectelor de 
îmbrăcăminte ale fe meilor, cum dispar, cu încetul, şi perucile la femeile 
cele măritate, cari nu-şi mai taie părul, înainte de cununie.

Evreii se ocupă, cu predilecţie, cu negoţul, în mul tiplele lui ra-
muri, cu meseriile, cu ţinerea în arendă de moşii, hoteluri, restaurante, 
cafenele, velniţe, berării, propinaţii13, cârşme, mori, rohatce, fabrici, 
feresteie ş. m.

Nu este întreprindere în ţară, fie ea chiar exclusiv creştinească, 
la care n-ar fi măcar un Evreu. În scurt, pe terenul comercial-economic 

11 L. c. II cap. 12, vers. 11
12 Moise, V, cap. 22, vers 12
13 Fabrici de spirt din cartofi
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joacă ei în Bucovina primul rol, deoarece ei domină întreg comerţul, 
posedă multe capitaluri şi proprietăţi mari şi dispun de presa germană 
din ţară, aflătoare în mâinile lor.

În toate păturile societăţii, au Evreii mulţime de reprezentanţi. În 
societatea cultă şi birocratică, au ei, aşijderi, influenţă, căci au mulţime 
de medici, advocaţi, far macişti, profesori de universitate şi şcoli medii, 
învăţă tori, rabini, judecători, ofiţeri, amploiaţi administrativi şi la căile 
ferate, ingineri, tipografi, fotografi, secretari comu nali, scriitori prin 
birouri, mijlocitori etc.

Nu se încheie un negoţ mai însemnat, ba nu se vinde nici o coadă 
de viţel sau de cal fără de intervenţia dorită sau nedorită a unui Evreu. La 
această ocazie, Evreul trage folosul cel mai mare, deoarece el nu riscă 
nici bani sau vreun obiect oarecare, în preţ de bani, ci, din contra, câştigă 
bani. Şi trebuie de recunoscut, fără de părtinire, că Evreii, alegându-şi 
o ocupaţie, se dedică ei cu trup şi cu suflet şi ajung, în ea, acolo unde 
creştinul, din comoditate şi lipsă de răbdare şi de perseverenţă serioasă, 
nu se poate sui nicicând.

Mult contribuie la înflorirea negoţului ovreiesc şi la acumularea 
de averi creditul cel mare, ce-l au neguţătorii cei mici la comercianţi, 
fabricanţi şi la capitalişti. Nu o dată, însă, se întâmplă, că o seamă din ei 
se uzează, când voiesc se accelereze mersul norocului, şi, de un mijloc, 
nu tocmai onorific, adică că se fac mofluşi sau bancrotează, spre a se 
împăca, apoi – se-nţelege, în folosul propriu – cu creditorii, cu nişte 
procente ridicol de mici.

Şi se susţine, în societatea creştină, că faliment trebuie să dea şi 
cel mai cinstit neguţător Evreu, care abia după aceea are credit nemărginit 
la orişicine din cona ţionali. Falimentul, aşadar, să fie un fel de examen de 
capabilitate în ale negoţului. Această aserţiune desigur de aceea a putut 
fi crezută în Bucovina, deoarece aici provin multe falimente şi mai că 
99 din 100 se dau de neguţători Evrei.
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Afacerile de cult  
ale Evreilor bucovineni

Evreii bucovineni sunt despărţiţi în două tabere religi oase. Unii, 
adică, sunt conservativi în ale credinţei şi cul tului şi se numesc „orto-
docşi”. Alţii iar nu sunt contrari progresului în astfel de întrebări şi le 
zic „moderni”.

Ortodocşii se deosebesc de cei moderni prin portul lor lung, 
oriental, ţinerea morţişă la disensiunile şi interpretaţiunile talmudice, la 
liturghia cea veche şi la forma lităţile învechite ale cultului, mâncarea de 
cărnuri tăiate şi încuviinţate de hahamii lor, încrederea oarbă în rabinii 
lor miraculoşi, mai ales în cel din Sadagura, a cărui dar zice că rămâne 
în familie, prin moştenire, şi cel din Boian şi Vijniţa, şi-n uzarea, în 
conversaţie, a unui jargon germano-evreiesc. În tot locul, au ei sinago-
gile lor deosebite. Orto docşii sunt toţi cunoscători şi de limba ebraică şi 
reprezintă adevăratul tip evreu.

Evreii moderni, însă, sunt iubitori de progres în ale cultului lor, de 
aceea au şi introdus ei, în frumoasele lor temple, din cari cel mai frumos 
este cel din Cernăuţi, liturghia în limba ebraică, însă cu adaosul unor 
cântări şi a predicii în limba germană şi cântarea corală, care se execută 
excelent de cântăreţi plătiţi. Mai departe, au pri mit ei portul european, 
vorbesc cu predilecţie limba cul tă germană, din care şi-au primit toţi, 
la ordinul împăra tului Iosif II, din anul 1784, numele de familii, şi au 
ra bini cu-o cultură teologică profundă. În ale mâncărurilor nu sunt ei 
aşa de scrupuloşi ca fraţii lor ortodocşi şi ştiu aprecia feliile gustoase 
de şolduri ş. a,

Afacerile de cult ale Evreilor se conduc, în fiecare comunitate mai 
mare evreiască, de un consiliu de cult, în fruntea căruia stă un prezident. 
Mulţimea membrilor, cari se aleg de întreaga comunitate, depinde de la 
numărul populaţiei evreieşti din aceea comunitate. Prezidentul con siliului 
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se alege de membrii lui.
În Cernăuţi şi Suceava, susţine comunitatea evreiască câte o 

şcoală primară confesională germano-evreiască, care au dreptul de şcoli 
publice. În cea din Cernăuţi, s-a intro dus, în timpul din urmă, pe lângă 
materiile uzitate în şcolile primare publice, şi învăţământul în limbile ţării, 
ceea ce înseamnă un progres necontestat în cele culturale, deoarece, prin 
aceasta, se recunoaşte marea însemnătate a limbilor ţării în viaţa publică 
şi privată, iar în cele po litice aceasta îndrumă apropierea de popoarele 
autohtone ale ţării.

În Cernăuţi, există mai multe societăţi filantropice exclusiv evre-
ieşti ca: Bicur cholim = societatea pentru căutarea bolnavilor, Machse 
luewjon = societatea pentru sprijinirea săracilor ş. a.

Şi academicii de confesiunea evreiască au, aici, vreo două so-
cietăţi culturale.

Institutele şi societăţile Evreilor se ajută şi de fundaţiunea bogat 
dotată a defunctului filantrop evreu, baro nul Hirsch, de societatea „Ali-
ance israelite” din Paris, de privaţi etc.

În Cernăuţi, posedă Evreii şi un spital, în care se pri mesc şi caută 
numai Evrei. Afară de aceea, posedă ei aici şi o bucătărie poporală, în 
care se ospătează, c-o plată mi nimală sau şi gratis, fiecare sărac, fără 
deosebire de con fesiune. În timpul din urmă, se fac colecte bogate pentru 
un azil, menit să primească copii evrei orfani.

Afacerile curat religioase, atât ale Evreilor ortodocşi, cât şi ale 
celor moderni, le îngrijesc rabinii. Totuşi, este posibil să se săvârşească 
un serviciu Dumnezeiesc public şi fără de rabin, numai se cere ca să fie 
prezente 10 persoane de gen masculin şi-n etate de 13 ani. Mai ales sunt 
Evreii foarte independenţi de rabinii lor, totuşi îi iau ei ca ju decători, 
în cazuri de certuri, şi-i consultă la divorţuri, la cazuri de boli, la între-
prinderi etc.

În fiecare comună mai mare, există două feluri de ra bini. Unul 
care se numeşte „daion” şi altul   „rabin”.

Rabinul este păstorul sufletesc al comunităţi, pe când daionul este 
ajutorul rabinului şi supraveghează scaldele (feredeiele), tăierile rituale şi 
pe hahamii districtului, şi la ei se apelează în afaceri de ale tăiatului ritual.

Hahamii sunt misarii comunei şi ei trebuie să fie cunoscători per-
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fecţi ai regulilor tăiatului ritual, pentru care profesiune posedă testimonii 
de la rabini, înaintea cărora au prestat un examen strict.

Pe hahami îi instituie şi susţine comuna religioasă. Comunele 
mari plătesc pe hahami lunar, iar tăiatul îl dau în arendă anuală la antre-
prenori. Cel ce voieşte să-şi taie, prin haham, vreo pasăre sau vita, merge 
la can celaria arendaşului, plăteşte taxa necesară şi primeşte un bilet, cu 
care se duce la haham, şi acesta îi taie pasă rea sau vita.

În comune mici, plăteşte hahamului fiecare, pentru bucată, o 
sumă anumită.

În templele Evreilor moderni şi în sinagogile celor or todocşi 
are fiecare Ne-evreu intrare, numai se cere de la el ca să stea înlăuntru 
cu capul acoperit.

Templele Evreilor moderni sunt foarte cu gust şi bogat ornate, 
iar cântările corale din ele merită toată lauda.

În timpul din urmă, se lansează – deşi nu cu prea mult succes 
– şi printre Evreii bucovineni ideile sioniste. Unii sionişti tind numai la 
consolidarea tuturor Evreilor din lume, alţii aspiră la strămutarea tuturor 
Evreilor din lume la Palestina, adică colonizarea Palestinei cu agricultori 
Evrei, restituirea regatului iudaic şi rezidirea templului din Ierusalim. Idei 
foarte frumoase, care se propagă prin congrese şi emisari, şi pentru care 
idei jertfesc bancherii avuţi milioane, cu care cumpără locuri în Pales-
tina şi le dau conaţionalilor, spre lucrare şi răscumpărare. Dar şi rabinii 
cei mai renumiţi, ca şi-n literatura română cunoscutul Dr. M. Gaster, din 
Londra, unde este centrul principal al sionismului, propagă cu succes 
ideile sionis mului, prin grai viu şi foi sioniste, de care există mai că în 
fiecare ţară din Europa.

Mai ales ideea sionistă nu este nouă, ci se află adânc întipărită 
în inimile Evreilor pioşi din toate timpu rile şi locurile, care caută – dacă 
nu pot să trăiască în pământul făgăduinţei – măcar să moară acolo, spre 
care scop călătoresc, în adânci bătrâneţi, la Palestina.
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Obiceiuri şi datini evreieşti  
la naştere

Pruncul masculin, născut fără de vreme, de exemplu în luna a 
şaptea, se taie abia atunci împrejur – dacă trăieşte – după ce i s-au împlinit 
femeii 9 luni, adică după ce a trecut pruncul cel fără de vreme de 2 luni.

După naşterea unui prunc masculin, se ţine femeia de necurată, 
prin 40 de zile sau 6 săptămâni, după na şterea unui prunc feminin, însă, 
prin 9 săptămâni14.

Un copil nou născut primeşte, totdeauna, numele unui mort, în 
credinţa că-n momentul nominării lui ar cade hârburile de pe ochii şi 
gura acelui mort, de la care s-a luat numele pentru copilul nou născut.

Dacă i-a murit unui Evreu un copil, cu un nume anumit, atunci 
cei ce i se mai nasc, după moartea acelui copil, nu se mai pot numi cu 
acel nume.

Pruncii feminini se nominează Lunea, Joia sau Sâm băta, sau în 
vreo zi de sărbătoare, însă totdeauna pană la 8 zile după naştere.

Un prunc masculin, care este slab, nu este iertat a-l nomina şi 
tăia împrejur în răstimpul prescris de 8 zile. Mai vârtos trebuie a muta 
această procedură până după 16 zile după naştere sau şi pe mai târziu. 
Moare un ast fel de prunc, fără se fi fost tăiat împrejur, atunci trebuie a-l 
tăie împrejur în groapă, cu-o bucată de sticlă.

La tăierea împrejur a unui prunc asistă mai multe persoane, şi 
anume: cvaterul, sandigul şi meţiţe sau şi hahamul. Soţia cvaterului ia 
pruncul din braţele maicii şi-l dă bărbatului său. Acesta îl dă sandigului, 
care, şezând pe un scaun sau fotoliu, ţine pruncul, pe timpul actu lui 
tăierii împrejur, care o isprăveşte o persoană care ştie rânduiala tăierii şi 
se numeşte „moil”. După tăiere, suge meţiţe sângele ce curge. Apoi ia el 
un pahar cu vin, bagă degetul cel mic în pahar şi-l pune, de două ori, în 
14 Vezi Moise, III, cap. 12, vers. 1-5
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gura pruncului, zicând: „Şi am zis ţie: în sângele tău vei trăi!”.
În casa, unde este un copil mic, se pun, până la tăierea împrejur, 

pe pereţii odăii unde se află pruncul, şi anume la locurile unde se află vreo 
bortă-n părete: fe reşti, uşi, sobe şi deasupra capului copilului, psalmul 
121 sau 127 şi citate din „Cabala”, ca Satana să nu se apropie de copil.

Înainte de naştere, şi anume pe timpul durerilor, fie care femeie 
evreică îşi pune de gând ca, în viitor, să nu mai primească îmbrăţişarea 
bărbatului.

Trecând 8-14 zile de la naştere, se duce femeia, condusă de o altă 
femeie, de regulă de moaşă, la templu (havră) sau la casa de rugăciune 
„minian”, sau, unde lip sesc acestea, la casa unde se adună Evreii, Sâm-
băta, spre a se ruga. Acolo, stă ea, afară, şi ascultă rugăciunile care se 
citesc şi se cântă înlăuntru. Abia după aceea îi este în cuviinţat să umble 
pe lângă casă ori să viziteze pe vecini, rude, cunoscuţi etc.

Trecând, de la naştere, 6 săptămâni, în care timp trebuie să ardă 
lumină, în fiecare noapte, în casa unde se află nou născutul, merge femeia 
la feredeu. Acolo, se scaldă ea într-o vană cu apă caldă. În acel timp, îi 
taie o femeie, cu un cuţit, unghiile de la mâini şi picioa re scurt, ca sub 
unghii să nu rămână nici cea mai mică necurăţenie. Apoi intră femeia 
într-un bazin plin cu apă de izvor, care se află acolo. În această apă, care 
trebuie se fie caldă, se cufundă de trei ori şi rămâne atâta timp sub apă, 
până ce apa rămâne nemişcată deasupra capului ei. Ieşind ea din apă, 
merge acasă, condusă de vreo femeie.

Dacă întâlneşte ea, acum, în cale vreo vietate ne curată, precum 
câine, mâţă, mascur etc., atunci ea trebuie să se întoarcă, înapoi în baie 
şi să se cufunde o dată în apa cea de izvor.

Femeia, pe timpul necurăţiei, n-are voie să şadă, să bea, să mă-
nânce etc., la un loc cu bărbatul ei. Bărbatu lui îi este interzis să bea, în 
acest timp, din paharul din care a băut femeia lui şi să-i întindă mâna.

Băi curăţitoare, numite „micfe”, trebuie să se afle în fiecare 
feredeu evreiesc.

În baia micfe a femeilor se află, în fund, o masă, pe care stă 
femeia pe timpul scaldei.

Înainte de ce se poate întrebuinţa o nou clădită baie micfe, tre-
buie, mai întâi, să constate rabinul, că apa izvorului este prinsă într-un 
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bazin ce măsoară 1 cot în lun gime, 1 cot în lăţime şi 3 coţi în înălţime.
În baia micfe trebuie să se cufunde fiecare Evreu de 3 ori, spre 

a fi curat.
Înainte vreme, când Evreii n-aveau feredeie şi nici micfe, trebuiau 

ei, urmând prescriptelor de curăţire, să ia, chiar iarna, pe gerul cel mai 
mare, o astfel de baie cu 3 cufundări în râuri, iazuri sau alte ape.

Creşterea copiilor

Cu creşterea fiilor se ocupă tatăl, cu cea a fiicelor, maica.
Cum începe băiatul a vorbi, adică de la anul al doilea şi până 

la anul al treilea împlinit, îl învaţă tatăl unele bucăţi din rugăciunea de 
dimineaţă şi seară şi rugăciunile mesei. Acestea din urmă sunt felurite, 
după felurile mâncărurilor, şi deosebite pentru poame. Apoi, se învaţă el 
a-şi spălă mâinile şi faţa, a-şi acoperi capul, a purta aţele, numite „ţiţes”, 
a ascultă pe părinţi şi a zice salutarea „şolem aleichem!” – „pace vouă!”.

Această salutare o întrebuinţează casnicii spre a întâmpina cu ea 
pe Evreii străini, dimpreună cu întinderea mânii, la intrarea lor în casă. 
La această salutare întâmpinătoare, răspunde oaspele, zicând: „aleichem 
şolem!” – „vouă pace!”.

Această salutare întimpinătoare, dimpreună cu întin derea mânii, 
se uzitează şi faţă de Evrei cunoscuţi, care, însă, prin mai mult decât 3 
zile n-au fost văzuţi de casnici.

De la anul 3-5-lea, se iniţiază băiatul, acasă, în citirea limbii 
ebraice.

De la anul al 515-8-lea, merge băiatul sau se duce el de belfer-
învăţător, înzestrat cu o felie de pâine, unsă cu povidlă sau unt, la şcoală 
„cheider”. Aici, deprinde el a traduce „Biblia”, şi anume cele 5 cărţi ale 
lui Moise, şi apoi învaţă el comentariile feluriţilor autori rabinici asupra 
Pentateuchului.

15 În Palestina începeau băieţii cu anul al 5-lea să umble la şcoală
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De la al 8-lea an, începe băiatul să se ocupe cu învă ţarea cea 
grea a „Talmudului”. Acesta constă din 36 folianţi mari, în care se află 
şi multe explicări şi felurite comentarii.

Tot atunci, începe băiatul să înveţe, sau acasă, sau în vreo şcoală 
publică, şi materiile care se obişnuiesc a se preda în şcolile poporale.

Ajungând băietanul vârsta de 13 ani, devine în dreptăţit a se ţine 
de membru al comunei religioase şi să participe la toate actele religioa-
se. Atunci devine el „bar miţva” sau aşa-zis major în afaceri religioase.

În etatea aceasta, de 12 ani, îşi pune băiatul, la ru găciunile de 
toate zilele, afară de sâmbătă şi sărbători, cornul numit „tefilin” în frunte. 
Tefilinul constă din 2 cvadrate negre de pergament, în care se află 4 bucăţi 
de pergament scrise cu versuri din „Biblie”. Cornul numit „sebroş” se 
leagă cu curele de frunte, iar celălalt, numit „şeliad” se leagă de 7 ori, 
cu curele, de cotul mânii celei stângi. Mâna cea stângă se descoperă, 
înainte de rugăciune, spre a lega cornul de ea, apoi, însă, se acoperă cu 
corn, cu tot cu mânecă.

Finind băietanul, cu 12-13 ani, cheiderul şi şcoala poporală se 
deprinde el la negoţ. Tatăl îl ia şi-l iniţiază în ramul de negoţ cu care se 
ocupă. În acest ram de negoţ, este el activ, câtăva vreme, cu tatăl său.

Pe acel timp, este obicei a-l logodi pe băietan. La logodnă, este 
datina că se strică un pahar etc. şi se trimit hârburile la rude şi cunoscuţi. 
Această stricare are de scop a aduce în memorie risipirea Ierusalimului16. 
După logodnă, îi este tânărului iertat să poarte cuşma nu mită „ştraimel”.

După ce a deprins băietanul bine rândul negoţului, primeşte, de 
la tatăl său, un capital mic, cu care începe singur să poarte negoţ şi să 
facă speculă. După ce şi-a făcut el, cu speculă şi negoţ, un oarecare ca-
pital, atunci tatăl îi mai adaugă la el 3 sau 4 părţi, pe care le dă ca zestre 
„nadan”, şi-l însoară, într-o etate chiar şi numai de 18 ani.

