Câmpulung Moldovenesc, oraş în judeţul Suceava, situat în regiunea istorică a
Bucovinei. Prezenţa evreilor în Câmpulung este documentată începând cu anul 1684 de când
datează un act de moştenire semnat de Mihail Dodu şi soţia sa în casa evreului Mer. În această
perioadă, evreii din Câmpulung erau, de regulă, fermieri, negustori sau proprietari de hanuri. În
1775, după cucerirea austriacă a Bucovinei, situaţia evreilor din Câmpulung se deteriorează, din
cauza restricţiilor economice impuse de noile autorităţi.
Intracomunitar, până în 1859, evreii din Câmpulung aparţin, administrativ, de
comunitatea din Suceava doar după aceea devenind o comunitate autonomă.
Numărul evreilor din Câmpulung creşte uşor dar constant. Astfel, dacă în 1880 locuiau în
oraş 799 de evrei, numărul acestora ajunge la 3500 în 1913. În această perioadă, evreii din
Câmpulung activau de regulă, în domeniul comercial, meşteşugăresc sau bancar la care se
adaugă o dezvoltare tot mai pronunţată a profesiilor liberale.
În perioada interbelică, evreii din Câmpulung au o bogată şi diversă viaţă culturală.
Oraşul găzduieşte toate instituţiile specifice oricărei comunităţi evreieşti precum şi mai multe
organizaţii sioniste, (Asociatia Evreiască Theodor Herzl, Avivia). Tot în această perioadă este
inaugurată Casa Naţională Evreiască din Câmpulung, unde se preda limba ebraică şi unde se
organizau spectacole de teatru, muzică şi/sau activităţi sportive. Conform recensământului din
1930, populaţia evreiască a oraşului număra la acel moment 1488 de persoane (14,9% din totalul
populaţiei).
Expresie a antisemitismului tot mai pregnant manifestat de autoritătile române, statutul
evreilor din Câmpulung începe să se deterioreze încă din perioada anilor ’30 dar adevărata
schimbare vine odată cu instaurarea guvernului Goga-Cuza şi, mai ales, cu instaurarea statului
naţional-legionar, în septembrie 1940.
În conformitate cu Decretul-lege nr. 3347 din 4 octombrie 1940, toate proprietăţile
evreieşti din zonele rurale trec în proprietatea statului. Primăria din Câmpulung-Moldovenesc,
printr-o decizie locală, reduce suprafaţa oraşului la o rază de 300 de metri calculaţi din centru
ceea ce trasformă majoritatea suprafeţei oraşului în teritoriu rural şi, prin aplicarea decretuluilege amintit mai sus permite confiscarea proprietăţilor evreieşti din localitate. Tot în toamna lui
1940, pe 12 octombrie, ziua de Yom Kipur, conform calendarului evreiesc, sub comanda lui
Vasile Erhan, liderul local al Gărzii de Fier dar cu egala participare a prefectului judeţului
Constantin Rusu şi a colonelului Mociulschi, comandantului unităţii militare din localitate, sunt
organizate jafuri ale locuinţelor evreieşti, bunurile furate fiind depuse la sediul Gărzii de Fier din
Câmpulung. Monumentala bibliotecă a Rabinului Mozes Iosef Rubin este distrusă, rabinul fiind
torturat pentru a semna o declaraţie în care recunoaştea că ar fi ascuns în sinagogă materiale
explozibile. Rabinul Rubin refuză şi este înhămat la o căruţă pe care, sub ameninţarea armei, este
obligat să o tragă prin localitate. Toate sinagogile din Câmpulung sunt profanate iar majoritatea
obiectelor de cult este furată.
Între septembrie 1940 şi toamna lui 1941, asemeni tuturor evreilor aflaţi sub autoritate
românească şi cei din Câmpulung sunt nevoiţi să se supună întregului set de reglementări
antisemite implementate de statul român: le sunt ridicate licenţele comerciale, sunt eliminaţi din
Armată, din învăţământ, sunt supuşi sistemului de muncă fortaţă, le sunt confiscate proprietăţile.
În iulie 1941, evreii evacuaţi din zonele rurale ale judeţului sunt concentraţi în oraşul Câmpulung
sau în târgurile mari, ceea ce determină o creştere temporară a populaţiei evreieşti din localitate.
Evreii din Câmpulung şi împrejurimi au fost deportaţi la 13 octombrie 1941, în ziua de
Sucot. Din întreg judeţul Câmpulung au fost deportaţi 6118 evrei (2197 bărbaţi, 2226 femei şi
1655 copii), aproximativ 2000 dintre aceştia erau din oraşul Câmpulung şi din împrejurimile

acestuia. Deportaţi au fost urcaţi în vagoane de vite, 60-70 de persoane în vagon şi au pornit
către o destinaţie necunoscută. După un drum de 48 de ore, trenul a fost oprit pe un câmp lângă
Atachi. Pe 16 octombrie, evreii din Câmpulung au fost trecuţi pe malul estic al Nistrului şi au
ajuns la Moghilev. Drumul acestora nu s-a oprit aici ci a continuat spre ghetourile ce au
funcţionat în diferite localităţi ale judeţului: Șargorod, Copaigorod, Djurin, Murafa, etc.
Asemănător tuturor evreilor ajunşi în Transnistria la ordinul autorităţilor române, evreii din
Câmpulung vor rămâne în ghetourile de dincolo de Nistru ceva mai mult de doi ani şi jumătate,
timp în care vor fi decimaţi de foame, frig şi boli. Supravieţuitorii sunt repatriaţi în 1944 însă
marea majoritate nu se întorc în Câmpulung. Oraşul nu rămâne, însă, fără o comunitate evreiască
ci este populat cu evrei veniţi din Cernăuţi şi nordul Bucovinei. Astfel că în 1947, 1370 de evrei
sunt înregistraţi în oraş.
În perioada comunistă, valuri succesive de emigraţie vor conduce la dispariţia comunităţii
evreieşti din Câmpulung. Conform recensământului populaţiei din 2011, niciun evreu nu mai
locuia în oraş la data culegerii datelor.
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