Prezenţa evreilor în
Câmpulung
este
documentată începând
cu anul 1684.

În această perioadă de
început, evreii din
Câmpulung erau, de
regulă,
fermieri,
negustori
sau
proprietari
de
hanuri.
Câmpulung Moldovenesc, perioada 1914-1940.
Sursa: http://imagoromaniae.ro/imagini/c%C3%A2mpulungmoldovenesc.-vedere-general%C4%83-ro-2.html
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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.
Se remarcă pentru această perioadă o dezvoltare tot mai
pronunţată a profesiilor liberale.

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.
Evreii din Câmpulung şi împrejurimi au fost
deportaţi la 12 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. Deportaţii au fost
urcaţi în vagoane de vite, 60-70 de persoane în
vagon şi au pornit către o destinaţie
necunoscută.
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.

MIRIAM s-a născut în 1923
într-o
familie
de
meşteșugari din Câmpulung.
Tatăl său, Leon Korber,
absolvent al unei şcoli de
meserii din Viena, a fost
tinichigiu. Leon Korber a
fost unul dintre meseriaşii
respectaţi
ai
oraşului,
numele său încă regăsinduse înscris pe acoperişul a
două biserici din localitate.
Ulterior îşi deschide si un
magazin de sticlărie şi
porţelanuri.
Mama, Klara Korber, este
casnică.
Miriam şi
Moldovenesc

Silvia

Bercovici,

1931-32,

Câmpulung

Foto: Nunta Anei Şterberg, cu Izi Şterberg, Câmpulung Moldovenesc, 1935. Rândul unu, de jos,
stânga dreapta: 1 şi 4 copiii Szabo, ucişi la Auschwitz, 2 Silvia Hoişie Korber, sora, 3 Marton
Blum. Rândul doi, stânga dreapta: Ana Şterberg, mama miresei, a murit în Transnistria, Toni
Korber, bunica autoarei, Silvia Şterberg, mireasa, a murit în Transnistria, Izi Şterberg, mirele, a
murit în Transnistria, Avraham Mendel Korber, bunicul autoarei, mama şi tatăl mirelui. Rândul
trei, stânga dreapta: Clara Korber, mama autoarei, (nume necunoscut) invitată din partea
mirelui, mătuşa, Miriam Bercovici, 12 ani, Eva Szabo şi Roza Blum, mătuşile autoarei. Rândul
trei, stânga dreapta: Teodor Korber, vărul autoarei şi unchii Izidor Korber, Sam Wolf, Simon
Blum, Şomo Şterberg, fratele mirelui.

Familia Korber se afla de trei generaţii în Câmpulung.
Bunicii materni locuiau în Botoşani unde aveau un magazin de sticlărie.
Bunicii paterni – Abraham Mendel Korber şi Taube (Toni) Korber - erau
din Câmpulung. Bunicul era tinichigiu şi avea o mică prăvălioară de
sticlărie.

Miriam Bercovici (în centru), în uniformă de străjer, în curtea
liceului Carmen Sylva, 1939, Botoşani.

Miriam este o adolescentă obişnuită, merge la
şcoală, îşi ajută mama în gospodărie şi tatăl la
magazin, merge cu sora sa la film sâmbăta dupăamiază,
la
singurul
cinematograf
din
Câmpulung. Ca fiecare dintre noi, îşi aminteşte
cu mult drag anii copilăriei şi ai adolescenţei,
colegii de clasă, oraşul natal şi casa bunicilor.

Ȋn 1938, a intrat la liceul “Carmen Sylva”din Botoşani, a învăţat în clase
mixte împreună cu români, evrei, germani, şamd. Ȋn 1940, când Miriam era
în clasa a XI-a, aceasta începe să resimtă efectele politicii antisemite
implementate de statul român: se instituie numerus clausus iar în clasă mai
rămân doar trei fete evreice. Miriam şi cele două colege ale sale sunt aşezate
de acum înainte într-o bancă separată.

Decretul Lege nr. 3438 din
11 octombrie 1940

(…)
Art. 3. Cei născuţi din ambii părinţi evrei sau numai din tată evreu,
indiferent de religie, nu pot funcţiona în calitate de personal didactic
şi administrativ şi nu sunt admişi ca elevi sau studenţi în şcolile
româneşti de grad primar, secundar sau superior de stat sau
particulare şi nici în şcolile celorlalte unităţi etnice creştine.

După trei zile, pe 14 octombrie, se
introduce numerus nullus iar Miriam
împreună cu cele două colege ale sale sunt
exmatriculate.