Cu toate că orânduirile lui Moise nu prescriu nimic despre modul 
creşterii copilelor, totuşi, se instruiesc şi ele în scrierea şi citirea limbii 
ebraice, afară de aceea, în lucrul de mână şi în obiectele care se predau 
în şcolile poporale pe care le cercetează. Copilele Evreilor culţi primesc 
o educaţie modernă, serioasă şi îngrijită, pentru care nu se cruţă nimic.

16 Vezi Psalmul 139
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Datini şi credinţe evreieşti la nuntă

Un număr impunător (613) de orânduiri îl opresc pe Evreu să 
trăiască în celibat şi chiar să ducă un trai mai îndelungat fără de femeie. 
Din această cauză şi spre a se feri de desfrânări, se însoară el foarte tânăr, 
într-o etate chiar de 18 ani. Se înţelege că o astfel de căsătorie, contrarie 
legilor statului, este numai rituală, prin urmare nerecunoscută de stat ca 
atare. Ea, însă, este tolerată de acesta şi privită ca concubinaj.

Mai departe, Evreului nu-i este iertat să se căsăto rească cu-o 
femeie despre care ştie că nu va avea copii, doar numai în cazul dacă se 
află el într-o vârstă foarte înain tată sau pătimeşte de vreo boală incurabilă.

La caz că căsătoria unui Evreu rămâne, prin decur sul de 10 
ani, fără de copii, atunci îl silesc orânduirile credinţei să se despartă de 
femeia sa. Căci una din orânduirile legii, mai strict observată de Evrei, 
este porunca exprimată de Dumnezeu, faţă de Adam şi Eva: „Creşteţi şi 
vă înmulţiţi şi umpleţi pământul!”17.

Mirii evrei ţin strict obiceiul care le dictează ca, în ziua cununiei, 
să facă pocăinţă, postind ziua întreagă, adică nemâncând nici bând ceva 
şi flagelându-şi corpul, ca în această zi să li se ierte păcatele.

Dimineaţa, în ziua cununiei, mireasa trebuie să ia o baie curăţi-
toare „micfe” în feredeu.

Când se îmbracă mireasa în rochia ei de nuntă, se apropie de 
dânsa femeile cele bătrâne şi-i dezleagă toate legăturile fustelor, ca ea 
să fie fructifică.

Câteva ore, înainte de cununie, se aşează mireasa pe un scaun, 
îmbrăcată-n rochie albă de nuntă şi cu pă rul capului ornat cu mirt şi 
cu-un văl lung.

Mai departe, există obiceiul, care, însă, cu încetul dis pare, că 
aşezându-se mireasa pe un scaun, femeile cele bă trâne (mătuşele) o 

17 Moise, cap. I, vers 28
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despletesc şi-i taie părul capului ş-apoi îi pun pe cap o perucă. Tunderea 
aceasta se face ca, scăldându-se viitoarea femeie în baia micfe şi cufun-
dându-se, părul ei să nu plutească deasupra apei.

Apropiindu-se momentul când are se sosească mi rele, o înconjură 
pe mireasă, încă şezând pe scaun, rudele feminine şi druştele, care ţin 
în mână lumini scurte, albe şi ornate cu buchete făcute din cordele albe 
cu mirt. Acestea îi acoperă faţa cu vălul. Atunci, muzica cântă de jale. 
Intrând, însă, mirele în casă, muzica intonea ză un tuş.

Mirele, condus de părinţi, rude şi cunoscuţi, păşeşte direct spre 
mireasă, îi ridică ceva vălul de pe faţă, îi priveşte în faţă şi, cunoscând-o, 
o acoperă iarăşi cu vălul pe faţă şi se depărtează pe loc, condus de ai săi.

Această ceremonie se observă ca nu cumva adevă ratei mirese 
să i se supună alta, falsă.

În momentul retragerii mirelui, se aruncă asupra lui cu orez, ca 
el, în căsătorie, se fie fructifer.

Ieşind mirele de la mireasă, merge afară şi se aşează sub cort 
„chippe”, încotro îi urmează, imediat, şi mireasa, condusă de druşte şi 
rudele feminine.

Ajungând mireasa sub cort, înconjură ea, condusă de două 
perechi de nuni, care sunt, de regulă, rude de ale mirelui şi miresei, pe 
mire, care stă locului, de 7 ori, privindu-l, când ajunge dinaintea lui, în 
faţă. Apoi se aşează ea în dreapta lui.

Atunci cântă rabinul sau un Evreu bătrân, care ştie ceremonia 
cununiei, cântări religioase ş-apoi se dă mirilor vin, de băut dintr-un 
pahar. După aceea, dă mirele miresei inelul, zicând încet: „Prin acest 
inel devii femeia mea, după legile lui Moise şi ale lui Israil”, şi calcă cu 
piciorul şi strică un pahar sau un cilindru de lampă. Aceasta se face ca 
toţi să-şi aducă aminte, şi pe timpul veseliei celei mai mari, de risipirea 
templului şi a Ierusalimului.

Apoi se cântă, iarăşi, imnuri religioase, la care ră spund scurt atât 
mirele, cât şi cei de sub cort. Sfârşindu-se cântarea, citeşte funcţionarul 
contractul de căsătorie, scris în limba ebraică, şi-l înmânează miresei. 
În acest contract, promite bărbatul să stimeze, iubească, îngrijească şi să 
hrănească pe femeia sa, dacă ar trebui chiar să-şi vândă haina de pe spate.

Gustând, apoi, mirii iarăşi dintr-un pahar de vin, oferit, ceremonia 
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cununiei este sfârşită.
Caracteristică rămâne împrejurarea că mireasa, prin tot timpul 

cununiei, nu este întrebată ori de-i este cu voie această însoţire.
Imediat după cununie, conduc nunii pe însurăţei într-o odaie 

separată, unde trebuie ei să rămână singuri cel puţin o minută, ca semn 
că sunt însuraţi, căci, într-alt fel, unui tânăr nu-i este iertat să fie singur 
cu vreo femeie.

Este de observat aici că mirele, pe timpul cununiei, peste hainele 
sale, însă sub caftan, este îmbrăcat cu o căma şă lungă, albă, „haina de 
moarte”, ca să-şi aducă aminte de moarte şi să facă necontenit căinţă.

Cununia se isprăveşte, întotdeauna, sub cerul liber, ca mirii să 
fie aproape de cer. Timpul cununiei este nu mai în prima jumătate a lunii 
noi, şi anume Marţea sau Miercurea, seara, după ce au răsărit stelele, ca 
mirii să se înmulţească ca stelele cerului.

După cununie, se aşează mirele, cu mireasa alături, în capul 
mesei şi mănâncă un ou fript, presărat cu cenuşă din pânză arsă-n foc, 
ca ei să aibă noroc în viaţă.

Apoi, iau mirii cafea albă şi supa numită „de aur”, din care se 
dă şi nuntaşilor câte o lingură, de gustat.

Totodată, se aşează şi oaspeţii la masă, cei ortodocşi deosebit, 
după gen, şi li se serveşte, mai întâi, rachiu în abundenţă, apoi răcituri 
de peşte proaspăt, friptură de gâscă, învârtită cu crupe de hrişcă, piper 
şi untură de gâscă etc., vin şi bere.

Înainte de mâncare, îşi spală oaspeţii mâinile din litră nouă de 
tinichea, în lighene noi, din care umblă mai multe exemplare pe la toate 
mesele.

Aşezându-se oaspeţii la masă, umblă un Evreu, nu mit „şames” 
cu muzica la fiecare oaspe şi o provoacă se cânte un cântec „ales” pentru 
cinstitul X. Pentru această atenţiune scurtă, primeşte atât muzica, cât şi 
oratorul, un dar în bani.

Sfârşindu-se cu cântarea pe la toţi oaspeţii, se scoală un oaspe 
însemnat şi bătrân, se aşează înaintea mirilor şi începe a enumera, cu o 
voce foarte ridicată, prezenţele în obiecte şi bani, pe care le-a dăruit cutare 
oaspe „chusenului” = mirelui şi „calei” = miresei. Pe toate aceste obiecte 
le ridică-n sus, spre vederea tuturor, şi apoi le pune dinaintea mirilor.
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Din banii strânşi la această ocaziune, se plătesc spe zele nunţii, 
adică bucătăresele, servitorii etc.

Caracteristic este, la aceste ospeţe, că pe tot tim pul cât durează 
masa se îndesesc, pe la mese, mulţime de Evrei săraci, cari molestează pe 
oaspeţi, de repetate ori, cu cererile lor şi care apucă, de pe mese, bucate, 
pâine şi chiar şipuri cu băuturi, fără oarecare jenare.

Înaintea oaspeţilor se pun nişte cozonaci lungăreţi, împletiţi în 
trei. Dacă s-au făcut ei cu ceai rusesc, atunci, înainte de gustarea lor, nu 
trebuie a-şi spălă mâinile, dacă, însă, s-au făcut ei cu lapte sau apă, atunci 
trebuie a-şi spală mâinile.

Nuntaşii cei ortodocşi se petrec şi joacă deosebiţi după gen.
Cine voieşte să joace, acela îşi năimeşte un joc, plă tind pentru 

el muzica, căci părinţii miresei, unde de regulă se face nunta, onorează 
muzica numai pentru timpul ce remoniei cununiei.

Rudele masculine trebuie să joace cu mireasa, însă, spre a nu 
o atinge, ţine mireasa o basma, de un capăt, iar jucătorul, de celălalt, şi 
aşa joacă, la un loc.

Adeseori se săvârşeşte cununia în un al treilea loc, adică nici în 
locul domiciliului mirelui, nici în cel al mi resei, unde se serbează şi nunta.

Împrăştiindu-se oaspeţii, au nunii datoria se conducă pe însurăţei 
în camera nupţială. A doua zi după nuntă, se îmbrobodeşte tânăra nevastă 
cu o basma. Aceasta se face din cauză că se ţine de mare ruşine dacă 
cineva ar vedea părul capului unei femei măritate sau văduve. Numai 
fe telor li-i iertat să poarte capul descoperit şi să lase să li se vadă părul 
capului, în semn că sunt virgine.

Tânărul însurăţel se îmbracă, de acum, la rugăciu nea de toate 
zilele şi Sâmbăta, cu talus.

Prin 8 zile după cununie, însurăţelul n-are voie să se ocupe cu 
negoţul sau cu oricare alt lucru, ci trebuie să dedice întreg timpul acestei 
„săptămâni de miere” ne vestei sale.

Aşa cum se cunună Evreii fără greutăţi, tot aşa de uşor se pot 
despărţi. La caz de despărţire, rămân copiii feminini ai bărbatului, iar 
cei masculini ai femeii.

Despărţirea se face înaintea rabinului, unde bărbatul dă femeii 
sale carte (scrisoare) de despărţire, numită „Ghet”, care conţine moti-



145

Etnii bucovinene

vele despărţirii. „Ghet” se numeşte această carte din cauză că, în limba 
ebraică, litera Ghimel (g) înseamnă 3, iar Teth (t) 9, şi ea poate consta 
din g + t (3 + 9) = 12 şire. Dacă o primeşte femeia şi după ce consimte 
ea la despărţire, despărţi rea este perfectă. Dacă, însă, femeia nu primeşte 
Ghet-ul, atunci i se trimite el prin un trimis „şliach” în casă. Dacă primeşte 
ea scrisoarea – deşi n-are cunoştin ţă despre conţinut – în prezenţa a 2 
martori, atunci este ea despărţită. În cazul extrem se încheie o nouă că-
sătorie, cu o femeie plătită pentru acest scop, în urma cărei fapte ambele 
căsătorii se despart.

Locul despărţirii depinde de la cursul apei ce parcurge locul.
Provin şi cazuri că cei despărţiţi se împreună iarăşi şi trăiesc la 

un loc.

Datini şi credinţe evreieşti  
la moarte şi înmormântare

Îmbolnăvindu-se un Evreu, atunci se fac pentru dân sul rugă-
ciuni; dacă se află el în pericol de moarte, atunci i se schimbă numele, 
ca moartea, care a fost trimisă către N., să nu-l poată lua, deoarece el, 
acum, se cheamă X.

Tot la un caz de boală a unui Evreu, se duc feme ile cunoscute, cu 
femeia bolnavului, la ţintirimul lor şi-l măsură cu o aţă, însă aşa că află 
că-n el nu se mai află loc pentru un nou mormânt, adică pentru bolnav, 
şi cred că bolnavul, după o astfel de procedură, se va însănătoşi.

Ivindu-se, în vreo comună, cazuri de boli molipsi toare, epidemi-
ce, obişnuiesc Evreii a trage, pe pereţii de afară ai caselor lor, o dungă, 
jur-împrejur, cu cărbune, ca ei se fie scutiţi de pericolul infecţiilor acelor 
boli.

În momentul când un Evreu se află-n agonia morţii, nu este iertat 
să se apropie de patul lui, nici să se afle în casă un Evreu care descinde 
din seminţia lui Aron, numită „Coihen”.
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Spre a se putea încredinţa ori de a murit bolnavul sau de mai 
trăieşte, îi pune cioclul, numit „moloce”, un membru al frăţiei cuvioase 
„Chevra cadişa”, care se ocupă cu căutarea bolnavilor, mângâierea celor 
ce mor şi înmormântarea morţilor, puf de gâscă sub nas. Dacă se mişcă 
puful, împins de răsuflarea bolnavului, este semn că el încă trăieşte, la 
din contra, că a murit.

Dacă bolnavul a murit, atunci îl stropeşte cioclul sau unul din cei 
prezenţi, peste partea inimii, cu un albuş de ou, în semn că a murit şi s-a 
despărţit aşa de lume cum s-a despărţit albuşul de ou. Apoi îl acoperă, ca 
să nu i se vadă faţa schimosită de convulsiile morţii. Ime diat după aceea, 
vin cioclii şi spală mortul pe-o scândură anume, care se află în sinagogă 
şi-l îmbracă-n haine de moarte, albe, de pânză, adică în o cămaşă largă şi 
lungă, iar deasupra cu talus. Talus, acuma, însă, are numai 3 ţiţe, fiindcă 
mortul nu mai are trebuinţă să se roage, prin urmare nu-i sunt necesare 
toate 4 ţiţele. Aşa îmbră cat, se aşează mortul în odaia mortuară, pe nişte 
paie aşternute pe podele.

Apoi se învelesc oglinzile din casă, ca semn de jale, şi se toarnă 
toată apa din casă afară, ca să nu se atingă îngerul morţii, Samiel, încă 
şi de alţi casnici.

Mortului i se pun, pe amândoi ochii, câte un hârb dintr-o oală 
ce s-a spart anume în momentul morţii lui, ca un fel de pedeapsă, că el, 
fiind viu pe lume, cu ochii multe a văzut şi poftit. Şi pe gură i se pune 
mortului o bucată de hârb, pentru că, trăind el, a vorbit cu gura multe 
rele şi spurcate. Între degetele mâinilor i se pun nişte furculiţe mici de 
lemn, ca, voind el să se scoale, la ziua judecăţii, să aibă pe ce se opri.

Cât zace mortul în casa mortuară – câteva ore, căci el se îngroapă 
în ziua morţii, ca spiritele rele să n-aibă timp a stârni pacea mortului – nu 
priveşte nimeni din Evrei, prin fereastră, în odaia mortului, nici se pleacă 
peste prag în ea, crezând că cel ce ar întreprinde una ca aceasta ar auzi 
plânsul mortului şi ar trebui apoi să moară.

Mortul se scoate din casă totdeauna aşa, că mai întâi să iasă din 
odaie capul lui şi apoi oamenii care î1 duc. Cel ce ar ieşi înaintea mor-
tului, din casă, afară, acela trebuie să moară-n scurt timp.

Aducând Evreii un mort la ţintirim, întreabă îndată pe gropar ori 
de se mai află loc în ţintirim pentru acel mort. Groparul trebuie să dea un 
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răspuns negativ, după care î1 roagă şi-i dau bacşişuri, ca se primească 
numai pe acest mort. Această formalitate se observă de ei în credinţa 
că, apoi, nu vor muri alţi confesionali de ai lor. Dacă, însă, groparul, din 
greşeală sau răutate, ar răspunde afirmativ la întrebarea pusă, aceasta se 
ţine de un semn foarte rău.

Groapa pentru un Evreu trebuie s-o sape un gropar creştin, căruia, 
însă, îi ajută numaidecât un moloce Evreu. Ea se sapă cam de un stânjen 
de adâncă şi pereţii ei se prevăd cu scânduri.

Pentru săparea gropii, primesc groparii un onorar în bani, amă-
surat cu averea mortului.

Groapa săpată pentru mort nu este iertat să rămână nici o clipeală 
deşartă, ca nu cumva diavolul s-o ia în posesie. De aceea, se aranjează 
săpatul ei astfel ca ea abia atunci să fie terminată, când sosesc cu mortul 
lângă groapă. Abia atunci ies groparii din groapă, iar mortul se lasă, pe 
sfori, în jos. Imediat după aceea, încep rudele mortului să se vaiete, să 
plângă, să-l roage pe mort de iertare şi aruncă-n urmă ţărână-n groapă, 
zicând: „că pământ eşti şi-n pământ te vei întoarce”18.

Tot atunci şi, mai ales, prin tot decursul ceremoniei de înmor-
mântare, începând de la casa mortului şi până la groapă, se zurăieşte cu 
lădiţa pentru milostenie, cu cuvin tele: „elemosina mântuieşte de moarte”.

O groapă trebuie să fie în oarecare distanţă de alta, ca nu cumva 
să se amestece ţărâna din una cu cea din alta. Tot aşa, se separă, pe ţin-
tirim, bărbaţii de femei şi fiecare gen are locul anumit pentru îngropare.

Evreul care se sinucide se îngroapă-n fundul ţintirimului şi fiecare 
Evreu, intrând în ţintirim, se fereşte să se apropie de groapa lui. Trebuind 
el, însă, să se apropie numaidecât de mormântul acelui nenorocit, atunci 
se opreşte el numaidecât într-o depărtare de 3 paşi.

Cei ce au petrecut pe un mort la groapă nu se mai întorc pe ace-
eaşi cale acasă, căci, la din contra, ar trebui şi ei se moară curând. Sosind 
petrecătorii acasă, îşi spală, afară, mâinile, căci se crede că intrarea în 
ţintirim şi atin gerea de un mort ar face pe respectivul să fie necurat. Tot 
aşa fac şi toţi Evreii care numai au văzut conductul mortului şi se roagă 
pentru sufletul lui, zicând: „borach daen emes!” = „răspunsul tău să fie 
primit!”.

18 Vezi Moise, I, cap. 3, vers 19
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Neamurile mortului capătă, de sufletul lui, câte un ou, pe care-l 
mănâncă cu cenuşă, în semn de jale, sau li se dă câte un colăcel rotund, 
în semn că lumea e rotun dă şi că toate sunt trecătoare în ea.

În timp de 7 zile, umblă toate neamurile mortului, fără deosebire 
de gen, în casă numai în colţuni, în semn de jale, şi şed pe pământul 
presurat cu cenuşă. În acest timp, nu ies ele defel din casă, doară numai 
în afa ceri foarte urgente, însă nicicând în ale negoţului.

După 7 zile, consângenii petrec sufletul mortului. Ei, adică, se 
pornesc, cu toţii, de-odată, de acasă şi merg până la jumătate de stradă 
sau până-n altă stradă, ş-apoi se întorc înapoi. Ei o fac aceasta pentru că 
cred că sufletul celui mort prin aceste 7 zile a petrecut în casă şi acuma 
trebuie petrecut.

