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LES JUIFS DU MOINEȘTI D’AUTREFOIS – REPÈRES AU-DELÀ
DU TEMPS
RÉSUMÉ: Dans les années 1900, la ville de Moinești abritait une grande
communauté juive dont les traces sont encore visibles. Marchands, arti‑
sans, petits fonctionnaires ou hommes d’affaires, les juifs de Moinești
étaient très bien organisés, étant impliqués dans les domaines les plus
importants de l’économie locale. Depuis 2012, la communauté israélite
ne compte plus des membres à Moinesti, à cause d un intensif procès
d’émigration vers Israel.
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Atestată documentar încă de la jumătatea secolului al XVII-lea,
comunitatea evreiască din Moinești a jucat un rol important în dinamica
economiei locale și zonale, ca urmare a implicării reprezentanţilor acesteia
în mai toate domeniile. Cea mai mare parte a evreilor erau meșteșugari
ori comercianţi (bijutieri, cizmari, morari, băcani ori croitori), deţineau
diverse ateliere ori prăvălii la șosea (actuala stradă Tudor Vladimirescu),
în timp ce alţii lucrau în domeniul petrolier, aflat în plină dezvoltare la
vremea respectivă.
Documentele existente la Arhivele Naţionale Bacău oferă o privire de
ansamblu asupra vieţii economice din Moinești, dominată clar de evrei.
Astfel, la 1860, existau în târgul Moineștilor 5 căciulari, 12 ceauși, 4 ciz‑
mari, 26 croitori, 14 dascăli, 3 măcelari și 2 hahami, toţi aparţinând acestei
comunităţi. În zilele de târg, orașul se însufleţea, ca urmare a intenselor
activităţi negustorești desfășurate aici. Raportându-ne la aceeași sursă,
remarcăm existenţa numelor de familie derivate de la ocupaţiile pe care
aceștia le desfășurau: Luzar Ceaușu, Iţic Ferariu, Iancu Croitoru, Meir și
Leizer Ciubotariu, Leider Beraru, Mihel Drojdieru sau Zeidel Haham.
Încă nu se cunosc suficiente detalii cu privire la momentul exact al
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instalării evreilor în Moinești și în zonele adiacente (Poduri, Târgu-Ocna,
Târgu-Trotuș, Bucșești, Valea Arinilor), însă cele mai vechi inscripţii vizi‑
bile pe pietrele tombale din cimitirul evreiesc atestă, în fapt, existenţa
acestei comunităţi încă de la 1740. Corneliu Stoica în „Obștea evreilor din
Tîrgu Ocna-scurtă istorie ilustrată” afirmă că domnitorul Mihail Sturdza a
fost cel care „a încurajat venirea evreilor în Moldova”2, anticipând cumva
rolul pe care aceștia îl vor juca în „popularea, înfiinţarea și dezvoltarea
unor târguri. Orașul Bacău și târgușoarele Moinești, Căiuţi și Valea Rea vor
cunoaște astfel un aflux însemnat de populaţie evreiască”3.
Puţinele documente existente vorbesc de o comunitate numeroasă,
bine închegată, care la început de secol XX, depășea numeric populaţia
creștină. Interesant de știut este și faptul că în Moinești funcţionau două
școli israelite (una de fete și una de băieţi) și cinci sinagogi, precum și o
baie rituală, numită mikvah. În prezent mai există doar casa funerară de la
cimitir, ultima sinagogă din Moinești (zona Pripor, nr. 62), fiind demolată
în anii ’80. Exista și în spatele actualei clădiri a Poștei un complex de cult
care a funcţionat în perioada interbelică dar care, din păcate, a fost lăsat în
paragină în anii 50–60 precum și o altă casă de rugăciune în zona actualei
clădiri CEC. De ce atât de multe lăcașe de cult mozaic într-un orășel pră‑
fuit de provincie? Răspunsul este simplu: la vremea respectivă existau mai
multe bresle și fiecare avea shil-ul ei (mică sinagogă). Din păcate acestea
au dispărut rând pe rând, fiind demolate cu ocazia sistematizării teritoriale
impuse de regimul comunist.