Miriam se întoarce la Câmpulung, dar începe să realizeze că ceva s-a schimbat:
oraşul este acelaşi, oamenii sunt aceeaşi însă tensiunea pluteşte în aer. Ȋn vara lui
1941, Miriam este obligată să poarte steaua galbenă împreună cu coreligionarii săi
din oraş.

Nr. 209.038 din 8 VIII.941
Armata IV-a
[…]
D.O.
SEFUL DE STAT MAJOR
GENERAL
N. Palangeanu

Preşedinţia Consiliului de Miniştri cu nr. 7436 din 5 August, a aprobat
ca evreii din Moldova, Bucovina, Basarabia şi la est de Nistru, să fie
obligaţi a purta, sub severe sancţiuni – un semn distinctiv – format
dintr-o stea cu şase colţuri (două triunghiuri suprapuse) din stofă sau
pânză de culoare galbenă de dimensiunile 7 cm diametru, aplicat pe
fond negru.
Acest semn va fi purtat cusut pe partea stângă a pieptului.
Rugăm daţi ordine în consecinţă.

D.O.
SEFUL SECŢIEI II-A
Lt. Colonel, /ss/ R. Dinulescu

Zvonuri privind deportarea au circulat în oraş însă nimeni nu le-a dat crezare.
Familia Korber avea rude în Botoşani și ar fi putut părăsi orașul Câmpulung
însă nu au facut-o pentru că acolo se simţeau acasă. În plus, nu au crezut cu
adevărat în posibilitatea deportării. De ce ar fi făcut-o? Nu greşiseră cu nimic
faţă de statul român, erau cetăţeni ai acestuia şi, în plus, simţeau că aici le
este locul. La fel ca pentru locuitorii de etnie română ai oraşului, Câmpulungul
era, pentru familia Korber, acasă.

Noi am fi putut să plecăm
la Botoşani dar nu am
plecat. Şi când ne-am dat
seama era prea târziu,
nici nu mai puteam
comunica. Nu
ne-am
putut închipui ce se poate
întâmpla.

La gară au predat cheia casei şi au
plecat către necunoscut.
Drumul spre Transnistria a fost
făcut cu trenul, în vagoane de vite.

Afişele ce anunţau deportarea au
apărut în oraş în ziua de vineri,
10 octombrie 1941.
Duminică, 12 octombrie evreii
din Câmpulung au fost deportaţi.

Unde plecăm? Nimeni
nu ne-a spus unde
plecăm. Nimeni.

În trei zile trenul a ajuns la Atachi, pe malul stâng la Nistrului.

CÂMPULUNG

ATACHI

MOGHILEV

DJURIN

Din Atachi au trecut la Moghilev, prima destinaţie a evreilor
câmpulungeni în Transnistria. Aici se înfiinţase un fel de azil
pentru bătrânii deportaţi precum şi pentru cei foarte bolnavi.
Pentru că spitalul era deservit de medici din Câmpulung şi
pentru că cei doi bunici erau foarte slăbiţi, familia Korber
decide să îi lase pe Abraham şi Toni în grija medicilor. Restul
familiei porneşte mai departe către Djurin.
În Djurin au locuit în ghetou. Pentru a supravieţui au muncit, au
vândut haine şi alte obiecte aduse din ţară sau au furat. S-au
îmbolnăvit de hepatită, febră tifoidă şi au visat la întoarcerea
acasă.
O singură dată, banii ce le fuseseră trimişi de rudele rămase în
ţară au ajuns la Djurin. Ȋnsă, chiar şi atunci au primit doar o
mică parte din suma trimisă de familie. Restul a rămas,
probabil, în buzunarele reprezentanţilor statului român.

Marţi, 15 iulie 1942
”Ştiu că e fără rost tot ce scriu. Nimeni nu va citi, ce am scris, iar
eu, dacă voi scăpa cu viaţă de aici, voi arunca în foc tot ce îmi va
aduce aminte de timpul blestemat petrecut în Djurin. Şi totuşi
scriu. [...]
Tocmai mă-ntorceam cu Sisi de la Ruty cu care am stat pe malul
apei. Era luni după amiaza. Am văzut lumea bucuroasă, agitată.
Eram pregătită ca nici de data asta noi să nu primim veşti, mă
aşteptam la o nouă deziluzie. Dar n-am intrat bine în casă când
mama ne face semn cu mâna şi strigă bucuroasă vestea.
BUCURIE, DURERE, RÂS, PLÂNS O ÎNTREAGĂ GAMĂ DE EMOŢII ÎMI
TRECURĂ PRIN SUFLET. Trei cărţi poştale: una din Botoşani de la
tanti Pepie, în numele bunicilor, una din Bucureşti de la Pepi
Rudrich, verişoara mamei, şi una de la tanti Roşa din Moghilău.
În primul moment nu ştiam ce să fac de bucurie. Iată că nu
suntem cu totul uitaţi, aşa cum am crezut; suntem în legătură şi
cu Bucureştii şi aflăm că ni s-au trimis bani, 5.000 LEI ÎN APRILIE
ŞI 10.000 LEI ÎN IUNIE.