Jalea după părinţi şi soţi durează 11 luni, în care timp fiilor 
şi fiicelor, respectiv soţului văduvit le este oprit să participe la veselii 
şi nunţi sau să asculte muzica. În acest timp, fiul, cel ajuns de 13 ani, 
trebuie să facă-n fiecare zi rugăciunea numită „cadiş”, pentru mântuirea 
sufletelor părinţilor răposaţi.

Ca semn de doliu după soţul său, poartă văduva un sorţ mic, 
chiar şi pe de-asupra altuia, mai mare. Rupându-se acest sorţ, nu este bine 
a-l cârpi sau a-i pune pe tec, c-apoi ar putea să urmeze şi alte cazuri de 
moarte în familia văduvei şi mortul ar fi, pe ceea lume, cu petec pe sine.

Dacă moare soţia unui rabin sau unui înainte-rugător, care întot-
deauna trebuie se fie căsătoriţi, atunci sunt ei obligaţi să se căsătorească, 
din nou, până-n 30 de zile.

Se crede că Evreul însurat, care a murit fără de copii, nu poate fi 
admis înaintea judecăţii lui Dumnezeu până ce nu va săvârşi văduva lui 
următoarea ceremonie: Vădu va mortului, adică, şi fratele lui cel mai mic 
se duc, dim preună cu rabinul şi mulţime de Evrei, la sinagogă. Acolo se 
desculţă fratele mortului de papucul de la piciorul cel drept, pune piciorul 
gol pe scândura morţilor, ce se află acolo, şi pe care se spală morţii, şi 
văduva îi spală pi ciorul, ceea ce se numeşte „haliţe”.

Apoi îl încalţă pe tânăr rabinul cu un papuc mare, care se află-n 
sinagogă spre acest scop şi îl leagă cu 12 curele, atârnătoare de el, strâns 
în 12 noduri. Acuma este rândul văduvei să dezlege, în grabă, aceste 
noduri, uzând numai degetul cel mare şi cel mic ale fiecărei mâini, să-i 
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tragă papucul de pe picior şi să-l arunce, după ce a fă cut atenţi pe cei de 
faţă ca să se ferească, peste cap, îndărăt. Care din cei prezenţi ar fi atins 
de papucul arun cat, acela se crede că va muri curând. Prin această cere-
monie, mortul se dezleagă de blestemul lipsei de urmaşi şi i se deschide 
calea spre judecata lui Dumnezeu.

Cu această ceremonie este îmbinată credinţa că acela ce va părăsi, 
după finirea ei, sinagoga ca cel de pe urmă, acela în curând va muri, din 
care cauză se face, la ieşire, mare îmbulzeală şi fiecare caută se iasă cât 
mai curând afară şi să nu rămână ca cel de pe urmă.

Ca însă fratele cel mai mic al răposatului să poată participa la o 
astfel de ceremonie, trebuie el să numere cel puţin 13 ani.

Văduva este obligată să se mărite după fratele cel mai tânăr al 
soţului ei răposat dacă numai tânărul do reşte aceasta.

Ea trebuie să-l provoace chiar pe tânăr spre aceasta şi, nevoind 
acesta s-o ia de soţie, este constrânsă să-l scuipe în faţă, zicând: „cumnatul 
nu voieşte să mă ia de ne vastă!”. Şi dacă tânărul şi acuma n-o voieşte, 
atunci abia se poate ea mărita după cine voieşte.

Dacă însă fratele cel mai mic al răposatului încă n-a împlinit 13 
ani, atunci văduva nu se poate mărita şi este silită să aştepte până ce va 
avea el anii ceruţi şi apoi se va declara ori de voieşte s-o ia în căsătorie 
sau ba.

O văduvă sau femeie despărţită nu se poate mărita, nici într-un 
caz, a doua oară, înainte de ce au trecut 3 luni după moartea soţului ei, 
respectiv de la termenul despărţirii.

Moare bărbatul sau se desparte el de femeia sa, pe când aceasta 
este grea, atunci văduva, respectiv femeia despărţită, nu se poate iarăşi 
mărita, până ce n-a trecut copilul, născut postum, de 2 ani, prin care timp 
trebuie ea să-l alăpteze şi să se dedice cu totul creşterii lui.

Femeia rămasă văduvă după 2 bărbaţi se poate de a treia oară 
căsători numai cu învoirea rabinului, care cearcă, mai întâi, cu scrupulo-
zitate minuţioasă, cauza morţii băr baţilor ei şi, neaflând nimic suspicios, 
îi dă ceruta învo ire de căsătorie.

Evreii cred că fiecare Evreu mort atâta se rosto goleşte în pământ, 
până ce ajunge în pământul făgă duinţei, adică în Palestina, de unde va fi 
învierea tutu ror morţilor evrei.
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Datini şi credinţe evreieşti  
la diferite zile şi ocaziuni

Înainte de ce vom intra în materia acestui capitol, trebuie să 
amintim că calendarul Evreilor numără nu după anul solar, ci după cel 
lunar, şi cunoaşte 12 luni, în anii de rând. Deoarece, însă, 12 de astfel de 
luni au cu 11 zile mai puţin decât un an solar, de aceea se intercalează, 
într-un răstimp de 7 ani, 2 ani bisecţi, şi anume unul după 3 şi altul după 
4 ani, care au câte o lună mai mult, aşadar 13 luni.

Anul religios începe cu ziua întâi a lunii Tişri (Septembrie) – 
această numărare este uzitată şi astăzi – care lună, însă, este a 7-a după 
numărarea veche civilă, după care numărau regii Evreilor anii domniei 
lor, începând cu luna Nissan.

Spre mai bună orientare, vom induce numele lunilor evreieşti, 
după numărarea religioasă uzitată şi azi şi după cea veche civilă:

1. lună, după num. relig. Tişri (Sept.), după num. Civilă a 7-a lună
2. „ Marchesvan (Oct.) „ 8-a lună
3. „ Chislev. (Noem.) „ 9-a lună
4. „ Tebet (Dec) „ 10-a lună
5. „ Svat (Ian.) „ 11-a lună
6. „ Adar (Febr.) „ 12-a lună
7. „ Veadar (în anul bisect) „ 13-a lună
8. „ Nissan (Martie) „ 1-a lună
9. „ Ijar (Aprilie) „ 2-a lună
10. „ Sivan (Mai) „ 3-a lună 
11. „ Tamus (Iunie) „ 4-a lună 
12. „ Ab (Iulie) „ 5-a lună
13. „ Ettal (August) „ 6-a lună
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Evreii ţin zilele prime ale lunilor noi, pe care le ser bează mân-
când, bând şi veselindu-se.

În 14 a lunii lui Adar, adică 23-25 Februarie, ţin Evreii sărbă-
toarea Purim, pentru amintirea lui Mardocheu şi a reginei Estira, care au 
mântuit pe Evrei de uciderea pregătită lor de Haman, ministrul regelui 
persan Ahasver19. Pentru acea zi se fac turte dulci, în 3 cornuri, care în-
chipuie pălăria în 3 cornuri a lui Haman, şi le trimit în dar unul, altuia, 
ba chiar şi la buni cunoscuţi dintre creştini. Acest dar, trimis în casă, se 
numeşte „şloiach munăs” şi se duce totdeauna pe o tablă acope rită cu 
un şervet colorat.

Tot atunci, este obiceiul că ei se maschează felurit şi umblă aşa, 
însoţiţi de muzici, pe la conaţionali, unde joacă şi primesc daruri în bani. 
Unii umblă, atunci, în catalige înalte.

Pe timpul lunii lui Nissan, şi anume începând cu ziua a 15-a a 
acestei luni20, serbează Evreii, prin 7 zile, paştele „pasach” sau serbarea 
azimelor. Pe timpul paştelui, Evreilor nu le este iertat să se atingă, deci 
nici să vândă făină şi toate obiectele care sunt supuse fermentaţiei, nu-
mite „chumds”. Totuşi, încunjură ei această oprire prin aceea că vând 
astfel de articole înainte de paşti, spre părere, unui creştin. Cu acesta se 
încheie un contract formal, scris în limba ebraică, care, însă, după paşti, 
se revocă. Cumpărătorul trebuie să dea vânzătorului o sumă oarecare de 
bani înainte, ca arvună pentru marfa cumpărată, iar pentru rest se obligă 
să-l plătească până-n 9 zile. Se înţelege că arvuna o primeşte cumpărătorul 
de la proprietarul obiectelor, iar restul nu-l plăteşte nicicând, însă vinde, 
pentru un onorar zilnic, marfa Evreului, pe timpul paştelui evreiesc.

Deodată cu făina şi celelalte articole, se vând, spre părere, şi 
toate vasele şi oalele de fier, întrebuinţate peste an.

Vasele şi oalele în care se fierbe la paşti nu se în trebuinţează defel 
în decursul anului, ci ele stau, de re gulă, în podul casei. Abia înainte de 
paşti se coboară ele, se spală şi se curăţă minuţios, ca nu cumva se fie 
în ele făină. Dar şi-n casă se deretică atunci, se spală şi freacă podelele, 
uşile, ferestrele, laiţele etc. şi se văruieşte curat în fiecare ungher.

Câteva zile înainte de paşti, pune Evreul firimituri de pâine 

19 Vezi Cartea Estirei, cap. 8, vers 18 şi 19
20 Vezi Moise, III, cap. 23, vers 5-9
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pe fereşti, laiţe, poliţe şi-n alte locuri. În presară, înainte de începutul 
paştilor, ia el în mână o lumină de ceară aprinsă, o lingură de lemn şi o 
aripă de gâscă, apoi umblă prin toate ungherele casei, caută firimiturile 
şi le mătură pe toate, cu pana, în lingură. Până ce n-a adunat 14 firimi-
turi, nu poate înceta cu căutatul lor. După aceea, strânge el toate aceste 
firimituri într-o petecă, le leagă şi, a doua zi, le arde, înainte de orele 10, 
dimineaţa. Această ardere se face în semn că peste sărbătorile paştelui 
n-a rămas în casă pâine dospită.

Înainte de paşti, se coace azimă nedospită, numită „maţa” 
(mazza), care este pâinea întristării, spre aducere aminte de ziua ieşirii 
Evreilor, cu iuţeală, din Egipt, când au luat aluatul, înainte de a dospi, 
cu coveţile lor, pe umeri21.

Se fac 3 feluri de maţat, adică pentru urmaşii lui Coihen (Aron), 
Levi şi Israil. Din pasca lui Levi se frân ge jumătate, se înveleşte într-un 
ştergar şi se ascunde sub perine. Această jumătate se numeşte „eficoi-
mon”. Copiii caută această bucată de pască, o iau, pe furiş, şi ta tăl lor 
trebuie să le dea daruri, şi abia atunci o întorc ei înapoi.

În întâia şi a doua seară a paştilor, care seri se numesc „arbe 
coisis”, se face „sederul”, adică se pune, de obicei, pe masă o farfurie 
scumpă, cu 3 table de maţat, apoi un şip cu vin, dacă se poate roş, şi un 
blid cu un ciolan cu carne. Ciolanul închipuie jertfele cele vechi.

Dacă nu este vin natural, atunci se face din rosine. Fiecare copil 
trebuie să aibă un pahar cu vin. Deasupra acestui vin, se fac, în aceste 2 
seri, de 4 ori rugăciuni. Vi nul acesta închipuie sângele copiilor evrei, văr-
sat la porunca împăraţilor Egiptului, adică a Faraonilor. Carnea închipuie 
mielul paştilor, pe care l-au mâncat Evreii, înainte de ieşirea lor din Egipt.

Atunci se obişnuieşte să se pună, lângă masă, un scaun, pe care nu 
şede nimeni, şi un pahar cu vin pe masă. Se crede că-n acele seri prorocul 
Ilie va întra în casă, va şede pe acel scaun, la masă, va gusta din bucatele 
pregă tite şi va bea din paharul cu vin, de aceea se lasă uşa deschisă.

La paşti, mănâncă Evreii pască, barabule, carne de paseri şi sfecle 
roşii, din care fierb borş. Borşul, însă, se um ple deja cu 14 zile înainte 
de paşti şi constă numai din sfecle roşii şi apă.

21 Vezi Moise, II, cap. 12, vers 1-50, cap. 13, vers 5-10, cap. 22, vers 15 şi V, 
cap. 16, vers 1-8
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Atunci mănâncă ei şi hrean, întru amintirea necazurilor ce le-au 
suferit în Egipt. Ei mai obişnuiesc a fierbe, atunci, la un loc, mere, nuci 
şi ghimber (Jngwer), în tru aducerea aminte de culoarea lutului, din care 
au tre buit să facă cărămizi în Egipt.

După paşti, cumpără Evreii drojdie sau iau plămă deală „şoviot” 
de la creştin şi coc pâine. Nici într-un caz, însă, nu le este iertat să ia 
aceste articole de la un Evreu.

În 6 Sivan (Mai), serbează Evreii Dumineca Mare. Atunci mă-
nâncă ei numai lapte, brânză şi unt, întru adu cere aminte de făgăduinţa 
lui Dumnezeu, dată pe muntele Sinai, că le va da, spre moştenire, ţara 
Canaanului, unde curge miere şi lapte.

Într-a 9 zi a lunii Ab (Iulie), plâng Evreii risipirea templului 
Ierusalimului, prin Tit, împăratul Romanilor. Atunci rabinii şed, jos, pe 
pământ, şi mănâncă un ou fript, presărat cu cenuşă de pânză arsă-n foc. 
Aceasta se face în semn de jale adâncă şi mâncarea aceasta se cheamă 
„şaida amafsaucis”.

Atunci se ţine un post de 9 zile, şi-n ziua amintitei risipiri a tem-
plului nu li-i iertat nici să mănânce şi să bea, nici să vândă ceva, până la 
amiază, până când toţi Evreii şed la pământ şi umblă numai în colţuni, 
în semn de jale, şi citesc, într-un ton plângător şi jalnic, plângerile lui 
Ieremie. În dimineaţa acelei zile, merg Evreii la ţintirim şi acolo aruncă 
ei usturoi pe morminte, ca şi cum usturoiul răsare curând, aşa de curând 
să se ivească împă răţia lui Mesia şi toţi Evreii cei morţi să-nvie spre 
via ţa raiului.

În această zi merg ei, în semn de jale, numai în papuci sau pantofi 
la sinagogă, unde însă îi leapădă. Aceasta o fac ei din motivul că, dispă-
rând vreunul din ei, în acea zi, luat de diavol, să-i   rămână semn papucii.

Evreul care ar petrece, afară, întreaga noapte a zilei a 9-a a acestui 
post, ar vedea lucrarea lui Dumnezeu în ceruri.

În dimineaţa acelei zile nu se face rugăciunea obişnuită în toate 
dimineţile, ci atunci se citesc – după cum s-a amintit deja – numai plân-
gerile profetului Ie remie, iar rugăciunea zilei se isprăveşte abia după-
amiază, când se îmbracă talus şi se pune cornul în frunte.

Anul nou (1 Tişri = Septembrie) începe cu rugăciuni, în presară, 
care durează până la miezul nopţii. Tot aşa se urmează cu rugăciuni şi a 
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doua zi, până la amiază.
În ziua a 2-a a anului nou, merg Evreii la vreo apă, unde se scaldă, 

aruncă firimituri de pâine în apă şi îşi leapădă acolo păcatele. Unii se 
îmbracă, la întoarcerea de la apă, peste caftan, cu o cămaşă lungă, albă, 
în semn că şi-au adus aminte de moarte şi s-au curăţit de păcate.

Înainte de ziua împăcării sau „celei lungi”, numită „chipur” 22, 
care se serbează în ziua a 10-a a lunii Tişri (Septembrie), este prescris 
ca Evreii să mănânce şi să bea cât de mult, chiar se excedeze. Atunci 
mănâncă ei numai paseri. Înainte de tăierea paserilor, se practică următoa-
rele. Bărbatul ia în mână un cucoş, dacă se poate alb, iar femeia o astfel 
de găină, pe care le învârtesc câte de trei ori deasupra capului, zicând, 
la fiecare dată: „Prin tine mi se vor ierta păcatele!”. După aceea, se dau 
galiţele sub masă şi apoi se taie de haham. Aceasta datină se numeşte 
„capores”.

O femeie grea ia, la această ocazie, pe lângă găină, şi un ou în 
mână, şi anume pentru pruncul ce-l poartă-n pântece, despre care nu ştie 
de ce gen va fi, precum nu ştie de ce gen va fi puiul ce va ieşi din ou.

Neaflându-se pentru aceste zile paseri, se pot ele substitui cu 
peşti.

În seara zilei împăcării, ţin Evreii datina că se duc la vreo apă, 
adică râu, pârâu sau iaz, unde privesc în apă. Cu această datină este 
îmbinată credinţa că acela care se vede oglindit în apă va ajunge ziua 
împăcării din anul viitor.

De la 15 Tişri (7 Septembrie) începând, serbează Evreii, prin 7 
zile, sărbătoarea cuştilor, a colibelor sau a corturilor23, întru amintirea 
colibelor în care au locuit ei, prin 40 ani, în pustie. Pentru această săr-
bătoare, îşi pre gătesc ei colibe pe afară, pe care le acoperă mai ales cu 
tre stie. Înăuntru, aşează ei o masă şi scaune sau laiţe. Seara se luminează 
cuştile cu lumini, care se pun pe masă, iar una în scorbura unui bostan, 
atârnat de acoperământ. Mai ales, acesta se aşează mai mult spre decora-
rea interiorului colibei.

În aceste 7 zile, trebuie fiecare Evreu să ia, în mâna dreaptă, un 

22 Vezi Moise, III, cap. 23, vers 26
23 L. c., vers 34
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toiag, făcut din frunze de finic24 şi palmier, legate la un loc cu răchită 
de apă, iar în stânga, fructul etrogului (un fel de lămâie palestiniană) 
şi să zică: „binecuvântat să fii tu, Veşnice, care ne-ai onorat cu această 
poruncă!”. Abia după aceasta poate Evreul să mănânce. De regulă, se 
face numai un astfel de toiag în cahal, la care contribuie fiecare cu câţiva 
cruceri, nu este, însă, oprit ca fiecare ins să-şi facă unul pentru sine.

În ziua ultimă, adică a 7-a a acestei sărbători, ţin Evreii la obiceiul 
că taie 7 crengi, cu câte 7 frunze, de la un pom, de regulă de la o răchită 
de lângă o apă curgătoare. Aceste crenguţe le leagă ei la un loc şi, finind 
rugăciunea, lovesc cu ele atâta timp în vreo masă sau scaun, până ce cad 
toate franzele de pe ele. Acest obicei îl practică ei ca să dobândească 
iertarea păcatelor în momentul cel de pe urmă.

În ziua a 8-a, se dedau ei unei veselii mari, desfătându-se în 
mâncări şi băuturi, până la excese, potrivit poruncii lui Iehova25.

În ziua a 25-a a lunii Chislev (Noiembrie) se serbea ză sărbătoa-
rea „Hanuca”, întru amintirea victoriilor Maccaveilor. Din această zi se 
aprind, prin 8 zile, seara, can dele cu untdelemn. În întâia seară, una, într-a 
doua, două etc., până la 8, întru amintirea împrejurării că, neaflându-se, 
după asediul Ierusalimului, untdelemn pentru candelele templului, ci 
numai o candelă cu untdelemn pentru o zi, aceasta, aprinzându-se, a ars 
prin 8 zile.

În aceste 8 zile, se uzitează nişte jocuri de copii, în cărţi etc.
Pe timpul rugăciunii, sărută Evreii aţele (ţiţele) de 2 ori, spre 

aducerea aminte de cele 613 porunci, ce le au ei.
Pe timpul când se roagă ei, nu este iertat să fie în casă vreun 

dobitoc necurat, un câine sau mâţă, nici într-un caz. Aceste vietăţi Evreul 
ortodox nu le ia nicicând în mână – măcar că ţine mâţă la casă – căci 
prin aceasta s-ar spurca.

