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Sighetu Marmaţiei
Istoria unei comunităţi sau a unei
perioade poate fi cunoscută prin
intermediul biografiilor personalităţilor
sale marcante, pentru comunitatea
evreiască sigheteană şi pentru oraşul
Sighet
în
general,
o
asemenea
personalitate este Armin Gutman: doctor,
luptător în rezistenţa franceză, preşedinte
al
comunităţii
evreieşti
sighetene
postbelice şi autor a unei monografii a
evreilor din Maramureş publicată în
foileton în periodicul A het tukre apărut în
Tel Aviv.
Întrebarea care se pune este dacă
un individ poate să fie reprezentativ
pentru comunitatea din . care provine,
evident nu, fiecare persoană este unică.
Dar prin intermediul biografiei sale
Yehuda Gutman
putem cunoaşte anumite aspecte şi
trăsături ale comunităţii în cauză. Fiecare
biografie poate să contribuie, într-o anumită măsură, la recreerea unei epoci .
În anul 2013 fiul lui Armin Gutman, Willy Gutman, a donat muzeului
nostru o serie de documente personale (diplome, legitimaţii , fotografii) care au
aparţinut tatălui său. De asemenea a avut amabilitatea să ne pună la dispoziţie
câteva date biografice care puneau în context aceste documente. Printr-o sumară
consultare a internetului am aflat că Willy Gutman este prozator şi jurnalist
pensionat, autorul unei autobiografii intitulată A Pater Shade of Red: Memoris
of a Radical. Din prima parte a cărţii sale putem desprinde informaţii folositoare
despre viaţa tatălui său.
Armin Gutman s-a născut la data de 31 decembrie 1903 în SighetuMarmaţiei. Tatăl său, Yehuda Gutman, era născut la Sighet, unde familia sa
imigrase in urmă cu patru generaţii . Yehuda Gutman era mic fabricant de
lumânări, de multe ori prea mândru să muncească îşi petrecea vremea cufundat
în cărţi religioase sau străbătând străzile oraşului în costumul lui cumpărat pe
datorie, neomiţând să-şi lase soţia mai mereu însărcinată. Mama sa, Perl
Gutman, provenea din Somotor, o mică localitate în sudul Slovaciei. Aceasta va
da naştere la şapte copii, patru băieţi şi trei fete: „Eram nouă într-o casă cu trei
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camere, doi adulţi şi şapte copii: şapte guri mereu flămânde, şapte trupuri în
14 6
creştere de îmbrăcat, şapte perechi de picioare de încălţat"
Copilăria lui Armin Gutman nu este nici pe departe idilică fiind marcată
de mizerie şi privaţiuni, şi spre deosebire de Elie Wiesel, pentru el Sighetul nu
reprezintă un loc fermecat şi plin de misticism. Oraşul său natal simbolizează
sărăcia endemică şi ereditară , un loc de unde visează să evadeze. Mâncarea de
bază a copilăriei sale este cartoful: „zeamă de cartofi dimineaţa , plăcintă de
cartofi cu un strat subţire de gem de prune la prânz iar seara cartofi fierţi; uneori
ceapă călită, untură de găină şi pâine neagră mucegăită. Carnea era foarte rară,
nu-mi amintesc să fi fost vreodată sătul." 1 47
Crescut într-un mediu religios ortodox, asemenea copiilor de vârsta lui,
poarta payot şi frecventează heder-ul supunându-se tradiţiei neamului său.
„Aşteptam sărbătorile nu pentru reafirmarea idealului evreiesc ci în anticiparea
unei mese mai bune". După vârsta de 13 ani va renunţa la religie dar va rămâne
mereu evreu, identitate pe care o va accepta „precum cineva îşi acceptă culoarea
ochilor". Întrebat dacă este mândru
că este evreu, acesta răspundea:
„sunt mândru doar de realizările
mele; sunt ruşinat doar de greşelile
mele. În rest admit orice, inclusiv
dreptul de a fi întrebat lucruri
stupide". 148
Armin Gutman urmează
şcoala primară şi începe studiile
liceale la Sighet. În 1921 , pe
vremea când era în anul doi de
liceu, are loc un eveniment care îi
va marca viaţa şi îi va dezvălui
caracterul. Ia apărarea unui copil
Armin şi Riria Gutman
evreu agresat şi batjocorit în plină
stradă de un vlăjgan de licean. Năpădit de ciudă îi aplica agresorului o corecţie,
băgându-l în spital. Vlăjganul era fiul unui ofiţer din armata română extrem de
influent în oraş . Petru a aplana conflictul, directorul Liceului de Stat din Sighet
îi aranjează transferul la Liceul Evreiesc din Cluj , unde se intretine muncind în
cadrul internatului în care locuieşte. În 1923 îşi obţine ,:Certificatul de
maturitate" cu rezultate foarte bune, document care se află în original în colecţia
muzeului nostru.