În ceea ce privește sistemul de învăţământ, Școala de băieţi funcţiona
în regim normal în prima parte a zilei, după-amiaza fiind dedicată învăţă‑
turilor biblice și studiului limbii ebraice. În condiţiile în care în Moinești
încă nu exista un liceu, parte dintre elevi nu își mai continuau studiile după
absolvirea școlii generale, urmând să devină și ei meșteșugari ori comerci‑
anţi, continuând astfel tradiţia familiei. Doar o mică parte din absolvenţi
beneficiau de meditaţii particulare, urmând să se prezinte apoi în anul
școlar imediat următor la unul din liceele din Bacău pentru a-și susţine exa‑
menele, în lunile februarie și iunie, timp de două săptămâni. În anul 1910
exista și o școală mixtă israelito-română, frecventată de 280 elevi, în locul
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actualei Judecătorii. În școală se învăţa jumătate de zi în limba română și
jumătate de zi în ebraică.
Tot la jumătatea secolului al XIX-lea existau la Moinești societăţile
„Malbis Neurim” pentru studenţii săraci, dar și două societăţi destinate feme‑
ilor – „Alinarea” și “Sprijinul”. Amintim și existenţa a trei biblioteci în mica
urbe, „Hatechia”, „Cercul de lumină Poale Zion” și „Burah Zeilig”, iar în ceea
ce privește presa, amintim de apariţia bilunară a ziarului „Cuvântul nostru”.
De amintit și existenţa librăriei, a tipografiei lui Isac și Jean Gartenberg
la 1900 și înfiinţarea librăriei „La invalidul de răsboi” (anii 40), condusă de
evreul Iancu Keilla, numită așa ca urmare a faptului că proprietarul fusese
rănit în Primul Război Mondial. Aceasta se afla vizavi de actuala clădire
CEC din Moinești și după 1950 a devenit librărie de stat, funcţionând așa,
în acest regim, până în 1980, când a fost demolată.
Dintre membrii de vază ai comunităţii, s-a evidenţiat Moritz Solomon
– comerciant evreu, om de vază al urbei, cel care a introdus pentru prima
dată lumina electrică în Moinești și totodată întemeietorul primului cine‑
matograf din oraș, după spusele lui Solomon Șapira, în cartea sa „O legendă
vie – Moinești”. Amintim totodată și de Iosef Teiler, industriaș evreu,
proprietarul unei fabrici de gaz, printre puţinii care au obţinut cetăţenia
română și a fost ales consilier comunal, jucând un rol important în admi‑
nistraţia publică locală.
Mina Cusiner, educatoare și directoare a Școlii Israelite de fete din
Moinești s-a remarcat prin publicarea a numeroase articole de psiho‑
pedagogie și a militat pentru implicarea familiei în educaţia timpurie a
copiilor. A introdus în programa școlii cursuri de grădinărit și stenografie
și a fost iniţiatoarea și promotoarea unei reviste dedicată educării femei‑
lor în general și a mamelor în particular. Deși nu au apărut decât câteva
numere, publicaţia intitulată „Sfetnicul mamelor” a reprezentat cu adevă‑
rat o revelaţie în domeniu, datorită ideilor feministe și progresiste pentru
care milita.
Samuel Rosenstock, poate cel mai de seamă reprezentant al evreilor
din Moinești este nimeni altul decât Tristan Tzara, co-fondator al dada‑
ismului, poet și eseist ce a spart cadrele tradiţionale, un adevarat „prinţ
al avangardei”, așa cum a fost el numit de Erwin Kessler. Semnând sub
diverse pseudonime (Samuel Samiro sau Iacob Șarpele), Rosenstock va fi
sufletul mișcării dadaiste, producând o revoluţie majoră în artele plastice
și literatură.
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Deși a avut parte, alături de români, de o convieţuire pașnică, comu‑
nitatea evreiască s-a stins treptat. Aproximativ 22 de familii au decis să
plece în 1882, din Moinești spre Palestina, unde au fondat colonia Rosh
Pina ce a stat la baza întemeierii statului Israel. În anii ce au urmat, tot
mai mulţi i-au urmat. Din 2012, nu mai există nici un evreu în Moinești,
iar viaţa de cult lipsește cu desăvârșire. Doar pietrele din cimitir se îmbină
ca piesele unui vechi mozaic, spunând mai departe povestea unui trecut
cândva luminos.
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