Sfârşind Evreul rugăciunea, stă cu faţa spre răsărit, apoi, ple-
cându-se la pământ, spre sud şi spre nord, scuipă, în fine, în semn că 
rugăciunea lui a fost adevărată şi că omul este pământ.

În fiecare săptămână, se citeşte un capitol din „Thora” – „Biblie”. 
Fiecare capitol este împărţit în 8 părţi. Lunea şi Miercurea, se citesc numai 

24 L. c., vers 34 şi Moise, V, cap. 15, vers 13-16 
25 L. c., vers 34 şi Moise, V, cap. 15, vers 13-16
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câte 2 sau 3 părţi. Sâmbătă, însă, se citesc, dimineaţa, 8, iar seara, 2 părţi.
Evreii ţin la credinţa că sufletul acelui ce în viaţă a greşit, după 

moarte, va intra sau într-un câine sau într-un cal. Câinele umblă flămând 
şi este alungat de Evrei, iar calul este vietatea cea mai chinuită de dânşii. 
Prin urmare, sufletul acelui om păcătos îşi ispăşeşte destul de amar pă-
catele trupului, prin petrecerea în aceste animale, şi se mântuieşte abia 
după pristăvirea lor. Această credin ţă explică teama Evreilor de câini.

Evreul care s-ar boteza ar face mare ruşine fami liei sale. Această 
ruşine se şterge abia într-a 10-a ge neraţie.

Femeile evreice obişnuiesc, când coc colaci, care se pot face 
numai din făină de secară şi grâu, să ia o bu cată de aluat şi să-nconjure 
cu ea întreg aluatul din co vată, recitând nişte rugăciuni. Apoi aruncă ele 
acea bu căţică de aluat în foc. Uită ele s-o facă aceasta, atunci trebuie să 
rupă din coptura gata o bucăţică, cu care trebuie să încunjure coptura 
şi-apoi să arunce bucăţica în foc.

Dacă au întrelăsat ele şi această procedură, din ui tare, atunci 
Evreilor nu le este iertat să mănânce din acea coptură, ba chiar nici s-o 
vândă. Această oprire se extinde numai asupra pâinii de secară, însă nu 
şi asupra celei de grâu.

Ceremonia amintită, cu aluatul, se observă spre a simboliza 
tributul din pâine ce se obişnuia să se dea săracilor, încă pe timpul când 
Evreii erau în patria lor, Pa lestina, un popor agricultor. Atunci, fiecare 
Evreu avea îndatorirea să lase ogorul său, în anul al şaptelea, nelu crat 
şi, apoi, să lase, lângă cale, din ogorul său o dungă neculeasă, ca săracii 
şi văduvele să vină şi să secere pâinea de pe ea26.

Şi astăzi miluiesc Evreii pe săracii lor, care primesc, în fiecare 
casă, un ban şi strâng bani pentru ajutorarea săracilor lor din Palestina, 
în nişte cutii de tinichea, care se află atârnate în casele lor.

Pâinea, după ce s-a copt, se scoate din cuptor, se spală şi apoi 
iarăşi se aşează, pe câtva timp, în cuptor. Această spălare a pâinii se face 
ca făina şi părticelele de coajă, ce cad prin spălare, să fie pentru cei morţi.

Evreilor lei este permis să mănânce numai carnea din acele vite 
sau paseri pe care le taie oficiantul lor ritual, hahamul. Abia după ce s-a 
esprimat acesta că vita ce a tăiat-o este curată „cuşer”, pot ei se mănânce 

26 Vezi Moise, II, cap. 23, vers 11 şi III, cap. 19, vers 9, 10
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car nea ei. Dacă acesta află că vita a fost necurată „treif”, atunci Evreii 
n-o pot mânca nici într-un caz. Aflând hahamul că vita a fost necurată, 
zice că carnea ei este astfel de spurcată, că nu se poate da nici cânilor 
spre mâncare.

Dintre animale, mănâncă Evreii toate, afară de mas curi, dintre 
sălbătăciuni numai cerbul, iar dintre galiţe domestice, toate27.

Dar şi din animale mănâncă ei numai partea cea de dinainte. 
Cea de dinapoi, însă, numai atunci, dacă s-a scos din ea, prin hahamul 
specialist, de care însă lipsesc în Bucovina, toate venele, care se ţin de 
necurate.

Când taie hahamul vreo vită sau pasere, toarnă el, imediat, peste 
sângele scurs din vietate, cenuşă sau ţărână, ca sângele să nu fie văzut. 
Sânge nu este iertat să mă nânce Evreul cândva28.

Carnea tăiată trebuie să stea, mai întâi, prin jumătate de oră, în 
apă rece, apoi se pune pe o leasă de nuiele, ca, prin o oră, să se scurgă 
tot sângele, şi-n urmă se sărează foar te bine.

Vasele cele noi de lut, înainte de întrebuinţare, se duc, mai întâi, 
la râu, unde se spală şi-apoi se bine cuvântează.

La caz dacă cade o bucăţică de aluat sau pâine într-o oală, află-
toare pe vatră, la foc, atunci trebuie a con stata ori de este conţinutul oalei 
de 2 ori mai mare de cât bucăţica căzută-n oală. Poate oala cuprinde o 
astfel de cantitate, atunci conţinutul ei nu s-a spurcat prin obiectul căzut 
în oală, la din contra, conţinutul oalei trebuie să se verse afară şi abia 
atunci oala devine iarăşi curată.

Evreilor li-i iertat să mănânce lapte, după carne sau brânză de 
oi, abia după ce au trecut 6 ore. După lapte, însă, pot ei mânca carne 
după o jumătate de oră.

Ei nu fierb în unul şi acelaşi vas lapte şi carne29.
Vasele în care s-a fiert sau servit peşte nu se pot întrebuinţa, spre 

fierberea sau servirea cărnii de vită sau de paseri.
Fiecare Evreu trebuie să serbeze zilele fiecărei luni noi, începând 

cu ziua a 7-a şi până într-a 15-a, inclusiv. Atunci face el, seara, rugăciuni, 

27 Vezi Moise, III, cap. 11, vers 1-47
28 L. c. cap. 17, vers 26
29 Vezi Moise, II, cap. 23, vers 19
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afară, la lună curată, neîn tunecată, în scopul ca, prin decursul lunii, se 
fie scutit de moarte.

Evreii cred că, tot la 3 luni, adică tot în ziua a 90-a, diavolul ar 
voi să între în casele lor. Spre a împiedica, deci, această vizită nedorită, 
pun ei bucăţi de fier, mai ales în acele odăi în care se păstrează obiecte 
de mâncare, şi anume lapte şi ouă.

Pe uşorii fiecărei uşi din casele evreieşti se află atârnat un citat 
biblic, scris pe pergament. El se păstrează acolo, în o cutiuţă de sticlă sau 
tinichea, dar totdeauna aşa că scrisoarea se poate vedea. Acest citat se ţine 
în mare cinste, ca un talisman de apărare în contra duhurilor necurate.

Fiecare Evreu este îndatorit să atingă cu degetele mâinii celei 
drepte, care apoi se sărută imediat, acest ci tat, atât la intrare în casă, cât 
şi la ieşire din ea.

Cele 10 porunci, scrise pe hârtie, stau la Evrei în mare cinste, 
în cea mai mare cinste, însă, cele scrise pe piele de viţel. Dacă ar cădea 
acestea jos, atunci ar fi aceasta o mare nenorocire, căci se crede că acea 
casă, unde s-ar întâmpla acel caz, cu locuitori, cu tot, va trebui să se 
nimicească.

Sâmbăta („Sabat”) este consfinţită odihnei şi ea se serbează de 
Evrei prin rugăciuni şi odihnă de toată truda. Deja, Vinerea, se fac pre-
gătiri pentru această serbare, căci se coace, spală şi grijeşte prin casă. 
Iar după-amiază se duc casnicii, separaţi după gen, întâi bărbaţii, ş-apoi 
fe meile, la feredeu, de se scaldă. Apoi se îmbracă toţi în albituri curate 
şi-n veşminte de sărbătoare.

Serbarea Sâmbetei începe deja Vineri, seara, vara la 8, iar iarna 
la 4 ore, seara, şi se fineşte a doua zi, seara. Vineri, seara, aprinde gos-
podina luminile de seu din sfeşnice şi le aşează, mai întâi, pe masa din 
odaia unde şed de regulă, şi, apoi, şi-n celelalte odăi. Numărul luminilor 
aprinse variază după numărul casnicilor. Nicicând, însă, nu poate să fie 
mai puţine lumini aprinse decât două.

După aprinsul luminilor, începe tatăl familiei, îmbrăcat în caftan 
şi cu cuşma pe cap, a-şi face rugă ciunea către îngerul păcii, după ce a 
răsărit luceafărul de seară. După aceea, se aşează el, cu familia sa, la 
masă şi mă nâncă peşte proaspăt, fiert cu zeamă de stafide cu „coilici”, 
adică colac copt pentru ziua Sâmbetei.
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Cu mare plăcere mănâncă ei peşte proaspăt în ori ce zi, dar mai 
ales Sâmbăta. Peştele îl fierb cu ceapă ş-apoi fac din el răcituri cu piper, 
însă aşa că răciturile se pun într-un vas, iar peştele într-altul.

Înaintea fiecărei mâncări, îşi spală Evreii vârfurile degetelor mâi-
nilor, crezând că, ţinând ei acest obicei, vor fi avuţi, la din contra, săraci.

Servindu-se peşte la masă, îşi spală ei mâinile atât înainte de 
gustarea din el, cât şi dup-aceea.

Evreii şed la masă cu capul acoperit şi numai aşa intră şi stau ei 
în casele lor sau străine şi-n templu sau sinagogă.

Se întâmplă că luminile, cele aprinse Vineri, seara, spre Sâmbătă, 
curg şi este pericol să se stingă. În un ast fel de caz, pun ei un colac, copt 
pentru ziua Sâmbetei, lângă para luminii, din partea din care curge lu-
mina, şi cred că, apoi, ea înceată de curs şi pericolul stingerii se înlătură 
cu desăvârşire.

Ieşind colacii Sâmbetei îndoiţi din cuptor, vestesc ei casnicilor 
sosirea de oaspeţi.

Aflându-se Evreii în călătorie şi întâlnind ei, dimineaţa, întâi un 
preot, îl salută, deşi necunoscut, crezând c-apoi le va merge bine.

Dar ei mai cred că întâlnirea cu un preot ar fi un semn rău şi 
plin de nenorocire, care însă s-ar putea delătura prin paiele ce le aruncă 
după preot.

Tot de un semn de nenorocire ţin ei întâlnirea în cale c-o mâţă 
sau vulpe, din care cauză se întorc ei din cale.

Când se pornesc Evreii în vreo călătorie, atunci nu-şi şterg papu-
cii, ca să le meargă bine în cale şi să nu li se întâmple vreo nenorocire.

Rău se supără Evreii dacă îi numără cineva, când se află ei câte 
o duzină, pe o căruţă sau haraba trasă de nişte gloabe de cai, moarte de 
foame şi osteneală, căci cred că atunci i-ar ameninţa sabia morţii.

Adeseori întrebă ei pe creştini câte ore de zi sunt, cu toate că ei 
singuri au orare. Aceasta se face însă în credinţa că răspunsul creştinului 
la întrebarea lor le va aduce noroc în întreprinderea ce-o scoposesc în 
acel moment.

Laptele muls de un creştin de la o vacă, în absenţa lor, îl ţin ei 
de treif şi nu-l mănâncă.

Pe pragul dughenelor şi caselor lor se află bătute potcoave de 
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cal aflate sau chiar numai o bucată de pot coavă, ca norocul să se ţină 
de pragul lor.

Casele nu şi le clădesc nicicând sub streaşina altei case, ca nu 
cumva să piardă norocul.

Ferestrele de la casele lor, de regulă, nu le astupă, dacă însă o 
cere aceasta necesitatea neînconjurabilă, atunci as tupă ei fereastra cu 
zid, aşa că lasă-n el o borticică şi ca drele ferestrei rămân vizibile, ca să 
se cunoască că acolo a fost fereastra.

O sobă, aflătoare în casă, nu este iertat s-o dărâme şi ridice din 
loc, doar numai în cazul când s-a făcut, la construirea ei, un contract, în 
care se ia în privire o eventuală dărâmare şi ridicare din locul ei.

Dacă se casează o sobă, atunci trebuie să se facă, în locul cahlei, 
o ferestuică sau să se lase cel puţin o gaură, căci, nefăcându-se aceasta, 
ar veni mare nenorocire asupra locuitorilor şi casei aceleia.

Cel ce ar sta sau dormi pe locul unde a fost o sobă, care acuma 
s-a ridicat de acolo, va muri în curând.

Evreii caută să capete, cu orice preţ, o bucăţică din frânghia cu 
care şi-a făcut cineva singur capătul sau a fost justificat, sau măcar vreo 
petecă din hainele unui astfel de nenorocit, în credinţa că acel ce posedă 
astfel de obiecte va avea noroc la toate întreprinderile.

Ace nu vând ei dimineaţa, până ce n-au vândut, mai întâi, alte 
obiecte, crezând că, la caz de neobservare a acestei opriri, le va merge rău.

Ei nu primesc mâţă străină la casa lor, căci cred că, dacă ar face-o 
aceasta, n-ar avea noroc.

Întâmplându-se că şoarecii strică vreun strai de-al unui Evreu, 
atunci femeia evreică nu-l tocmeşte, căci, făcând aceasta, i-ar seca pieptul 
şi n-ar avea cu ce alăpta copiii.

Pâinea roasă de şoareci se mănâncă cu predilecţie, căci această 
pâine întăreşte dinţii.

Ieşind Evreul din casa proprie sau străină, obişnuieşte a-şi spăla 
mâinile, ca semn că-şi ia rămas bun de la casnici.

Trece el pe lângă un pomet şi-i bate la nas un mi ros plăcut de 
poame, atunci recită el o scurtă rugăciu ne, în care mulţumeşte lui Dum-
nezeu că a lăsat să crească pe pământ astfel de poame. Aceasta o face el 
şi la vede rea unui om frumos sau a unui animal bine format.
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Dacă a scăpat el din vreun pericol, atunci binecu vântă el pe Dum-
nezeu şi adeseori face el făgăduinţe care, în tot cazul, trebuie împlinite.

În comunele în care locuiesc Evreii într-un număr mai mare, 
au ei obiceiul că întind, cam pe la finea ace lor străzi şi drumuri, care 
ies la câmp, de-a curmezişul dru mului, de pe doi stâlpi, sârme sau aţe, 
aşa numite aţele Sâmbetei. Aceste sârme sau aţe se întind spre scopul 
ca ei, Sâmbăta, să poată purta cu sine, în lăuntrul teritoriului comunei, 
până la acele sârme, lucrurile cele mai necesare, o basma, o carte etc., 
deoarece lor nu li-i iertat să poarte vreun lucru, Sâmbătă, cu sine, afară 
de interiorul ogrăzilor lor. Acel teritoriu marcat şi încins cu cele sâr me 
din comună se ţine de o ogradă comună evreiască, în lăuntrul căreia pot 
purta cu sine, Sâmbăta, numitele lucruri.

Sâmbăta, Evreilor nu li-i iertat să se depărteze de ca sele lor decât 
numai în o distanţă de 2.000 coţi. Dacă însă cineva are dorinţa să mear-
gă la plimbare o bucată de drum mai lungă, atunci trebuie el să fixeze 
punctul cam unde sunt 2.000 coţi de la locuinţa lui şi să pună acolo o 
franzelă sau o bucăţică de pâine, spre semn că el aici are să şadă şi să 
mănânce, aşadar că aici este acasă, de unde, apoi, poate merge alţi 2.000 
coţi de drum, înain te, ş. a. m., o procedură care nu este alta nimică decât 
o înconjurare a opririi de-a merge, Sâmbăta, departe.
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ANEXE:

Iulius Barasch: Evreii în Bucovina

Despre prezenţa evreilor în Bucovina există numeroase mărturii, 
cea mai interesantă părând a fi cea a lui Iulius Barasch, evreu vienez, 
care a vizitat Galiţia şi Sadagura, în 1841-1842, notiţele lui de călătorie 
fiind publicate în ziarul „Allgemeine Zeitung des Iudenthum’s”, între 
anii 1843-1846, şi în „Anuarul pentru Israeliţi” al lui M. Schwarzfeld, 
între anii 1893-1895, iar în „Gazeta Bucovinei”, în 189430:

„Bucovina este o ţară foarte frumoasă şi roditoare, dar prea 
puţin populată. Evreii locuiesc, aici, numai în câteva oraşe. Cele mai 
importante, din punctul nostru de vedere, sunt Sadagura şi Cernăuţii, 
două localităţi învecinate.

Sadagura are o mare comunitate israelită. Firea, portul şi traiul 
Evreilor din acest oraş se aseamănă cu a celor din Galiţia, nu avem, 
dar, nimic de adăugat asupra acestor puncte; atâta numai că Sadagura a 
devenit mai remarcabilă de când cunoscutul ţadic (rabin taumaturg) din 
Risan, reb Isrulke, şi-a fixat acolo credinţa, în urma izgonirii sale din 
Rusia. Traiul său particular şi pompos, mai mult princiar decât rabinic, 
curtea sa chasidică şi suita sa numeroasă, care-l ascultă orbeşte, i-au 
prilejuit lui şi la ai săi, din Rusia, cele mai nenorocite urmări, pe care 
nu le expun aici, din cauza mulţimii lor. Să sperăm că va duce alt trai, 
30 IULIUS BARASCH, Evreii în Bucovina, Gazeta Bucovinei, Anul IV, nr. 45, 
Joi 9/21 Iunie 1894, pp. 1, 2
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pe teritoriul austriac.
Alegerea acestui târg a fost, de altminteri, fericită. Neguţătorii de 

vite, mai toţi din Basarabia învecinată, nu vor lipsi, desigur, să se pună în 
bună înţelegere cu rebe, când vor veni acolo, cu tovarăşii lor patrupezi, 
atât spre a obţine un iarmaroc bănos, cât şi spre a-i arăta mulţumirea 
materială, în urma unor treburi bune, făcute la iarmaroc. Dar şi oraşul 
a câştigat mult, prin această alegere, căci afluenţa enormă a oamenilor, 
care peregrinează spre acest oraş, trage după sine o consumaţie mai 
mare de produse de hrană şi, prin urmare, un schimb mai mare de bani. 
Mai presus de toate, va lua un avânt rachiul, apa vie spirituală, care 
constituie principiul vivificător, din al oricărei aglomerări chasidice; el 
va însufleţi foarte viaţa cârciumarilor din Sadagura, va spori veniturile 
boiereşti, acele ale rachierilor, velniţelor şi ale tuturor neguţătorilor de 
rachiu din împrejurime (Consumaţia cea mare de rachiu, care este în 
conexiune cu petrecerea unui ţadic în orice localitate, face ca moşierii 
creştini să-şi pună, foarte des, toată influenţa în joc, spre a obţine ca un 
ţadic să-şi stabilească cvartirul în târguşorul lor, tot aşa cum ar insista 
pentru stabilirea unei garnizoane. Ba îl ocrotesc pe el şi pe chasidimii lui, 
făgăduindu-i să-l apere la orice ocazie. De aici, se vede izvorul curăţel, 
căruia chasidismul îşi datorează continuitatea existenţei).

Cale de o jumătate de ceas, la răsăritul Sadagurei, se află Cer-
năuţi, capitala Bucovinei.

Situarea sa este romantică, aşezat fiind pe coasta unui munte, 
la malurile Prutului. Cu toate clădirile sale frumoase, planul oraşului şi, 
mai ales, lipsa unui bulevard îţi amintesc originea sa turcească.