În 1924 se înscrie la medicină în cadrul Universităţii Carol din Praga,
anul următor se transferă la Universitatea Sorbona din Paris. Locuieşte zece ani
la Paris, timp în care studiază şi munceşte pentru a se întreţine şi a trimite bani
acasă . Două zile pe săptămână este liftier într-un hotel de lux, dimineaţa spală
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vase în bucătăria hotelului iar după-masa este hamal în piaţa de alimente.
Printre altele este figurant într-o producţie cinematografică. În 1936 devine Dr.
Armin Gutman cu teza: „Contribuţii la studierea cancerului de sân la bărbaţi" .
Câteva luni mai târziu se întoarce în România şi vizitează Bucureştiul,
unde în luna septembrie a aceluiaşi an se căsătoreşte cu Riria Scânteie, fiica lui
celebrului Vilii Scânteie, pe numele său adevărat Wolf Finkelstein. Gazetar de
meserie, acesta ucise un coleg de breaslă într-un duel în 1904, după ce se
jigniseră reciproc în articole de presă. Tragicul eveniment făcuse senzaţie în
epocă fiind , probabil, unul dintre cele mai celebre dueluri din istoria
României. 149
Tânăra familie Gutman se mută la Paris, unde în 193 7 se naşte unicul lor copil,
William. În 1938 Armin Gutman, împreună cu familia, se întoarce la Bucureşti
şi timp de un an ocupă poziţia de doctor în cadrul Armatei Regale Ron;âne, în
această perioadă devine membru al Asociaţiei Medicilor din România. In 1939
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atestă participarea lui Armin Gutman
la Rezistenţa Franceză

se reîntoarce în Paris, unde deschide un prosper cabinet medical. La scurt tip
ocuparea
Parisului este nevoit să-şi închidă cabinetul pentru a nu atrage atenţia
asupra lui. Prin legea din 4 octombrie 1940 -"Statut des Juifs"- toţi evreii
străini de pe teritoriul Franţei ocupate urmau să fie expulzaţi. 1 50
La scurt timp după ocuparea Franţei, Armin Gutman este recrutat de
Rezistenţa franceză, iar timp de doi ani îşi pune cunoştinţele medicale în slujba
acestei organizaţii în acelaşi timp transmiţând mesaje codate. În 1942 este
arestat de Gestapo-ul francez şi întemniţat în închisoarea Fresnes, de unde urma
după
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să fie deportat spre unul dintre lagărele
din estul Europei. După două zile de
bătăi şi tortură este eliberat prin
intervenţia
lui
Henri
Lafont,
comandantul Gestapo-ului francez, un
fost pacient căruia în trecut îi salvase
151
viaţa tratându-l cu succes de sifilis.
După arestare, reţeaua în care
acţionase
Armin
Gutman
este
deconspirată, astfel că la câteva ore de
la eliberarea din închisoare părăseşte
Parisul împreună cu fami Iia sa
îndreptându-se spre sud-vestul Franţei .
În seara aceleiaşi zi ajunge la Lyon,
unde îl contactează pe Jean Piere Levy,
unul dintre liderii Rezistenţei locale.
Prin intermediul acestuia familia
primeşte găzduire peste noapte şi
scrisori de recomandare pentru liderii
Rezistenţei din sud.
Familia Gutman se stabileşte în
Willi Gutman, Sighet 1946 sau 1947
localitatea Vic-Fezensac, în apropierea
graniţei cu Spania. Timp de aproximativ doi ani, până în 1944, Armin Gutman
va lupta în cadrul Maquis- ului , sub numele de cod Dr. Guillemain, fiind citat
pentru eroism de către Forţele Franceze Libere. În februarie 1944, fiind încolţit
de Gestapo şi riscând o nouă arestare se reîntoarce în România, şi beneficiind de
un permis de liberă trecere semnat de seful poliţiei din Vic-Fezensac,
traversează pe linia ferată o Europă răvăşită de război . 152
În această perioadă, în Sighet, părinţii, fraţii şi surorile doctorului
Gutman împărtăşesc soarta zecilor de mii de evrei maramureşeni fiind deportaţi
la Auschwitz. Părinţii şi doi dintre fraţi îşi vor întrerupe violent firul vieţii, fiind
ucişi la Birkenau.
Armin Gutman ş i familia sa locuiesc aproximativ un an în Bucureşti în
apartamentul din Blocul Wilson al familiei Scânteie, alături de soacra şi
cumnatul său. În Bucureşti vor fi martori ai sângeroaselor bombardamente ale
aliatilor, apoi a celor germane după 23 august.