A doua zi mama, cu o siguranță uimitoare, s-a dus să vadă
lista celor ce-au primit bani. Am primit 83 MĂRCI,
contravaloarea celor 5.000 lei trimişi în aprilie, de fapt
numai 78 mărci, 5 mărci au fost luaţi de comunitate. E de
prisos să descriu bucuria noastră. De câte ori nu i-am
condamnat chiar şi în gând pe-ai noştri din România. Acum
mărturisesc că pe nedrept. Am primit de la ei primul ajutor,
acum putem spera că nu ne vom pierde. Le-am răspuns
imediat, deşi abia la sfârşitul săptămânii va pleca poşta la
Moghilău.” (Miriam Korber-Bercovici, Jurnal de ghetou,
Bucureşţi, Ed. INSHR-EW, Ed. Curtea Veche, 2017, pp. 87-88)”

Tabel remiteri - 1943

Tabel remiteri - 1942

Dacă comparăm intrările din Jurnal cu documentele oficiale reiese, cu
claritate, că nu toţi banii trimişi de rude şi prieteni evreilor deportaţi
ajungeau la aceştia. În timp ce Miriam îşi exprimă, în iulie 1942, imensa
bucurie pentru primirea a 83 de mărci, din tabelul Centralei Evreilor din
România reiese că lui Leon Korber i-au fost trimise 300 de mărci.
Banii trimiși în aprilie 1943 nu au ajuns la familia Korber.

Amintirea cea mai dureroasă a lui Miriam este legată de pierderea bunicilor.
Amândoi s-au stins în ianuarie 1942, la doar trei luni după sosirea în
Transnistria. Vestea a ajuns la Djurin la mijlocul lui februarie.
Conform registrului deceselor de la Moghilev, Abraham Mendel Korber,
bunicul lui Miriam Korber-Bercovici, deportat din Câmpulung, a murit în
Moghilev la 3 ianuarie 1942. Avea 74 de ani. Soția sa, Taube (Toni) Korber,
bunica lui Miriam Korber-Bercovici, a murit 27 de zile mai târziu, pe 31
ianuarie. Avea 72 de ani.

Pe lângă cei doi bunici, Miriam a mai pierdut în Transnistria o mătuşă, o
verişoară şi pe fiica acesteia în vârstă de doar doi ani.