Locuitorii se compun, în mare parte, din Moldoveni, din mulţi 
funcţionari şi din Evrei.

Cernăuţii posedă, în zidurile sale, o comunitate israelită destul de 
însemnată. Cernăuţrenii adevăraţi, de sânge bucovinean, nu sunt tocmai 
în mare număr, din contra, găseşti mulţi care au emigrat din Galiţia, încă 
în vremurile trecute, dar, de câţiva ani, nu se mai îngăduie Evreilor ga-
liţieni ca să se strămute în Bucovina, afară doar de unele excepţii. Până 
acum câţiva ani, Evreii din Cernăuţi şi din toată Bucovina erau scutiţi 
de dajdia asupra cărnii cuşere, şi mai sunt scutiţi, până astăzi, de dajdia 
asupra lumânărilor (Starea economică a Evreilor din Bucovina este des-
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tul de prosperă. Găseşti, acolo, multe familii înstărite, care s-au ridicat 
nu numai prin comerţ, ci încă, în mare parte, prin meşteşugul lor, mai 
ales prin croitorie; mulţi şi-au cumpărat chiar case frumoase. Croitorul 
constituie, dar, o partidă influentă în comunitatea din Cernăuţi).

Portul Evreilor cernăuţeni mai prezintă urme însemnate ale 
portului evreiesc din Moldova şi Muntenia.

În partea dinspre miazăzi a Bucovinei, mulţi obişnuiesc inclusiv 
portul moldovenesc. Oricum ar fi, portul tinerimii din Cernăuţi prezintă 
un aspect mai plăcut decât acel al tinerimii israelite din Galiţia. Aşa, de 
pildă, în locul spodicului de toate zilele şi al streimelului de Sâmbătă, 
lumea poartă, aici, o căciulă rotundă de samur; izmenele cele scurte au 
fost înlocuite prin pantaloni moderni ş.a.m.d.

Femeile nu poartă fruntarul, în zilele de lucru; ele pun, din contra, 
această podoabă preţioasă, dar nefolositoare, în zilele de sărbătoare. De 
altfel, fruntarul are, aici, un aspect mai nostim şi mai insuportabil decât 
în Galiţia, unde împodobeşte capul posesoarei în fiecare zi, căci este un 
nonsens şi mai mare să sărăceşti, spre a avea un fruntar preţios în ladă.

În zilele de lucru, femeile îşi leagă capul cu o basma, într-un 
chip foarte prozaic, după obiceiul Evreilor din Moldova. Multe femei 
tinere, din familiile fruntaşe ale Cernăuţilor, poartă boneta europeană; 
dar ele se împart, şi aici, în două categorii. Unele poartă boneta în fiecare 
zi, altele, dimpotrivă, numai în zilele de Sâmbătă şi de sărbătoare, iar în 
zilele de lucru îşi împodobesc capul cu o basma, pentru care pricină au 
fost poreclite „Şabes-datşerkes” (nemţoaice de Sâmbătă).

Tot astfel, găseşti mulţi tineri, care se poartă nemţeşte, şi anume: 
unii, în fiecare zi, adică în zilele de lucru şi de sărbătoare, iar alţii numai 
în zilele de lucru, de vreme ce îşi schimbă, Sâmbătă, gherocul şi pălăria 
în caftan şi căciulă sau chiar în ştramel. Din această din urmă categorie, 
fac parte mulţi meşteşugari, mai ales croitori.

Afară de câteva excepţii, gradul de cultură al Cernăuţenilor nu 
e tocmai faimos. Talmudişti profunzi, Iliem (genii) spuitori de pşetlech, 
şi alţi de acest soi sunt, aici, de o mare raritate. Afară de priceperea în 
afaceri, cunoştinţele unui Cernăuţean, în genere vorbind, nu trec peste 
limitele rugăciunilor zilnice, ale scrierii ebraice şi, cel mult, ale semnă-
turii germane, ce o depune pe o poliţă, în sudoarea frunţii, şi altele de 
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acelaşi soi. Această ignoranţă se explică prin faptul că Cernăuţenii, în 
propunerea cu Galiţienii, au obiceiul de a iniţia, din vreme, pe copiii lor în 
viaţa comercială. Îndată ce un băieţandru cernăuţean, de 12 sau 13 ani, a 
asudat, 6 sau 7 ani într-un cheder din Bucovina şi şi-a însuşit cunoştinţele 
pomenite, el îşi ia adio, pentru totdeauna, de la el, ca şi de la orice altă 
învăţătură; tatăl său îl iniţiază în afacerile sale, în care lucrează câtăva 
vreme, alături cu el, după care i se dă un mic capital, spre a-l specula, pe 
socoteala sa proprie. Băiatul trebuie să-şi câştige, apoi, singur un capital, 
însemnat până în ziua nunţii, când tatăl său, de bunăvoie, îl întreieşte sau 
împătreşte, ca o zestre (nadan) şi-l însoară.

Un fapt reiese de aici, că Bucovinenii procedează, adică, mai 
cu pricepere decât coreligionarii lor din Galiţia. Fireşte, logodnicul bu-
covinean nu e în stare, în ziua cununiei, un peştel şi alte teme de acest 
soi, potrivite pentru o predică de nuntă; dar este, din contra, în stare de 
a da soţiei sale pâine, a doua zi, după nuntă, şi în zilele următoare, şi 
nu stă ca viţelul la poartă nouă, fără nici o perspectivă, ca Baal-beessel 
(gospodăraşul) galiţian, în urma anilor de pensie (Kost), când nu ştie ce 
să se facă, nici încotro să-şi îndrepte privirea.

Dar şi această maturitate timpurie a copiilor, în afaceri, care atra-
ge o ignoranţă nemaipomenit de mare, va înceta şi ea, acum, şi o perioadă 
mai frumoasă va miji pentru Evreii din Bucovina, căci Cernăuţenii, cu 
spiritul lor nemărginit, au întrecut pe profunzii învăţaţi din Galiţia. Graţie 
propriei lor iniţiative şi a concursului dat de câţiva oameni de bine, care 
nu sunt străini de mişcarea intelectuală a iudaismului din Germania, ei 
au fundat, de curând, o şcoală publică israelită, cu institutori publici, 
inspectori etc. Se înţelege uşor că un atare aşezământ, creat exclusiv de 
oamenii din localitate, mai lasă încă unele de dorit, atât ca plan, cât şi 
ca executare; dar, îndată ce impulsul e dat pentru o operă bună, nu ne 
îndoim de dezvoltarea ei ulterioară. Depinde numai de fundatorii şcolii 
ca să se adreseze câtorva directori ai unor şcoli dine organizate, din 
ţară sau din străinătate, spre a obţine desluşirile cuvenite şi a introduce 
modificările necesare…

Înainte de a termina capitolul de faţă, voi mai comunica cititorilor 
câteva veşti îmbucurătoare din Cernăuţi. Cea dintâi este următoarea: în 
Cernăuţi se găseşte un nobil arhitect creştin, care s-a milostivit asupra a 
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şase copii orfani evrei, care umblau haimana pe stradă şi trăiau din cerşit; 
el i-a luat la sine şi-i instruieşte gratuit în arta arhitecturii. Persoane de 
încredere mi-au afirmat că va ieşi ceva bun din ei. Acest bărbat distins, 
al cărui nume mi-a scăpat din memorie, din nenorocire, merită să fie 
pomenit, aici, cu laudă, ca un semn îmbucurător al timpului, şi sunt 
sigur că cei mai cumsecade dintre noi vor păstra neuitată amintirea lui.

Notiţa a doua este privitoare la statistică. În Bucovina sunt 55 
de familii israelite, care trăiesc, exclusiv, din agricultură. Ele nu sunt 
grupate într-un singur loc, ci trăiesc în diferite sate, răspândite printre 
ţărani, cu care trăiesc într-o armonie desăvârşită. Unele din aceste familii 
se scoboară din Evreii care au îmblat cu coarnele plugului, încă sub ma-
rele Împărat Iosif al II-lea, când acesta încurajase pe Evrei la agricultură. 
Ele se mai bucură, până acum, de multe privilegii; binecuvântarea şi 
prosperitatea încoronează munca lor”.

Hronicul mărturisit  
al numelor evreieşti în Bucovina

Evreii, din postura de negustori ai sultanului sau ai hanului, apoi 
şi din cea de negustori poloni, au tot călătorit prin nordul Moldovei31, au 
interacţionat cu negustorii suceveni, uneori nefericit32, dar menţionarea 

31 În 2 mai 1570, „Haim Cohen şi Avram Mosso, evrei din Constantinopol” sunt 
menţionaţi în zapisul „chibzuitului Frâncul, român din Suceava, căruţaş”, cu care 
aveau o înţelegere pentru un transport de marfă, de la Lvov, la Constantinopole.
32 „Mărturia negustorilor moldoveni. / Facem cunoscut prin (scrisoarea) de 
faţă că, venind personal în faţa noastră, la reşedinţa noastră consulară, chibzuiţii 
Andreico, Toma, Tedici (Teclici), Romaşco şi Mane din Suceava, precum şi 
Hadgidor din Suceava, Avram din Iaşi şi Giurgiu din Siret, negustori moldoveni, 
ni s-au plâns nouă împotriva lui Falhek Zelman şi Lazăr, evrei din Vladimiria, 
(anume) că atunci, pe când aceşti negustori moldoveni au mers călare spre Liov, 
la târgul de acum, care se ţine de sărbătoarea Sfintei Agnetha (21 ianuarie), şi 
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nominală a evreilor ca arendaşi, negustori, meseriaşi, ba chiar ca agricul-
tori (deşi pentru scurtă vreme) suceveni şi, ulterior, bucovineni, începe cu 
un oarecare Abraham, încă din anul 1630 (cel care a adus, din Galiţia, pe 
timpul holerei, „leacul pentru holeră”, adică „holerca” sau „holirca”), deşi 
doi călători străin33 îi consemnau încă din anul 155234, şi continuă, de-a 
lungul veacurilor, dezminţind în parte afirmaţia lui Ion Budai-Deleanu, 
care susţinea, în 1813, că „evreii Bucovinei sunt toţi imigranţi din Polonia. 
Sub administraţia militară, ei erau puşi sub o pază aspră şi au fost tolerate 
numai o sută şi câteva familii. Deci, atunci, nu se puteau lăţi; dar de când 
s-a ridicat, aici, un Kreisamt şi Bucovina s-a încorporat la Galiţia, din lipsa 
de îngrijire şi poate şi lăcomia unor funcţionari publici, ţara întreagă a fost 
potopită… / Evreii joacă, aici, acelaşi rol ca în Galiţia; ei se silesc să pună 
mâna pe tot, cu un cuvânt, ei sunt samsari generali”35.

În 7 noiembrie 1630, „Moise Moghilă voievod scuteşte pe evreul 
Abraham din Suceava, arendaşul rachiului mitropolitului, de dările ţării”36.

au venit, în târgul Strzelcze, sus-amintiţii evrei le-au luat anumite mărfuri şi 
lucruri, anume: pomenitului Andreico 26 boi, lui Toma 29 boi, lui Teclici 16 
boi, iar în afară de aceea, a dat 8 florini pentru ducerea mărfurilor, lui Romaşco 
6 boi şi a dat două mărci pentru transport, lui Mane 5 boi, lui Hadgidor din 
Botoşani 8 boi, doi florini de aur şi un florin în monedă poloneză, două ţinte, 
iar lui Şirţinca Avram din Iaşi, cu mijloace invidioase, 20 de boi, ca de altfel 
argintul, şi o piele de cerb neprelucrată, lui Giurgiu din Siret 11 boi şi un vas de 
vin moldovenesc. La rugămintea acelor negustori moldoveni, noi am admis ca 
această plângere să fie înscrisă în actele noastre consulare. / Făcut ca mai sus, 
în marţea după sărbătoarea Conversio Sancti Pauli (26 ianuarie 1557)”.
33 ACADEMIA ROMÂNĂ, Călători străini despre Ţările Române, II, 
Bucureşti, 1970, pp. 131, 132 
34 Ioan Belsius şi Marcus Bergkowicz, în 8 aprilie 1552, vorbea despre 
„dreptatea (lui Despot Vodă) faţă de tot neamul de oameni care sunt, aici, de 
multe feluri şi de mii de chipuri: armeni, evrei, greci, moldoveni, sârbi, saşi etc.”
35 BUDAI-DELEANU, ION, Scurte observaţii asupra Bucovinei / 1813, în 
„Bucovina în primele descrieri geografice, istorice, economice şi demografice”, 
Bucureşti 1998, p. 391
36 DGAS, Suceava/ File de istorie / 1388-1918, I, Bucureşti, 1989, p. 252
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Paul Beke, 1652: „Iar orăşenii şi locuitorii ce locuiesc în această 
ţară sunt români, unguri şi saşi, germani şi un mare număr de armeni şi 
bulgari. Şi italieni, poloni, turci şi evrei sunt în număr destul de mare, dar 
ca negustori şi meşteşugari, ei trăiesc altfel decât localnicii. Nu lipsesc 
nici tătarii, care slujesc, pe bani, la curtea domnului şi boierilor. Românii 
şi ungurii, şi unii saşi (ca şi oamenii de alte naţii ce locuiesc aici), se arată 
mai degrabă a fi barbari, decât creştini, şi ca şi cum s-ar deosebi de tătari 
numai prin limbă şi religie. Şi de câte ori le-am făcut vină din aceasta, mi-
au răspuns strângând din umeri şi plecând ochii: „Aşa am fost noi învăţaţi, 
din anii tinereţii şi până în vremurile acestea. De ce nu vin, în ţara noastră, 
oameni din acei ce ne-ar învăţa alte obiceiuri mai bune ca acestea?”.

Dacă ungurii şi germanii creştini locuiesc la un loc cu tătarii, sau 
dacă se întâlnesc împreună, nu va apare nici o nepotrivire între ei, în ceea 
ce priveşte hrana, îmbrăcămintea şi felul de trai, decât dacă Creştinul spune 
din gură că el este creştin” 37.

În 25 septembrie 1708 (7216), satul Bărbeşti, al căpitanului Apos-
tol Mihuleţ, trece în proprietatea cămătarului Cerbul Jidovul.

În 1 martie 1709 (7217), Cerbul Jidov desluşeşte, într-o mărturie, 
întreaga surprinzătoare poveste, pentru acele vremuri, a împroprietăririi 
sale vremelnice cu un sat: „Adică eu, Cerbul Jidovul, scriu şi mărturisesc 
cu acest adevărat zapis al meu, la mâna dumisale, jupânului Ion Păladi, 
ce au fost vistiernic mare, precum să se ştie că i-am vândut dumisale ju-
mătate de sat de Bărbeşti, cu vecini şi cu mori gata şi cu tot venitul, de la 
ţinutul Cernăuţilor, care această jumătate de sat au fost dreaptă moşia a 
lui Apostol Mihuleţ, căpitan, danie de zestre de la soacra sa, şi fiindu-mi 
el dator cu 394 lei, care pentru aceşti bani m-am pârât cu dânsul, 3 ani, 
la toţi domnii, din zilele Măriei Sale, Constantin Duca Vodă, până acum, 
la Măria Sa, Mihai Vodă, şi, de câte ori am ieşit eu cu dânsul la pâră, el 
tot s-au făcut mântuit cu Matei Sturza, cum că sunt banii asupra lui, fiind 
Matei Sturza pribeag în ţara leşească, apoi s-a întâmplat de au venit Matei 
Sturza în ţară şi s-au pârât, de faţă cu Mihuleţ, la divanul Măriei Sale, lui 

37 ACADEMIA ROMÂNĂ, Călători străini despre Ţările Române, V, 
Bucureşti, 1973, pp. 276, 277 
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Vodă, şi înaintea domniilor lor, boierii cei mari, şi din toată socoteala l-au 
aflat pe Apostol Mihuleţ vinovat şi, după judeţul cel drept al ţării, mi l-au 
dat divanul rămas platnic, ca să-mi dea banii care scriem mai sus, căci au 
umblat tot cu meşterşuguri, şi, neavând Mihuleţ bani, mi-au dat judecata 
volnicie de i-am poprit această moşie, cu tot venitul, până la o zi, ca, de 
nu-mi va da banii la zi, să-i vând moşia cui s-ar afla să o cumpere, şi de 
nu mi s-or împlini banii, câţi scriam mai sus, să-i mai popresc şi din alte 
moşii, unde va avea, şi să le vând, deci, după ce s-au împlinit ziua, iar 
Mihuleţ n-au purtat de grijă ca să-mi dea banii şi au fugit în ţara leşească, 
deci trecând peste zi câteva luni şi după judecata divanului, am scos această 
jumătate de sat de Bărbeşti la vânzare, având şi eu nevoie de datornicii 
mei, deci alţi nimeni nu s-au aflat să cumpere, fără cât s-au aflat dumnealui, 
Ion Păladi, vistiernicul, şi, după tocmeala noastră, precum m-am neguţat 
cu dumnealui, mi-au dat două sute şi 30 lei, bani gata, de m-am uşurat şi 
eu de datornicii mei, de unde am avut nevoie; deci, după ce mi-au făcut 
plată deplin dumnealui, vistiernicul, i-am făcut şi eu dumisale acest zapis 
pe această jumătate de sat de Bărbeşti, ca să-i fie dumisale în veci dreaptă 
ocină şi moşie, cu vecini şi cu mori gata, şi cu tot venitul, şi ca să aibă dum-
nealui a-şi face ispisoc domnesc de întăritură, de pe acest adevărat zapis al 
meu, care acest zapis l-am făcut dinaintea dumnealor, boierilor celor mari 
şi a celor mici, care s-au iscălit mai jos, însă să se ştie că am întrebat şi de 
rudele lui Mihuleţ, când am scos această pol de sat de Bărbeşti, parte de 
jos, şi nimeni n-au vrut să cumpere, iar dumnealui, Ion Păladi, vistiernicul, 
fiind răzeş cu Orăşeni, satul dumisale, au cumpărat şi această pol de sat de 
la mine, pentru aceea ca să fie moşie în veci, şi pentru credinţă am iscălit 
eu singur, cu mâna mea, jidoveşte, ca să se ştie” 38.

În 24 iunie 1733, sunt menţionaţi „doi orândari Jidovi ai sfintei 
mitropolii din Suceava, anume Ilie şi Iacob, care se iartă de camănă şi de 
boor, şi alte beleale ce sunt pe cărşme, şi de cei 5 lei de pivniţe… Iar Jidovii 
străini, ce ar veni, sau cei de loc să aibă a da 2 bani de şfart orândarilor, 
după vechiul obicei, şi să aibă voie a vinde” 39. 

38 BALAN, Teodor, Documente bucovinene, III, Cernăuţi, 1937, pp. 146, 147 
39 BALAN, Teodor, Documente bucovinene, V, Cernăuţi, 1939, p. 154
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„Adică noi, târgoveţii moldoveni şi armeni, făcut-am scrisoarea 
noastră la mâna lui Iosăp jidovul, precum fiind loc gospod aice, la Suceavă, 
şi mergând Iosăp jidovul la dumnealui, medelnicerul Lupul Balş, ca să-i 
dea un loc de dugheană, de 2 stânjeni pol, dumnealui ne-a chemat pe toţi 
târgoveţii şi am mers cu dumnealui, şi i-a dat loc să-şi facă dugheana, ca 
să se hrănească, că târgul este slobod şi loc gospod.

Ce noi i-am făcut această la mâna lui Iosăp, ca să-şi facă dugheana, 
şi l-am învoit cu tot târgul, că este om bun şi dă bijmar. Şi alţii să nu se 
amestece, că acela este loc gospod, că aşa a socotit şi dumnealui, medel-
nicerul Lupul Balş.

