
 

 

Vicovul de Sus 

Comunitatea mozaică din Vicovul de Sus a fost una relativ  mică. În 1910 sunt menționați  

395 iar în  1930 sunt consemnați 328 de persoane. Evreii de aici se ocupau cu comerțul, 

meștușugurile și mici activități industriale. Viața religioasă se desfășura conform rigorilor 

iudaismului de tip ortodox. Existau case de rugăciune locale.  Activitatea sionistă a fost puternică 

în perioada interbelică. Între cele două războaie mondiale, evreii din Vicovu de Sus au fost ținta 

unor acțiuni antisemite.  La 23 iulie 1937 s-au semnalat incidente antisemite la Rădăuți, organizate 

de către studenții legionari (Gavril a Damian Nistor, Nițu Gheorghe  și  Nicolae Coroamă a Ilie) 

împotriva cârciumarului evreu Alter Haitner. Măsurile și legislația antisemită au avut un impact 

extraordinar asupra comunităților mozaice din Bucovina. Imediat după eliberarea teritoriilor 

cedate Uniunii Sovietice la 28 iunie 1940,  trupele române au preluat controlul efectiv asupra 

tuturor localităților bucovinene, declanșând o serie de masacre asupra populației evreiești. La 

Vicovul de Sus au fost „ridicaţi’’ Bartfeld Israel, proprietarul fabricii de cherestea, Mayer Mayer 

(măcelar), Frühling (funcţionar la fabrica de cherestea), alături de alţi trei au fost duşi în Voitinel 

unde i-au împuşcat pe un deal. Ulterior, au fost îngropaţi - din ordinul militarilor români- de către 

un grup de romi. În 1940 evreii din Vicovu de Sus au fost evacuați în Suceava și în alte orașe.  

Ulterior, la 9 octombrie 1941, întreaga comunitate mozaică a fost  deportată în Transnistria. Astfel, 

a dispărut o comunitate mozaică dinamică și reprezentativă. 
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