Luni, 16 februarie 1942

„Au murit bunicii. S-au stins unul după altul la Moghilău, bunicul la 3
ianuarie, bunica patru săptămâni mai târziu. (...) Mi se perindă înaintea ochilor
amintiri din copilărie, amintiri dragi, chinuitoare prin frumuseţea lor. În aceste
amintiri bunicul şi bunica au un loc de frunte, căci cele mai plăcute ceasuri, din acea
fragedă vârstă, le-am petrecut la ei şi cu ei. Dragi bătrâni: bunicul veşnic ocupat, fie
cu prăvălia, fie în atelier, dar totdeauna cu un zâmbet şi-o vorbă bună pentru Mimica
lui, nepoţica roşcovană şi pistruiată ce i se învârtea printre lucruri şi-l încurca.
Bunica, meşteră în bucate bune, cartofi prăjiţi şi kihalăch (biscuiţi de casă) cu mac
sau fără, bunica care de multe ori m-a salvat de la bătaie sau m-a ferit de ceartă,
veşnic bună şi drăguţă cu fiecare. Cine vine la bunica? Cine vrea o poveste? Bunica
era meşteră în poveşti. Născocea poveşti şi cu un talent deosebit le povestea. Eu şi
Sisi, cu capul în poala ei, ascultam cu atenţie, atenţie pe care mai târziu n-am mai
avut-o nici la şcoală, nici cu alt prilej mai însemnat. Poveşti cu zmei, cu feţi frumoşi,
cu zâne, cu păsări măiestre, cu mame bune şi oameni răi. Anii au trecut, bunica a
îmbătrânit, a slăbit, i-a slăbit mai ales vederea şi la urmă a orbit cu totul. Nu mai
putea lucra, dar curăţenia şi-a păstrat-o până la urmă. În casă foşnea de dimineaţă şi
nu voia s-o ajute nimeni, căci îi era ruşine de slăbiciunea ei. Recunoştea oamenii
după voce, dar pe noi copiii ne recunoştea după mers. Mimica, aşa mă alinta; ştia
când intram, voia să ştie ce rochie port, ce-am făcut şi ce mai e nou. Bunicul slăbise şi
el, era deseori bolnav. (...) Îmi amintesc de bunici cu drag şi tristeţe. Ce s-a ales din
viaţa lor? Pentru ce-au muncit? Pentru ce păcate au trebuit să moară aşa de singuri?
Ce păcate au trebuit să ispăşească, şi-ale cui? Păcatele lor nu ar fi trebuit să le
ispăşească aşa de greu, căci păcatele lor nu erau aşa de mari. Veşnic au muncit,
veşnic s-au gândit şi l-au amintit pe Dumnezeu şi totuşi, la fel ca alţii mai buni şi mai
răi decât ei, s-au stins, şi cine ştie când şi cum vor putea copiii lor să vină să le
viziteze mormântul şi să le dea cinstea cuvenită. Vă plâng, bunici dragi. Păcate nu
mai aveţi, le-aţi ispăşit în ultimele săptămâni din viaţă, le-aţi ispăşit cu prisosinţă.
Poate, dacă există o viaţă viitoare, poate într-un viitor apropiat sau depărtat, ne vom
întâlni şi-atunci voi fi, pe mai departe, cum am fost până acum, Mimica voastră,
nepoata voastră dragă. Dormiţi în pace şi rugaţi-vă pentru noi, dacă rugile morţilor
au valoare pentru cei vii.”
(Miriam Korber-Bercovici, Jurnal de ghetou, Bucureşti: INSHR-EW, Curtea Veche,
2017, pp. 54-55)

DRUMUL CĂTRE CASĂ
Către finalul războiului, Leon Korber este luat de autorităţile
române la muncă în afara ghetoului şi familia este separată.
În aprilie 1944, după eliberarea ghetoului de către armata
sovietică, Miriam porneşte către casă împreună cu nouă
tovarăşi de drum. Mama şi Sissi rămân în Djurin pentru a
aştepta întoarcerea tatălui.

Drumul a fost făcut pe jos şi a durat ceva mai mult de două
săptămâni.
Djurin

Tomaspol

Orhei

Bălţi

Cernăuţi

Dorohoi

Botoşani

Clara şi Silvia Korber se întorc la începutul lui iulie 1944 iar
Leon Korber este repatriat ceva mai târziu.

Întoarcerea în ţară este trăită cu mare emoţie:

Jur că am sărutat pământul ăla care
m-a alungat.

Familia Korber a rămas în România după război.
Miriam şi Sissi şi-au reluat studiile, au luat
bacalaureatul, au absolvit Facultatea de Medicină şi sau căsătorit. Miriam a devenit unul dintre cei mai
apreciaţi medici pediatrii ai României, iar Sissi a lucrat
în domeniul cercetării medicale. Studiile sale au
permis crearea polidinului.
Mimi Korber trăieşte azi în Bucureşti, Sylvia la Iaşi.
La Câmpulung, Miriam s-a întors o singură dată dar nu
a putut rămâne în oraş. Oraşul copilăriei sale, atât de
mult iubit pare că a trădat-o.

În visele şi coşmarurile sale încă îi apar bunicii pierduţi
la Moghilev, în iarna lui 1942. Amândoi, încă o strigă:
„Unde eşti Mimi?”

Miriam Korber (Bercovici)iunie 1944 după repatriere, în
Botoşani.

Interviu cu Miriam KorberBercovici :
http://www.inshr-ew.ro/miriamkorber-bercovici-interviu/

•

Ce transformă un loc în “acasă”? Poate o instanţă exterioară
stabili unde este pentru fiecare dintre noi locul pe care îl
percepem drept “acasă”?

•

De ce credeţi că nu se poate Miriam reîntoarce în Câmpulung deşi
îi este dor de oraşul copilăriei?

Material realizat în scop educațional de:
Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din
România „Elie Wiesel”
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