Pentru credinţă, am pus şi pecetea târgului, noi, toţi târgoveţii.
Vălet 7254 (1746) iulie 9”40.

În 12 octombrie 1756 (7265), cercetarea ordonată de Racoviţă 
Vodă constată că biserica Sf. Dimitrie din Suceava, „mai înainte vreme, 
avea ajutor cu târgul boilor din Suceava, (care) se făcea din jos de Sf. 
Dimitrie, în capul uliţei şi dughenele jidoveşti, câte erau pe locul bisericii 
Sf. Dimitrie, cum şi pe locul domnesc, da câte doi lei de dugheană bes-
men la biserică şi, cu acei bani, se chivernisea trebuinţele sale, iar de la o 
vreme, încoace, prin mijlocirea Armenilor din Suceava, s-au mutat târgul 
boilor, din sus, în capătul uliţei din deal, lângă biserica armenească, şi Sf. 
Dimitrie a rămas lipsită de besmenul locului, de care lucru, înştiinţându-
mă, domnia mea n-am suferit strâmbătate sfintei biserici şi am hotărât, 
cu această carte a domniei mele, ca târgul boilor să de facă din jos de Sf. 
Dimitrie, în capul uliţei, unde s-a făcut, iar de biserica armenească să fie 
lipsit târgul, şi Jidovii ce au dughene pe locul bisericii, cum şi pe locul 
domnesc, să aibă a da besmenul pentru loc, câte doi lei de dugheană pe 
an, şi asupra acestui venit am rânduit ca să fie om din partea sfinţiei sale, 
părintelui mitropolitului ţării, ca să ia banii de pe la Jidovi şi să cheltuiască 
la trebuinţele sfintei biserici, şi ca să stea hotărârea aceasta păzită şi nestră-
mutată, iată că poruncim vouă, ispravnicilor ţinutului de Suceava, să grijiţi 
ca să se facă ştire tuturora, ca să meargă cu boii lor la locul vechi, din jos 
de biserica Sf. Dimitrie, în capul uliţei, şi nimeni să nu cuteze a merge în 

40 DGAS, Suceava/ File de istorie / 1388-1918, I, Bucureşti, 1989, p. 375



171

Etnii bucovinene

sus, în capul uliţei din deal, lângă biserica armenească” 41.

În 6 mai 1759, într-o carte domnească a lui Ioan Teodor Callimachi, 
care întărea hotărârea boierilor care au cercetat pricina dintre târgoveţul 
sucevean Vasile Pădure şi Sandală Aslan, este menţionat ca partener de 
afaceri, în comerţul cu lână, al soţului Sandei, Dumitraşcu medelnicer, 
Leiba jidovul42. 

În 27 ianuarie 1760 (7269), se emite cartea de judecată în pricina 
dintre „Ghenadie, egumenul de Homor, şi Haim jidovul, orândarul satului 
Dersca… pentru pagubă produsă moşiei mănăstirii, prin părăsirea morii, 40 
lei reparaţia morii şi a iazului şi 18 lei venitul morii pe un an şi jumătate”. 
În cele din urmă, Haim a fost obligat să plătească doar „22 lei, pentru care 
i s-au reţinut două vaci” 43. 

În 8 octombrie 1760 (7269), conform unei mărturii a lui Constantin 
Cogălniceanu, fost mare stolnic, târgoveţii au înaintat o jalobă lui Grigore 
Ioan Calimah Voievod, în care mărturisesc că, „târgul rămânând, un timp, 
pustiu, fără locuinţe omeneşti, s-au adunat oameni, între ei şi străini, făcân-
du-şi case şi dughene, dar nu pe locul unde fusese târgul de mai demult, ci 
mai sus, anume de la curţile domneşti, în sus, alături cu biserica domnească 
de la Sf. Dimitrie şi mai în sus de biserica armenească. Ziua de târg s-a fixat 
pe Joi. Dar venind târgoveţi mulţi, s-a întins locul târgului în sus, târgul 
vechi rămânând pustiu”. După cercetări domneşti la faţa locului, „târgul 
vitelor s-a stabilit să rămână acolo unde fusese totdeauna; anume, de la 
biserica Fetelor, asupra malului Sucevii, pe lângă casa armeanului Piele 
Albă, pe lângă gardul bisericii Sf. Dimitrie. Mulţumiţi fiind târgoveţii, 
Moldoveni, Armeni şi Jidovi, care au dughene pe piaţă, s-au obligat să dea 
bisericii Sf. Dimitrie, pe an, câte 30 oca de ceară, de Sfântul Dimitrie şi de 
Paşti, de fiecare dată tot câte 15 oca. Sunt menţionaţi: pivniţa Ţicăi, Jidovul 
Aron, Solomon, starostele de Jidovi, uliţa Ponii, fântâna domnească, casa 

41 BALAN, Teodor, Documente bucovinene, V, Cernăuţi, 1939, p. 150
42 DGAS, Suceava/ File de istorie / 1388-1918, I, Bucureşti, 1989, p. 402
43 DGAS, Din tezaurul documentar sucevean / 1393-1849, Bucureşti, 1983, 
p. 334



Dimitrie Dan

172

lui Gheorghiţă Ghiţescul, pivniţa lui Barbalată, dughenele zarzavagiilor 
Constantin şi Ioniţă Foti, dugheana lui Constantin Băcalul, casa Aniţei 
Trencoaiei, Armeanul Ivan, crâşma şi pivniţa vornicului Balş, Armeanul 
Piele Albă, uliţa târgului, uliţa datornicilor, bogasăeri, mătăsari, blănari, 
abăgeri, căldărari, ciobotari, opincari, tălpălari, sărari, olari, steclari, păs-
cari, păităriţe” 44.

În 1 februarie 1761, starostele evreilor din târgul Sucevei era 
Solomon, care, „împreună cu soţia mea, Bunia, şi cu copiii mei, Leba, 
Chaja, Finca şi Sora”, vindea episcopului de Rădăuţi, Dosoftei Herescu, 
„aici, în Suceava, o pivniţă de piatră, care pivniţă am răscumpărat-o de 
la domnul Costin Şeptilici şi fratele acestuia, domnul Ştefan Şeptilici, şi 
cumnata acestora, Caterina, femeia domnului Ioan Şeptilici. Deoarece 
această pivniţă era foarte ruinată, a trebuit să cheltuiesc mulţi bani pentru 
repararea acesteia, pe care pivniţă eu am clădit chiar o casă, şi această 
pivniţă, împreună cu casa, se află pe locul târgului vitelor, foarte aproape 
de pivniţa Burdujenilor, către răsărit, şi aproape de casa aparţinând popii 
Ioan Blanari… Această pivniţă, împreună cu casa, apoi locul aparţinător 
de aici, care este în lungime de 18 stânjeni şi de 12 stânjeni în lăţime”45.

În 2 iulie 1761, în ispisocul voievodului Ioan Grigore Calimach, 
cu valoare de orânduială a târgului Sucevei, evreii sunt consacraţi ca o 
comunitate deja importantă a Sucevei („şi, mergând, acolo, a strâns pe toţi 
târgoveţii de faţă, atâta moldoveni, cât şi armeni şi jidovi”), două repere 
importante ale centrului comercial al aşezării fiind reprezentate de locu-
inţele unor evrei: „Şi, de acolo, în jos, pe uliţa târgului, au socotit să fie la 
zilele cele de târg neguţătorii bogasieri, mătăsari, blănari, abăgeri, jidovi 
şi armeni, ce vin cu marfă de la Botoşani şi de la Roman sau de aiurea, 
şi să întindă marfa lor în faţa târgului, la uliţă, în dricul dughenelor din 
capul târgului, de unde au pus piatră, până în dugheana lui Aron jidovul, pe 
amândoi părţile târgului, unde s-a pus, şi acolo, în răspântie, stâlp de piatră.

De acolo, înainte, tot uliţa, în jos, asupra Curţilor Domneşti, din 
du gheana lui Solomon, starostele de jidovi, şi în poarta mănăstirii Sfeti 

44 BALAN, Teodor, Documente bucovinene, V, Cernăuţi, 1939, p. 151
45 DGAS, Suceava/ File de istorie / 1388-1918, I, Bucureşti, 1989, p. 404
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Dumitru, să fie cu marfa lor lipovenii, căldărarii, ciobotarii, opincarii, tăl-
pălarii, sărarii, până în capul târgului din jos, dinaintea pivniţei Mitropoliei, 
unde au pus, şi acolo, stâlp de piatră” 46.

În 12 februarie 1763, câţiva epitropi ai bisericii sfântului Dumitru 
cereau voievodului ca „o bucată de loc domnesc ce este împotriva biseri-
cii, ce s-a numit Ograda Domnească, lângă curţile domneşti, ca să fie sub 
stăpânirea bisericii şi, fiind 15 case jidoveşti şi creştineşti pe acea bucată 
de loc, care este şi faţa uliţei târgului… să dea acei locuitori, pe an, să fie 
de chiverniseala bisericii”47. 

În 10 aprilie 1766, ca urmare a plângerii episcopului de Rădăuţi, 
Dositei Herescu, împotriva „abuzurilor făcute de cârciumarii evrei din 
Câmpulung Rusesc”, Grigore Ghica Vodă porunceşte să se „scoată evreii 
şi să se ridice cârciumile lor din sate, lăsând numai câte una în fiecare sat, 
în care să vândă răzeşii, cu rândul, punându-şi cârciumari din creştini” 48. 

În 1772, la Cernăuţi, trăiau evreii: starostele Lazor, Volva, Leiba 
croitor, Haim argintar, Leiba, Bercul croitor, Iosip, David, Mihăl – cumnatul 
lui David, Buţom croitor, Solomon – fiul lui Moşcul, Ianul – fratele lui 
Solomon, Moisa, Iţcul, Ştrule – fiul lui Gitulei, Hercul – fiul lui Moşcul, 
Meer din mahala, Şmil zlătar, Moşcul, David – fiul lui Moşcul, Moşcul din 
Conceşti, Solomon dascălul (învăţătorul), Volva, Leiba din Boian, Marcu 
dascălul, Zaharia, Herţi, Iancul covrigar, David Şcolnic, Şmil covrigar, 
Leiba covrigar, Herşcul covrigar, Şulum din Iaşi, Herşcul a Cocăi, Avram 
din Boian, Şmil, Iţic a Ţapsii, Bercul a Ruhlii, David a Jidanii, Iţcul, Vol-
va a Marinii, Iancul – fiul lui Lazăr, Mair a Mariei, Ursul gălăţan, Şloma 
hotincean, Iosip fiul lui Şmil, Lazăr, Şaul, Buium, Ţal a Malcăi, Aron fiul 
lui Lazar, Leizer, Haim din Iaşi, Iancul croitor, Zaharia, Herşcul, Iancul 
Novac, Leizer Leliţa, Leizer – cumnatul lui Aron, Şulle fiul Gimlii, Iosip – 
cumnatul lui Aron, Avram fiul lui Solomon, David, Solomon, Heler, Faibir 

46 DGAS, Suceava / File de istorie / 1388-1918, I, Bucureşti, 1989, p. 409
47 DGAS, Suceava / File de istorie / 1388-1918, I, Bucureşti, 1989, p. 412
48 DGAS, Din tezaurul documentar sucevean / 1393-1849, Bucureşti, 1983, 
p. 368



Dimitrie Dan

174

croitor, Şmil, Herşcul a Zăldii, Iosim fiul lui Lazar, Ştrule Haham, Oron 
fiul lui Lazar, Herşcul fiul lui Lazar, Moşcul, Mihal – cumnatul lui David, 
Hercul Băilii, Iancul Băilii, Avram Ţimbalar, Simcul, Solomon Caşcaval, 
Bercul lui Moşcul, Iosip, Iancul, Herţa, Şulom ieşean, Maer, Iancul, Leiba 
Haham, David ceauş, Eni ceauş, Iosip croitor, Herşcul velnicer şi Lazor49, 
lor adăugându-li-se Hercul orândar în Roşia50.       

Recensământul lui Rumeanţev51, din 1772-1773, înregistrează la 
Vijniţa pe evreii: Iacăr sin Lazăr, Iacob Şkolnik, Haim sin Iosip, Marko 
Snetinski, Şmil sin Marko, Rabin Haham, Iţko sin Moşko, Avram Kara-
beniuk, Avram sin Moşko croitor, Peisik sin Leibii, Maer, Şmil sin Iancul, 
Iancul Kulski, Zelman sin Şlomii, Iancul sin Leibii, Berko sin Avram, 
Aron Şkolnikul, Berko Pikir, Leiba, Hanciul, Zelman Oezerivski, Urko 
sin Moşko, David sin Iţko, Avramko sin Iţko, Avramko velnicer, David, 
Şloim velnicer, Avram sin Izdrail, Fişel Şkolnik, Şimşim sin Biinik, Şmil 
Kolomiiski, David Gidano, Veiniş Osaţ, Berko velnicer, Keţlo sin Berko, 
Iţko Deliţa, Iosip Avram, Leiba Hamciuk, Lesman Şkolnik, Davitko sin 
Kilman, Şmilo sin David, Zolman sin Berciul, Borox ciupicar, Sămen sin 
Silim, Morko sin Iţko, Periţi sin Nosâm, Nosâm sin Avram, Iosip Kuţki, 
Iţko sin Avram, Iacob ciobotar, Boium Zlonik, Borih sin Iankul, Şulim 
croitor, Avram Piker, Maiurko Piker, Haim sin Lohman, Marko sin Haim, 
Iosip sin Oroniuk, Naşko ot Kutor, Iţko sin Avram, Iona Krimar, Gelman 
sin Şmil, Iţko sin Strule, Moşco de la Kosov, Mindel dascalul, Maiurko 
Skinik, Samson croitorul, Maiur Şkolnikul, Mordko sin Leiba velnicer, 
Gerşin David şi Leiba sin Şolom.

1772, Bănila de Jos pe Ceremuş (2 jidovi, Froim şi Herşko), Bă-
nila de Sus pe Ceremuş (4 jidovi, Iancul, Iţko, Froim şi Moşko), Bărbeşti 
(4 jidovi, Kilma, Herşko, David şi Simon), Berhomete pe Prut (1 jidov, 

49 ACADEMIA din RSS Moldova, Moldova în epoca feudalismului, vol. VII, 
Chişinău, 1975, pp. 370, 371 
50 ACADEMIA din RSS Moldova, Moldova în epoca feudalismului, vol. VII, 
Chişinău, 1975, pp. 375
51 ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 
1975, p. 456
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Saul), Bobeşti (2 jidovi, Şimon şi Ion Botezatul velnicer), Boian (2 jidovi, 
Strul şi Zeilic), Boianciuc (jidovi, Ianko, Kelman şi Iţko), Borăuţi (1 jidov, 
Iacob), Braşca (1 jidov), Broscăuţii Vechi (1 jidov, Herşko), Buda Mare 
(1 jidov, Froim), Buda Mică (1 jidov, Iţcu), 

În 1774, târgul Siret avea 67 familii, din care 8 familii de evrei, 
numărând 43 persoane (rabin era Menasse Schillinger, socrul lui Abraham 
Kapralik, evreul care a construit prima casă de piatră cu etaj în Siret), iar 
în 1775, când ţinea de Ocolul Berhometelor, Siretul avea 2 mazili, 5 popi 
şi 65 familii, din care 15 familii evreieşti, cu 73 de suflete. În 1784, Siretul 
avea 274 familii, din care 18 familii de evrei, cu 61 de suflete (35 bărbaţi 
şi 26 femei), reprezentanţii evreilor fiind, conform unei petiţii din 1783, 
Berl Avraam şi Wolf Itzig. „Siretul este un orăşel locuit doar de câţiva 
evrei şi, altfel, numai de ţărani, ceea ce lasă să se presupună existenţa 
unei populaţii trecute mai numeroase, în prezent însă trebuie considerat 
cel mult drept un târg”52.

În 1775, printre cei 179 ţărani ai Sadagurei, se numărau şi agricul-
torii evrei Greif, Runes, Fischbach, Rubel, Grauer şi Lande.

13 februarie 1775: „Noi, târgoveţii din Suceava, care mai jos 
ne-am iscălit, dat-am mărturia noastră la mâna dumisale, jupânului Con-
stantin Pantază, cupeţ din Suceava, pentru că, trăgându-l Aron jidov pe 
dumnealui la judecată, pentru un loc ce arată Aron că este al lui, pe care loc 
dumnealui, Constantin Pantază, avea dughene făcute, care locul acela este 
pe ţintirimul bisericii lui Sfeti Dimitrie făcute acele dughene, şi, adevărat, 
Aron a avut o dugheană făcută pe acel loc, care acea dugheană a lui Aron 
nu era mai mare decât un stânjen şi jumătate, care Aron avea tocmeală cu 
preoţii bisericii de da bezmăn, pe an, câte 2 lei, după cum arată şi zapisul 
lui Aron, ce este dat la mâna preoţilor bisericii

Şi la acea vreme, fiind biserica lipsită şi neavând nici un venit, şi 
descoperită, şi rămânând şi la mere stricăciune, fiind mitropolit Preasfinţia 
sa părintele Iacov, s-au făcut milă şi au îndemnat pe creştinii de obşte şi au 
acoperit sfânta biserică, dând şi voie la negustorii străini creştini ca să-şi 

52 SPLENY, Descrierea districtului Bucovinei, 1775, al. 55, p. 52
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facă dughene pe locul bisericii şi să dea havaet locului, să aibă biserica 
venit, fiind mult trebuincios bisericii.

Şi prostindu-se Preasfinţia sa părintele Iacov, a încăput mitropolit 
la Iaşi Preasfinţia sa părintele Gavril. Şi auzind Preasfinţia sa, de această 
biserică domnească, că este la multă lipsă şi înştiinţându-se că au jidovii 
dughene pe locul bisericii, a arătat Măriei Sale, lui vodă, fiindcă Preasfin-
ţia sa n-a primit ca să aibă jidovii dughene pe locul bisericesc, una – de 
nici havaet ce nu-l da bisericii, şi al doilea – pentru faptele şi scârnăvie ce 
făceau asupra bisericii.

Şi Măria Sa vodă, auzind, îndată a trimis luminata carte a Măriei 
Sale la arhimandritul Calistrat… dichiu şi la ispravnicul Gheorghe vel 
şătrar, care Sfinţia sa, părintele dichiul, şi dumnealui, ispravnicul, luând 
cartea, care carte este de faţă, au poruncit şi au ridicat dughene de pe lo-
cul bisericii, ducând dugheana întreagă lângă casele tatălui lui Aron, lui 
Iosăp, fiindcă acele case şi cu acea dugheană au fost preţăluite de noi, de 
târgoveţi, fiind Iosăp, tatăl lui Aron, dator dumisale, Constantin Celibăului, 
s-au preţăluit 300 lei casele, iar dugheana 15 lei nu făcea, fiindcă au tras-o 
oamenii cu funiile, întreagă, şi au pus-o lângă casele tatălui lui Aron, şi 
rămâne locul bisericii deşert.

Dumnealui, Constantin Pantază, a cerut voie de la epitropul bise-
ricii de şi-a făcut dugheană, ca să dea havaet câte 12 lei, pe an, bisericii, 
fiindcă acel loc, unde a fost dugheana jidovului, este al bisericii” 53.

Aron, care în 13 februarie 1776, deja era starostele evreilor („Eu, 
Aron jidov, staroste de jidovi”), deşi a pierdut procesul, a scos-o la liman, 
până la urmă: „Şi pentru aceasta am stătut la pace, şi ne-am învoit, şi ne-a 
dat jupân Ivanciul54 patruzeci şi cinci lei pentru dugheană, ca să nu fiu 
păgubaş nici eu, nici biserica să se mai supere a mai cere eu ceva pentru 
dugheană sau pentru loc” 55.  

