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Chișinăul evreiesc 
 

Să evaluăm contribuţia comunităţii evreieşti în dezvoltarea Chişinăului putem şi astăzi, plimbându-

ne pe străzile din centrul istoric. Cu toate că furtunosul secol 20 a dat o lovitură zdrobitoare istoriei 

evreieşti a regiunii în general şi, în particular a celei din Chişinău, putem găsi încă urme ale fostelor 

activităţi economice ale comunităţii. S-au păstrat fabrici de bere, de mobilă, case de profit, fabrici 

mici de săpun, mori cu aburi. Din cele 77 de sinagogi şi case de rugăciuni, până în zilele noastre au 

ajuns numai şapte şi activează doar două. Multe şcoli evreieşti sunt reprezentate prin mai multe 

adrese, unde de mult timp nu sună nici ebraica sau idiş, nu se studiază Tora şi Talmud, dar în 

schimb există licee moderne, yeshiva, o gradiniţă, reînviate în anii '90 ai secolului 20, ce  unesc 

comunitatea modernă a evreilor din Chişinău. S-au păstrat multe vile, moşii urbane deţinute de evrei 

din diferite clase şi venituri. Unele dintre ele sunt în ruine, altele aşteaptă reparaţii capitale. Unele 

aparţin statului, iar în altele încă mai trăiesc familii evreieşti ce păstrează căminele familiale ale 

strămoşilor lor. 

 

Caritatea vie şi dezinteresată de odinioară a comunităţii evreieşti s-a menţinut, de asemenea, în 

casele care adăposteau odată mesele ieftine, azilurile, orfelinatele, dispensarele. Un loc aparte în 

această serie îl ocupă complexul fostului spital evreiesc - unul dintre cele mai vechi centre de 

asistenţă socială. Fondat de către comunitate la începutul secolului al 19-lea, a jucat rolul de 

salvator şi ocrotitor al evreilor chişinăuieni în zilele pogromurilor evreieşti în 1903 şi 1905 

adăpostind mii de refugiaţi din Ucraina în anii 20. Şi deja după război, şi până azi, acest complex 

primeşte pacienţi, în ciuda faptului că el însuşi este foarte bolnav şi vechi, şi are nevoie de ajutorul 

şi protecţia noastră. 

 

Viaţa culturală a evreilor din Chişinău a fost întotdeauna asociată în primul rând cu idiş şi, cu toate 

că oraşul Chişinău nu a fost capitală culturală până la o perioadă interbelică scurtă, în oraşul nostru 

erau biblioteci evreieşti, teatre şi trupe ambulante ale evreilor, au cântat celebri cantori şi cântăreţi 

evrei. Liga Culturală a  Chişinăului făcea întâlniri serale cu celebri scriitori evrei, se publicau ziare 

şi reviste în idiş. După al doilea război mondial, evreii au contribuit enorm la dezvoltarea culturii 

naţionale a Moldovei: Chico Aronov, David Gershfeld, Joseph Balzan, Liviu Deleanu, Alexandru 

Kozmesku, Ichil Shraibman, David Palatnic, Semen Shoihet... Această listă de nume la nivel mondial 
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poate continua la nesfârşit. Astăzi, în Chişinău continuă tradiţiile culturale ale comunităţii evreieşti: 

Biblioteca evreiască orăşenească „I. Mangher”, Casa comună evreiască din Chişinau (KEDEM), 

Teatrul de pe strada Trandafirilor, sub direcţia lui I. Harmelin. Pe scena teatrelor ruse şi 

moldoveneşti sunt jucate spectacole după piesele autorilor evrei, se publică un ziar evreiesc în 

limba rusă. 

 

Un loc aparte în istoria comunităţii evreieşti din Chişinău o are istoria ghett-oului chişinăuian. 

Holocaustul printr-un atac mortal a distrus aproape toţi evreii oraşului, din diferite motive, care nu 

l-au părăsit la începutul războiului. În 1945, întorcându-se din evacuare şi de pe front, oamenii nu 

şi-au găsit nici casele, nici rudele. Multe familii nici până astăzi nu cunosc soarta rudelor lor, ceea 

ce face ca monumentul victimelor Holocaustului, ridicat pe una dintre străzile fostului ghetto, să 

aibă statutul mormântului frăţesc. Figura îndureratului evreu pe fondalul Stelei lui David despicată, 

a sculptorului Naum Epelbaum, atrage atenţia atât a chişinăuenilor, cât şi oaspeţilor capitalei. 

 

Chişinăul vechi şi nou păstrează memoria evreilor în numele străzilor, semnelor memoriale şi 

monumentelor, mormintelor în cimitirul evreiesc vechi. Este suficient să umblăm pe străzi, privind 

cu atenţie faţa oraşului, şi el ne va dezvălui misterele sale. 