În 1777, la Storojineţ s-a stabilit evreul Moise Blaukopf, cel care 
avea să se ocupe cu gestionarea veniturilor de stat din întreaga Bucovina. 

53 DGAS, Suceava / File de istorie / 1388-1918, I, Bucureşti, 1989, pp. 445, 
446
54 Epitropul bisericii Sfântul Dumitru
55 DGAS, Suceava / File de istorie / 1388-1918, I, Bucureşti, 1989, p. 447
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Nepotul său, fiul lui Fishel Blaukopf, Izchak Josef Blaukopf, născut la 
Storojineţ, în 14 ianuarie 1858, avea să ajungă adjunctul primarului Cer-
năuţilor, dr. Alois cavaler von Tabora, între anii 1877 şi 1898.

În 1828, avea să se stabilească la Storojineţ evreul Markus Anhau-
ch, comerciant din Lvov, al cărui fiu, Salomon Anhauch, a fost primul evreu 
care a beneficiat de dreptul de a avea proprietăţi agricole în Storojineţ, ca 
urmare a decretului imperial din 2 decembrie 1865.

Comunitatea evreiască din Storojineţ a ajuns atât de puternică, 
datorită afacerilor pe care le dezvolta, încât, în 1890, primar al orăşelului 
a devenit farmacistul Philipp Fuellenbaum, următorul primar fiind, după 
mutarea farmacistului la Cernăuţi, avocatul Isidor Katz, sub conducerea 
lui ajungând Storojineţul să fie recunoscut drept oraş, în 1898, cu prilejul 
sărbătoririi jubileului de 50 de ani de domnie al împăratului Francisc Josif.

În 24 februarie 1782, Leibel Roşu, evreu din Siret, schimba, cu 
Ilie Racocea, o casă a sa, cu pământ în jur, şi o vacă, pentru o casă a lui 
Racocea, cu nr. 153 şi pământul din faţa casei respective56.

În 1780, este menţionat un evreu câmpulungean, care încearcă să 
concesioneze nişte terenuri de la stat, Isak Abraham, dar afacerea eşuea-
ză. Pentru că nu reprezentau o comunitate, evreii din Câmpulung plăteau 
impozitele, în baza brevetului din 27 mai 1785, comunităţii evreieşti din 
Suceava, situaţie care continuă şi după 24 aprilie 1794 (până în 1859), 
când cererea evreilor câmpulungeni Lazar Hopke, Isak Hausierer, Lazar 
Openauer, Simon Hausierer, Salomon Brinschik, David Schlefer, Aron Un-
terhaner, Avraam Apter şi Jakob Trassler a fost respinsă de autorităţi. De-a 
lungul timpului, din rândurile evreimii câmpulungene s-au ridicat avocaţii 
S. Hutmann, Ignaz Raschkes, Samuel Terner, Friedrich Pichler, M. Heyer, 
David Koppelmann, Rudolf Marian, Jakob Bar, Friedrich Haas, Maximilian 
Koch, Jakob Schneider, Jonas Feyer, dr. Schmidt (fratele celebrului tenor 
Joseph Schmidt), Rosner din Vama, Moses Kimmelmann, Benno Schieber, 
Jaques Schieber, Rudolf Medilanski, Saul Kern şi Max Kern, medicii Jakob 
Mehlmann, Theodor Mehlmann, Josef Harth, Heine Harth, Schajowitz, 

56 DGAS, Din tezaurul documentar sucevean / 1393-1849, Bucureşti, 1983, 
pp. 451, 452
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J. Sobe, Bernhard Friedl, Berl Merdler, Niederhoffer, Hauslich, S. Klein, 
N. Nadler, M. Wassermann, Salome Mischel-Gruenspan, Salome Wohl, 
stomatologii Josef Glasberg şi Jakob Geisinger, bancherii Josef Harth,  Leib 
Schlaeffer şi fiul lui, David, industriaşii: Siegmund Picker, Julius Kreindler, 
Arkadius Bar, Adolf Gelber, Meier Kissmann, Baruch Sternschuss, fraţii 
Leon şi Sami Reichmann, Tobias Kern, morarii Leib Schlaeffer, Jossel 
Tarter, Jean Bercovici şi Mendl Wassermann, precum şi proprietarii de 
restaurante, cafenele şi cofetării Osias Einhorn, Naftali Bleiweiss, fratii 
Rostower, Abraham Lehrer, Wolf Sobe, Osias Moise Schneider, Jossel 
Mee, Samuel Spetter, Salomon Spetter, David Besner, Schmiel Wagner, 
Nutzi Hirschhaut, Koppel Schlaffer, Moise Glasberg, Avraam Kreisel, 
Carl Meth,  sau berarii Mizzi Schieber, fraţii Distelfeld şi Bruno Katz. 
În lagărele din Transnistria au murit, printre alţi evrei câmpulungeni, şi 
medicii Hammer, Hermann Holdengraeber, Simche Schaechter şi Fischl 
Siegel, şi farmacistul Albin Schnarch.

1782, 17 iulie, Inochentie, egumenul Voroneţului, arendează 
evreilor Marco din Suceava şi Solomon din Gura Humorului, pe timp de 
un an, satele din vecinătatea Bucşoaiei, cu excepţia acestuia din urmă.

În 12 aprilie 1782, „Zelic jidov din Sniatin” comunica, în scris, 
că ar fi vândut doctorului Tiberius Gutter, pentru 15 lei, „o casă în târgul 
Sucevii, lângă casele dumisale, secretarului Nanii, numai drept peste drum, 
mai la vale, care casă este făcută pe loc împărătesc” 57, iar doctorul Gutter 
(Cuter, în înscrisurile vremii) „îndată au şi făcut casă bună pe locul casei 
ce-au cumpărat, i s-au dat şi loc de grădină lângă casă, tot din locul împă-
rătesc”, pe care doctorul l-a şi îngrădit, după cum rezultă şi din mărturia 
evreilor suceveni Seelig Mortcho, Berl Manascha şi Mendel Herschel58. 

În 1785, în Suceava trăiau evreii: croitorul Isak Abraham şi mais-
trul franzelarul Johann Darfber (pe Uliţa Poni), Leibel Grihmann, Taube, 
Joseph Schmil, tăbăcarul Ursu Manases, Chaya Naftuly şi Iacob Lazăr (pe 
Uliţa Mare), Iacob Mosco, Rifca Mendel, Jenkel Sulem, văduva Manze, 

57 DGAS, Suceava / File de istorie / 1388-1918, I, Bucureşti, 1989, p. 464
58 DGAS, Suceava / File de istorie / 1388-1918, I, Bucureşti, 1989, p. 465
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Aron Leibel, Iosef Selig, Leibel Selig, David Moises, Lazăr Iosip şi Leibel 
Solomon (lângă Piaţă), Moises Kitzinger, Selig Kalman, Schmil Kleinri-
chter (la Fântâna Doamnei, lângă mănăstirea Sf. Ioan cel Nou), croitorul 
Abraham având casă pe teritoriul mănăstirii59.

Pentru că nu reprezentau o comunitate, evreii din Câmpulung plă-
teau impozitele, în baza brevetului din 27 mai 1785, comunităţii evreieşti 
din Suceava, situaţie care continuă şi după 24 aprilie 1794 (până în 1859), 
când cererea evreilor câmpulungeni Lazar Hopke, Isak Hausierer, Lazar 
Openauer, Simon Hausierer, Salomon Brinschik, David Schlefer, Aron 
Unterhaner, Avraam Apter şi Jakob Trassler a fost respinsă de autorităţi.

De-a lungul timpului, din rândurile evreimii câmpulungene s-au 
ridicat avocaţii S. Hutmann, Ignaz Raschkes, Samuel Terner, Friedrich 
Pichler, M. Heyer, David Koppelmann, Rudolf Marian, Jakob Bar, Frie-
drich Haas, Maximilian Koch, Jakob Schneider, Jonas Feyer, dr. Schmidt 
(fratele celebrului tenor Joseph Schmidt), Rosner din Vama, Moses Kim-
melmann, Benno Schieber, Jaques Schieber, Rudolf Medilanski, Saul 
Kern şi Max Kern, medicii Jakob Mehlmann, Theodor Mehlmann, Josef 
Harth, Heine Harth, Schajowitz, J. Sobe, Bernhard Friedl, Berl Merdler, 
Niederhoffer, Hauslich, S. Klein, N. Nadler, M. Wassermann, Salome 
Mischel-Gruenspan, Salome Wohl, stomatologii Josef Glasberg şi Jakob 
Geisinger, bancherii Josef Harth,  Leib Schlaeffer şi fiul lui, David, in-
dustriaşii: Siegmund Picker, Julius Kreindler, Arkadius Bar, Adolf Gelber, 
Meier Kissmann, Baruch Sternschuss, fraţii Leon şi Sami Reichmann, 
Tobias Kern, morarii Leib Schlaeffer, Jossel Tarter, Jean Bercovici şi 
Mendl Wassermann, precum şi proprietarii de restaurante, cafenele şi 
cofetării Osias Einhorn, Naftali Bleiweiss, fratii Rostower, Abraham 
Lehrer, Wolf Sobe, Osias Moise Schneider, Jossel Mee, Samuel Spetter, 
Salomon Spetter, David Besner, Schmiel Wagner, Nutzi Hirschhaut, Koppel 
Schlaffer, Moise Glasberg, Avraam Kreisel, Carl Meth,  sau berarii Mizzi 
Schieber, fraţii Distelfeld şi Bruno Katz.

În lagărele din Transnistria au murit, printre alţi evrei câmpulun-
geni, şi medicii Hammer, Hermann Holdengraeber, Simche Schaechter şi 

59 DGAS, Suceava / File de istorie / 1388-1918, I, Bucureşti, 1989, pp. 487-
491
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Fischl Siegel, şi farmacistul Albin Schnarch.

În 1787, conform tabelelor întocmite de Pitzelli şi reproduse, în 
finalul monografiei sale, de Alexandru Bocăneţu, printre cernăuţenii „de 
viţă veche”, pe care ocupaţia imperială îi certifică, se numără şi evreii: 
Sandel Moise, Şmil (cumpărase de la Ion Roşca), Hana Iossel, David şi 
Leiser – fiii lui Morciu, Şmil Israel Vorhaus, Schmull, Lobel Seide, Elik 
Lazăr, Mordko Iossel, Iossel Hersch, Herschel Chaim, David Chaim, Şloi-
me – fiul lui Iankel, Moise Lazar, croitorul Skavinschi, Mayer Herschel, 
Isak Şmul, evreul Iacob, evreul Habasiecwicz, etc.

În 1787, lângă Ciudei, s-a întemeiat localitatea germano-evreiască 
Huta Nouă. În Ciudei şi în Huta Nouă au trăit, permanent, după 1848, câte 
vreo 500 de evrei, cele mai importante personaje fiind Mendl Gottesmann, 
Pinkas Scheuer, deputatul Moise Schwitz, Avraam Srul Knauer, Chaim 
Laufer, Moise Gruenberg, dr. J. Ruhdoerfer, Moise Schuler, Chaim Singer, 
Josef Leib Herschmann, Mordko Weisselberg, Benjamin Druckmann, 
Schloime Schaerf, Salomon Singer, S. Druckmann, Juda Leib Stettner, 
Seide Koffler, medicii Sandberg şi Menezel, precum şi rabinii Josef Sch. 
Babad şi Mordko Horowitz.

În Rădăuţi, s-au stabilit, în 1803, sosind din Boemia, familiile 
evreieşti Harth, Herzberg, Goldschläger, Gewölb şi Herer.

Prima nuntă evreiască la Rădăuţi s-a desfăşurat în 1807, când s-au 
căsătorit Iacov Gerbel şi Ester Zähler, amândoi veniţi din Galiţia. 

În 1813, evreii Salomon Rudich, M. Koffen şi Mihel Rudich preiau 
şi modernizează, la Solca, fosta fabrică de bere a călugărilor solcani60.

În 17 februarie 1824, la Suceava, Israel şi Tauba Lenzer obţin 
un extras de carte funciară, pentru casa lor din Strada Mare, intabulată în 
1804 pe numele Israel şi Chaja Lenzer şi evaluată, în 1815, la suma de 

60 IACOBESCU, MIHAI, Din istoria Bucovinei, vol I, Ed. Academiei Române 
1993, p. 238
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15.990 de guldeni61.

În 4 octombrie 1826, la Huta Veche trăia Şmai Laibel, care îi scria 
ecleziastului Putnei, Lavrentie Chirilescu62.

În 1830, a fost construită prima sinagogă  din Rădăuţi, numită, 
după numele fondatorul ei, „Eli Gewölb Shul”. Şi tot în 1830, a fost 
înfiinţată şcoala evreiască pentru copii săraci, de Joine Grabsheid şi de 
Dawid Gropper.

În 1840, la Siret trăiau familiile evreieşti Achner, Atlas, Beral, 
Brecher, Burstyn, Delfiner, Fleischer, Gredinger, Horowitz, Kapralik, 
Kliffer, Schaffer, Schreiber, Tamler şi Wagner.

Între anii 1839-1842, comunitatea evreiască din Boian se întăreş-
te, ajungând, în 1880, la 781 evrei, dintr-un total al populaţiei de 5.227 
locuitori, rabin fiind fiul Marelui Rabin de Sadagura, Jizchak Friedmann. 
La începutul secolului XX, stăpâni ai celor mai mari moşii din Boian erau 
Motio Gottesmann şi Schmiel Metsch. Evreii aveau un viceprimar, pe 
Avraam Retter, doi farmacişti, Gottesmann şi Benedikt Sternberg. Şcoala 
evreiască a fost înfiinţată de profesorul Efraim Seidmann, iar o profesoară 
evreică, Berta Schecht Zuflucht, preda la şcoala elementară românească. 
În 1889, s-a construit, la Boian, şi o sinagogă. În timpul primului război 
mondial, Boianul a fost distrus în întregime, şi ca urmare a luptelor în-
verşunate, de pe linia Boian-Mahala-Rareancea-Toporăuţi, dar şi datorită 
vandalismelor provocate, începând cu 23 august 1914, când au intrat în 
Boian, de ostaşii ruşi, care au jefuit prăvăliile evreieşti, au profanat şi jefuit 
de odoare biserica „Adormirea Maicii Domnului” şi au dat foc orăşelului. 
O mie de familii din Boian au fost deportate în Rusia, în regiunile Astrahan 
şi Saratov. Planul de reconstrucţie a Boianului a fost întocmit de rabinul 
Izchak Friedmann, care a murit în timpul războiului. În iulie 1941, după 

61 DGAS, Din tezaurul documentar sucevean / 1393-1849, Bucureşti, 1983, 
p. 577
62 DGAS, Din tezaurul documentar sucevean / 1393-1849, Bucureşti, 1983, 
p. 585
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intrarea trupelor române în Boian, localnicii i-au îmbrâncit, în piaţa sa-
tului, pe cei 80 de evrei, care mai rămăseseră în localitate, toţi fiind ucişi 
de ostaşii români şi aruncaţi într-o groapă comună, unde au zăcut până în 
1976, când osemintele nevinovaţilor martiri au fost strămutate la Stroieşti.

În 1845, medicul evreu E. Beilich deschide primul sanatoriu 
particular din Solca63.

În 11 ianuarie 1847, la Suceava, negustorii evrei Chaia Naftuly 
Traubeshin şi copiii ei, Berl Moldauer şi Naftuly Weimbach, împreună cu 
copiii lor, obţin un extras de carte funciară, care consemnează la active: o 
casă, pe care o avea în 18 iulie 1785, moştenită de la soţul ei, dar constru-
ită pe locul lui Ioniţă Foti, loc pe care îl cumpărase Chaia în 29 februarie 
1789; casa se învecina cu cea a evreului Lazar, cu Uliţa Mare, spre sud, şi 
cu Uliţa Veche, spre nord. Pe locul cumpărat, fiii Chaei, Berl şi Naftuly, 
au construit două pivniţe, apoi şi case64.

În 16 iunie 1848, memoriul oraşului Suceava, adresat Comisa-
riatului Ţinutal Cezaro-Crăiesc era semnat şi de electorii evrei Nathan 
Steiner, Solomon Barber, Leibuka Barber, Moises Brujer, Hersch Stamper, 
Hersch Barber, Gitmann Haldner, Ioseph Bergern, S. Lasar Rosenfeld şi 
Carl Fridmanan65. Acestora li se alătură, pe un memoriu din 16 iunie 1848, 
adresat Prezidiului Provincial al Galiţiei66, Many Rukenstein, Iakob Weis-
ler, Iacob Feischel Beiner, Chaim Kramer, Abraham Judel, Moses Kramer, 
Iankel Kloper, Efraim Rukenstein, Iosef Kahan, Izig Ettell, Dawid Bunie, 
Simon Feldstein, Joseph Schmid, Abraham Meth, Karl Storck, Fridrich 
Runie şi Georg Barbier. 

În 1848, „la sărbători, bărbaţii îmbrăcau caftane lungi, iarmurcă 
de mătase şi pălărie de catifea, iar în picioare – pantaloni strâmţi, până la 

63 GAZETA BUCOVINEI, Anul II, nr. 10, Duminică 2/14 Februarie 1892, p. 3
64 DGAS, Din tezaurul documentar sucevean / 1393-1849, Bucureşti, 1983, 
pp. 623, 624
65 DGAS, Suceava / File de istorie / 1388-1918, I, Bucureşti, 1989, pp. 657-660
66 DGAS, Suceava / File de istorie / 1388-1918, I, Bucureşti, 1989, pp. 661-670
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genunchi, şi colţuni albi.
Fetele purtau cordele cusute cu fir de aur şi de argint, caţaveică cu 

blană, iar pe cap, de la tâmple, în sus, aveau nişte coarne de argint, groase 
de un deget şi lungi de o şchioapă; grosimea şi lungimea lor atârna de la 
avuţia celei ce le purta. 

Astfel îmbrăcaţi, ieşeau, în sabăş sau în alte zile de sărbători, să 
se plimbe pe stradă”67.

În jurul anului 1850, în târguşorul Stăneştii de Jos, în care se sta-
biliseră şi multe familii evreieşti,  David Melzer deschisese o făbricuţă de 
săpun şi de lumânări, Meschulen Bleiweiss şi fiii lui – o făbricuţă de sodă, 
Leiser Hubner – o presă de ulei, David Suessmann – un atelier rudimentar 
de produs grinzi. Orăşelul avea şi un medic, Dr. Peller, un frizer militar, 
Jerichim Plutzer, şi o moaşă, Seide Plutzer, nevasta frizerului. Distileriile 
de alcool şi morile fuseseră arendate lui Mechel Leb Osterer şi lui Binem 
Schapira.

 În 27 iunie 1941, populaţia ucraineană din Stăneştii de Jos s-a 
adunat în biserică, pentru a hotărî condamnarea evreilor. În 28 iulie, 65 
de evrei au fost împărţiţi în două grupe şi ucişi cu topoare şi alte unelte.  
Prima victimă a fost Wagner, apoi, printre ceilalţi, şi rabinul Friedlaender, 
şi cei doi fii ai lui.

După intervenţia Jandarmeriei Române, aflate sub ordinele lui 
Constantin Hrehorciuc, din Suceviţa, viitor Erou al Umanităţii, ceilalţi 
evrei din târguşor au fost salvaţi de la cumplitul linşaj, dar, din păcate, 
supravieţuitorii au fost duşi în lagărele din Transnistria, unde au murit 172 
evrei din Stăneştii de Jos.

În 1869, a fost construită, la Gura Humorului, sinagoga evreiască, 
din vecinătatea bisericii armeneşti, pe drumul care duce la Mănăstirea 
Humorului. Evreii se stabiliseră în oraş, încetul cu încetul, după anul 1835, 
când s-au stabilit, aici, primele 5 familii.

Orăşelul se afirmase, deja, drept interesantă staţiune balneară, 
printre oaspeţii săi aflându-se, în vara anului 1875, scriitorul berlinez Carl 
Emil Franzos (1868-1904), care şi-a descris sejurul la Hotelul Schapira în 

67 GRĂMADĂ, ION, Cartea sângelui, Suceava, 2002, p. 245
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cartea sa „Micul Martin” (Der Kleine Martin”), publicată la Berlin, în 1896.
Cele mai vechi familii evreieşti din Gura Humorului sunt cele 

ale morarilor Kissman, Scharfstein, Berl şi Chaim Schieber, Jucki Braun, 
Popper, Gottlieb, Fischer, Schlesinger, Greiner, Anhauch, Kreindler, Scha-
piria , Wagner, Adelesberg şi Wiznitzer. Cele mai bogate şi mai importante 
familii erau Kleinberg, Kahn şi Schieber.

În 5 iunie 1892, la Solca, doctorul evreu Hermann Poras, medic 
cercual c.r. şi consilier în Rădăuţi, a deschis, la Solca, „Institutul pentru 
cura de apă rece”, deci sanatoriul particular care, în doi-trei ani, avea să 
transforme Solca în a doua mare staţiune balneară a imperiului austriac 
(supranumită fiind Solca „al Bucovinei Meran”)68. În acelaşi an, evreul 
Mochiu Schartstein deschide, în Solca, o propinaţie, o fabrică de alcooluri 
de ultimă generaţie.

În 1890, se înregistrau la Bălăceana 50 familii de evrei, dar care 
nu aveau sinagogă, baie ritualică şi şcoală proprii.

În 1890, Bănila Moldovenească avea 4.479 locuitori, dintre care 
850 evrei, doi preoţi, pe Ioachim Patraş şi pe Vasilie Busnean, cantorul 
bisericesc numindu-se Teodor de Cracalia. Primar al comunei era Dimi-
trie de Baloşescul, iar învăţător, Dometie Ştefanovici. Şcoala din Bănila 
Moldovenească funcţiona, cu învăţământ în limba română, în anul 1894.

În Bănila Moldovenească existau trei gatere, distilerii de alcool, 
fabrici de cherestea o fabrică de unt şi una de mobilă. În perioada in-
terbelică, timp de trei decenii, primar al comunei a fost evreul Mendel 
Gottesmann, funcţii importante în probleme de edilitate ocupând Dinghe 
Druckmann, Herzl Haber şi Seide Koppler, familiile evreieşti Druckmann, 
Haber, Gabor şi Surkis fiind printre cele mai respectate. Comuna-orăşel 
avea trei comunităţi evreieşti, ultimul rabin din localitate fiind Mordechai 
Horowitz. Printre medicii din Bănila se numărau Josef Horn şi Isiu Salzber-
ger. Stabiliţi de multă vreme la Bănila pe Ceremuş, evreii au dinamizat 
viaţa economică a zonei din graniţa cu Polonia. Inginerul Schlomo Geller 
construise o modernă fabrică de cherestea. Ultimul rabin al Bănilei, Be-

68 GAZETA BUCOVINEI, Anul II, nr. 55, Duminică 12/24 Iulie 1892, pag. 4
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risch Reimann Elieser, a murit, împreună cu familia, pe drumul deportării 
în Transnistria. Alţi 263 evrei (170, conform surselor ucrainene) au fost 
ucişi,  în iulie 1941, de brigăzile ucrainene şi de locuitori ucraineni ai 
satului, conduşi de Ioan Colodelo şi de Alexe Mateiaş, fiind îngropaţi, în 
gropi comune, în cimitirul evreiesc. În lagărele din Transnistria au murit 
70 evrei din Bănila pe Ceremuş.

În 1940, odată cu retragerea trupelor româneşti din Bucovina, 
evreii Moise Haller, Natan Druckmann şi Irlanda Lupowicz au fost duşi 
şi executaţi în Suceava. În iulie 1941, când trupele româneşti s-au întors la 
Bănila, au fost ucişi cărturarul evreu Jakob Brecher şi fiica sa, biblioteca 
lui, cu peste cinci mii de volume, fiind distrusă. Alte 18 victime, printre 
care Rachel Sucher, Druckmann, Frieda Sussmann, Jakob Fleischer, Mendl 
Safran, Baruch Singer, M. Satran şi Libzi Welloch, au căzut în acele zile, 
ceilalţi evrei fiind duşi, mai întâi, la Storojineţ, unde au fost puşi să-şi 
înjghebeze un ghetou, iar de acolo, în lagărele din Transnistria. Criminalii 
Bănilei Moldoveneşti au fost primarul Moscaliuc şi un ins anonim, Bur-
baza, care s-au pus în fruntea bestiilor umane, dar şi un oarecare Ciornei, 
care a încercat să-l ucidă pe doctorul Isiu Salzberg, care asistase la naşterea 
nepotului său. Crimele de la Bănila Moldovenească au fost condamnate, 
încă din ziua comiterii lor, de către parohul Dometie Ştefanovici, nepotul 
fostului învăţător din sat, care a refuzat, din solidaritate cu victimele, să 
mai intre în biserică, în duminica următoare, cea de după barbara sâmbătă 
a monstruozităţii rurale.

Coţmanul a avut parte şi de o puternică infuzie evreiască, dar co-
munitatea s-a organizat ca atare abia în 1914, sub şefia lui Anschel, care-l 
avea ca adjunct pe Aron Weintraub, printre membri aflându-se Salomon 
Merdlinger, Samuel Fritz, Jakob Gruen, Chaim Schorr, Hersch Kreisberger, 
Leibisch Rosenblatt, Samuel Oberwaeger, Hermann Schulmann, Markus 
Stier, Schorr Abraham, Moise Tannenbaum, Alter Tennenblatt şi Hersch 
Zimmer. Rabin era Samuel Schaechter, urmat de David Fraenkel-Hager.

Comunitatea evreiască din Coţman, care cuprindea şi pe evreii 
din satele dijn jur, a avut o sinagogă şi un cimitir. 

 Dintre medicii evrei din Coţman, s-au bucurat de notorietate Josef 
Silber, mort în Transnistria, şi, mai ales, Benjamin Schorr. Din comunita-
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tea evreiască din Coţman provin avocaţii Josef Sperber, Josef Wagner şi 
fiul său, Richard Wagner, Chaim Birnbaum, toţi trei morţi în Transnistria, 
Siegfried Herzan, Leo Auerbach, Arnold Auerbach şi Leopold Rieber, 
inginerii Philipp Herzan şi Elias Gaertner,  bancherul Fritz, negustorii 
Mottel Binder, Schmuil Binder, Arie Awineri şi Leib Binder.

 În vara anului 1941, au fost împuşcaţi evreii Uscher Rubin, Baruch 
Auerbach, fratii Schwarzkopf, fraţii Berl, Isiu Hecht, Hersch Spierer, cei 
doi fii ai lui Simon Schorr, Hersch Gaensler, Simon Rottenberg, Jakob 
Baer Schorr, Moise Chaim Schiffer şi Leib Nagler. 

Printre cei deportaţi în Transnistria se numără Jakob Nathan Sei-
dmann, Avraam şi Moise Hersch Seidmann, Ida Seidmann, Josef Herzan, 
Mailman Meier Schulmann.

În 1900-1901, s-a construit tunelul Mestecăniş, lung de 1.621 
metri, operă inginerească a inginerului evreu Emanuel Ziffer.

În urma alegerii consiliului comunal Storojineţ, în 8 şi 9 august 
1903, de către 8 electori români, 2 nemţi şi 20 evrei, în Corpul I au fost 
aleşi deputaţi: Josel, Cherşcu şi Bercu MAURUBER şi cumnatul lor, Zelig 
LEISING; în Corpul II: Iţcu, Moşcu şi Chaim WELT, plus socrul lui Iţcu, 
Zelig SISCHER. Alţi deputaţi comunali: Cherşcu Leiba HERT şi ginerii 
lui, Haim SOMMER şi Eisig HERMANN, farmacistul FILLENBAUM, 
Motio VEICH, Jankel DRIMMER, Leiba ZAPPLER, Volf LOEBEL, 
Herşcu Leiba HERMAN, Ancel Herşcu SOLL, Moşco LINCER, Aron 
STORPER şi Moşcu PREMINGER, toţi votaţi şi de parohii FILIEWICZ 
şi Hieronim MALCINSCHI, dar şi de primarul CUCERA. Secretar co-
munal era TURK69.

O listă de subscripţie din 16 februarie 1896, în favoarea Societăţii 
„Şcoala Română”, cuprinde următoarele nume de locuitori ai Storoji-
neţului: medic David SEINFELD, avocat Isidor KATZ, notar Titus de 
CUPARENCO, consilier c.r. Nicolai BALMOŞ, spiţer FULLENBAUM, 
Ioachim IEREMICIUC, inspector Ottokar SIKORA, Minodor BENDE-
VSCHI, Ieronim MALCINSCHI şi Ion ANDRUHOVICI70.

69 GAZETA BUCOVINEI, Nr. 65/1903, p. 2
70 GAZETA BUCOVINEI, Nr. 20/1896, p. 3, 4
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Evreii din Storojineţ au avut de suferit şi în perioada primului 
război, dar şi în cea a următorului măcel planetar. După ocuparea nordu-
lui Bucovinei de către armatele sovietice, mulţi evrei din Storojineţ, fiind 
consideraţi exploatatori ai clasei muncitoare, au fost arestaţi şi deportaţi, 
în 13 iunie 1941, în Siberia.

În 4 iulie 1941, când unităţi ale armatei române au intrat în Sto-
rojineţ, 200 evrei au fost împuşcaţi în următoarele două zile, iar 4.000 
evrei au fost înghesuiţi în două şcoli, timp în care casele lor au fost jefuite.

Primarul oraşului, Petru Bruja, a demisionat, în semn de protest, 
iar în locul său a fost numit primar Dimitrie Rusu, care, împreună cu vi-
ceprimarul Ştefan Tomovici, a organizat un ghetou, care includea străzile 
Grădiniţei, Ieronim, Malcinschi şi Lumea Nouă. 

În această lume vrăjmaşă, nebună, au manifestat atitudini omeneşti 
faţă de evrei Şerban Flondor, colonelul Bârzescu, comandat al Legiunii de 
jandarmi, şi Isidor Palade, secretarul primăriei din Storojineţ. Din păcate, 
umanitarismul lor nu a fost suficient, evreii fiind încolonaţi, zilnic, în or-
dine alfabetică, şi duşi, prin Iedineţ din ţinutul Hotinului spre lagărele din 
Transnistria, de unde puţini s-au mai întors.

În 1931, trei străzi din Gura Humorului purtau numele unor fruntaşi 
evrei: Israel Ellenbogen, Avraam Fischler şi Leib Schattner.

Deportarea evreilor humoreni, 2.945 de evrei, din care aveau să 
se mai întoarcă doar o sută, s-a făcut în 10 octombrie 1941, în Transnistria 
murind şi fruntaşul oraşului, Feiwel Laufer, şi doi tineri, Moscovici şi 
Hersch Geller, care au fost ucişi de germani. În anii războiului, peste 110 
de case din Gura Humorului au fost distruse, 360 au fost grav avariate, iar 
alte 640 doar avariate uşor.

Deşi stabiliţi, în număr mic, la Vatra Dornei, încă din 1774, evreii 
ajung să aibă o comunitate a lor abia în 1896, deşi, conform recensămân-
tului din 1880, ei erau în număr de 494, dintr-un total al populaţiei de 
3.980 locuitori.

Evreii se ocupau cu prelucrarea şi vânzarea de alimente (Sachter, 
Paecht, Rauchwerger şi Goth), cu administrarea hotelurilor, Hotelul comu-
nal fiind arendat lui Mathias Neumann, Hotelul Central,  lui Faust şi Drach, 
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iar Hotelul Runc şi Hotelul Habsburgic, lui Nachum Braunstein. Prima şi 
singura tiparniţă din Vatra Dornei a aparţinut lui Pinkas Rosenstrauch, iar 
mai târziu, fraţilor Schaffer. Cel mai important industriaş evreu era Na-
tan Klipper, urmat îndeaproape de evreii care, sub auspiciile Mitropoliei 
Bucovinei, Tăiau pădurile şi, după ce le prelucrau în fabrici, le exportau, 
aceştia fiind Schaje Pistiner, fraţii Schieber, Jakob Druckmann Mosses 
Paecht şi Aharon Katz.

Din Consiliul Orăşenesc făceau parte şi evreii Schloime Pistiner, 
Jankel Druckmann şi Meschulem Druckmann. Din rândul funcţionarilor 
guvernamentali  făceau parte şi judecători evrei Rubinsohn, Drach şi Wen-
der, oficialii Rubin, Pollak, Gershon Greif, în biroul fiscal fiind angajat H. 
Kassner, iar ca oficianţi poştali, F. Salzinger şi Max Frucht. Avocaţi au fost 
Gabriel Hauslich, Lipowitz, M. Dollberg, Kessler, Hochstaedt, E. Koenig, 
F. Schaffel, Isidor Hauslich, A. Langhaus, S. Rubinger şi M. Rosenstrauch.

În Staţiunea Balneo-Climaterică lucrau medicii evrei Loebel, 
Antler, Bergmann, Blechner, Bronstein, Druckmann, Gottlieb, Greif, 
Gruenfeld, Hart, Scheid şi Wohl, precum şi dentistul Mohr.

În urma alegerilor comunale din 15 iunie 1896, au beneficiat de 
sufragii, în Corpul III, George DEAC, Vasile DEAC, Toader ODOCHIAN, 
Vasile OLAR, Ioan alui Axenti NEGRI, Simeon IRINAR, Sava SPÎNUL 
şi Daniil VLEJUL; în Corpul II: Fridrich WORLACZECK, Mihai POP, 
Iacob ODOCHIAN, Iacob DRUKMAN, Samuel MEHLFARBER, Mi-
chail WLODKOWSKI, Berl TAUBER şi Leib ZUKERMAN; în Corpul 
I: George ISECESCUL, Dr. Iosif WOHL, Adolf APPEL, Antschel IA-
COB, George BALMOŞ, Pintea TÂRNAVEANU, Aron KATZ şi Mes. 
DRUKMAN71.

În 1903, cu ocazia unei colecte pentru Internatul român de băieţi 
ort. or. din Siret, organizată se secretarul primăriei, Georgi I. BOTEZAT, 
sunt menţionaţi pe listele de subscripţie următorii locuitori ai localităţii Vatra 
Dornei: Maria CONSTANTINOVICI, Eugenia BARANOVSCHI, Efroim 
FLEISCHER, George SPÂNUL, Mehmet Abdulrahman KESSOGLU, 
Iancu CARAPEŢ, Dawid ZUKERMANN, Sigmund WOLFER, Emil 

71 GAZETA BUCOVINEI, Nr. 55/1896, p. 3
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LEWICKI, Solomon CAHAN şi Tit AVRAAM72.

În 9 noiembrie 1940, în cadrul unor vandalisme şovine, au fost 
confiscate, de fratele primarului Paulescu, proprietăţile evreilor Simon 
Landau şi S. Zimmet.

În vara anului 1941, au fost deportaţi în Transnistria, din Vatra 
Dornei şi din satele din jur, 2650 evrei.

Din 1803, până în 1940, economia târgului Rădăuţilor a fost 
puternic impulsionată de evrei, fabrica de bere fiind făcută de Salomon 
Rudich, fabrica de băuturi spirtoase de Leon Rudich, o făbricuţă de nasturi, 
de fraţii Kern, făbricuţele de cherestea fiind ale evreilor Plank, Samuel 
Harth, Schapira şi Katz, Birkenfeld. Evreul rădăuţean Friedrich Fisher 
construise o fabrică de sticlă şi de ciment la Putna, iar Samuel Goldschläger 
şi copiii făcuse o fabrică de lumânări şi de săpun în Rădăuţi. O fabrică de 
încălţăminte aparţinea lui Joel Schurberg, Berl Drach avea un atelier de 
pielărie, în vreme ce atelierele de pălării aparţineau lui David Weber şi 
lui Mendel Harnik & Mathias Mayer. Printre micii industriaşi rădăuţeni 
se mai numărau şi evreii Nathan Korn, Mendel, Eisik Pressner, Chaim 
Mechel, Hermann Feiger, fraţii Schüller. Jacob Rosenblatt avea o mică 
uzină metalurgică, iar inginerii Kinsbrunner şi Fleminger, o fabrică de 
baterii, aflată la concurenţă cu fabrica de baterie „Vega” a firmei Nahman 
Guttman & Berl Josler.

La începutul lunii octombrie a anului 1941, toţi evreii rădăuţeni au 
fost somaţi să părăsească oraşul în termen de două zile pe 9 şi 10 octombrie, 
cu bagaje minime, ei primind, totuşi, aprobarea de la prefectură să ia cu ei 
valize mari, datorită intervenţiei delegaţiei Comunităţii Evreieşti, formată 
din preşedintele Eisik Pressner şi din David Wassermann. Îmbarcaţi în 
vagoane de vite, evreii rădăuţeni au fost deportaţi în Transnistria, la Jurin 
şi la Moghilev.

Familiile româneşti, care se numesc Botezat, Lazăr, Lazor, Avram, 
David, Iosif, Iosip sau Aron au, printre străbuni, măcar un evreu încreştinat.

Evreimea bucovineană, factor indiscutabil de istoricitate, atât în 

72 DEŞTEPTAREA, Nr. 12/1903, p. 5
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plan economic, cât şi în cel cultural, cu dese puseuri de românism, precum 
cel al evreilor vămeni, din 10 iulie 188773, poartă, totuşi, nedreptul stigmat 
al crimei monstruoase, inumane, Holocaustul rămânând o rană veşnic 
sângerândă, pe care nu o pot tămădui nici măcar faptele de eroism uma-
nitar, săvârşite de românii Traian Popovici, Ioan D. Popescu, Constantin 
Hrehorciuc, Simion Hâj, Ilie Ilisei etc.

Şi asta pentru că nimic, nici măcar un act de eroism umanitar, nu 
poate răscumpăra nici măcar o singură crimă nedreaptă şi bestială.

Dacă noi, românii, care avem în tradiţia dreptului valah barbarul 
obicei al „răscumpărării capului”, am dori cu adevărat să ne delimităm 
decisiv de bestiile, provenite dintre înaintaşii noştri, care au ucis zeci de 
mii sau poate că peste o sută de mii de oameni nevinovaţi, atunci am avea 
obligaţia omenească de a înălţa câte o piatră funerară evreiască pe toate 
locurile din Bucovina care adăpostesc osemintele martirilor evrei şi de a 
desăvârşi un itinerariu al Holocaustului şi al Eroismului Umanitar, în aşa 
fel ca urmaşii victimelor să poată veni, ca să aşeze, lângă fiecare piatră 
funerară, pietricica simbolică, în care sălăsluieşte lumina cea veşnică şi 
adevărată, conform credinţei evreilor.

Ar fi aceasta şi o manifestare a respectului de sine, dar şi a respec-
tului faţă de întreaga noastră istorie, o istorie de care ne-am şi învrednici, 
într-o oarecare măsură.  

73 Cu ocazia vizitei lui Rudolf, evreii vămeni Ebner, David, Scwartz, Mailer, 
Frenkel sau Hutman, care îşi aveau casele şi dughenele la strada principală, şi 
care au manifestat o atitudine pro-românească, explicată, sugestiv, unui redactor 
de la „Revista Politică”: „Noi trăim aici împreună cu poporul român şi, dacă 
n-ar fi poporul… nici noi nu am avea ce căuta aici”.
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