'
În 1945 Armin Gutman se întoarce în oraşul său natal, mânat de dorinţa
de a fi alături de surorile sale Helen, Malku şi Lili. Acestea supravieţuiseră
Holocaustul şi se aflau în Sighet. Casa părintească fusese ocupată de alte
persoane, astfel că, familia doctorului Gutman şi cele trei surori ale sale primesc
o locuinţă situată pe strada Mihalyi de Apşa. Clădirea are două niveluri, la etaj
se află cabinetul doctorului iar parterul este folosit pentru locuit. Casa este
mobilată, în sufragerie există un pian iar fiul lui Armin Gutman ia câteva lecţii
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de la o profesoară de pian care locuieşte în vecini. Amintirile lui Wiliam
Gutman din perioada în care a locuit în Sighet sunt foarte puţine. Îşi aminteşte
plimbările cu bicicleta prin centrul oraşului, un spectacol de magie într-o sală de
spectacole şi soldaţi ruşi făcând baie în râul Tisa. 153
După revenirea în Sighet Armin Gutman devine medicul şef al oraşului
şi se implică activ în reorganizarea comunităţii evreieşti sighetene. Nu
cunoaştem exact data la care doctorul Gutman ajunge în Sighet şi nici data la
care acesta ocupă funcţia de preşedinte al comunităţii. Un articol de presă
expus la Casa Memorială Elie Wiesel şi datat 15 februarie 1945 ne informează
faptul că preşedintele Comunităţii Evreieşti din Maramureş, Dr. Armin Gutman,
se află la Bucureşti pentru a transmite mesajul evreilor maramureşeni. Aceştia
doresc să „reînnoiască sentimentul lor de sinceră prietenie faţă de populaţia
românească din Maramureş şi ţin să afirme că pe viitor doresc să trăiască în
cadrele unui Stat Român liber şi democrat, aşa cum au trăit şi în trecut, în
154
De
armonie şi frăţească prietenie cu poporul român din Maramureş."
remarcat este faptul că în data de 15 februarie acţiunile lui Ivan Odoviciuc erau
în plină desfăşurare, iar Maramureşul putea să devină foarte uşor parte a Uniunii
Sovietice.
Începând cu 1945 o parte din evreii sigheteni care supravieţuiseră
Holocaustul s-au întors acasă, în 31 ianuarie 1946 în Sighet locuiau 1200 de
evrei iar în 1947 numărul lor ajunse la 2300. 155 Armin Gutman descrie refacerea
comunităţii în amintirile sale: „Numărul evreilor a început să crească. Din sate
s-au mutat la Sighet. Erau destui rabini, au avut la dispoziţie locuinţe, siguranţă
sporită faţă de situaţia din sate. S-a format un comitet, care avea ca atribuţii
reformarea comunităţii religioase şi organizarea alegerilor. Cine să fie
preşedintele comunităţii şi cine să facă parte din conducere? Au existat partide
sioniste şi partide anti-sioniste. Desigur, tovarăşii aveau un singur scop, să
monopolizeze comunitatea evreiască. O coaliţie - cine a mai auzit acest cuvânt?a ajuns la conducere. Rabinii, care nu mai puteau trăi pentru vocaţia lor, au fost
înlocuiţi de cetăţeni oneşti - religioşi şi mai puţin religioşi. Au fost alegeri
democratice, cu o comisie de supraveghere ( ... ) Viaţa şi-a reluat cursul. S-au
căsătorit. Văduv cu văduvă. Sub baldachin, când rabinul a ajuns cu cele şapte
binecuvântări la partea: „încântaţi sunt mirele şi mireasa" - perechea în loc să se
bucure, a început să plângă. Nu au uitat trecutul, soţul, soţia şi copii ucişi într-un
mod ciudat. Paharele au fost sparte, toată lumea îi felicita zicând Mazel Tov cu
ochii înlăcrimaţi. Deocamdată nu erau copii evrei." 156
Cu toate că războiul luase sfârşit şirul tragediilor era departe de a se
termina. Lili, sora cea mai mică a doctorului Gutman, este ucisă de câţiva
soldaţi sovietici în apropiere de Sighet. Abia împlinise vârsta de 20 de ani şi
împreună cu mai multe prietene mergeau la o nuntă în apropierea oraşului. Un
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grup de soldaţi sovietici aflaţi în stare de ebrietate deschid focul asupra maşinii
în care se deplasau tinerele. Armin Gutman, în calitate de medic sef al oraşului,
este chemat la faţa locului fără să ştie că este vorba despre sora lui.
Deziluzionat şi îngrijorat de situaţia politică din Romania, marcat
profund de crima nepedepsită comisă asupra surorii sale, Armin Gutman
părăseşte România în 1947. Fuge din ţară prin Ungaria, Austria şi Italia
ajungând în Paris şase luni mai târziu, soţia şi fiul său părăsesc Romania în
1948.
În rândurile ce urmează vom încerca să descriem pe scurt viaţa şi
activitatea lui Armin Gutman din momentul în care părăseşte România până la
decesul acestuia. Aceste informaţii ne-au fost puse la dispoziţie de fiul acestuia.
În 1949 familia Gutman părăseşte Franţa alegând să emigreze în Israel.
Între 1949 şi 1952 vor locui în Ierusalim, unde doctorul Gutman deschide un
cabinet particular, iar apoi, până în 1953 în Ramat - Gan. În această perioadă,
potrivit fiului său, Armin Gutman în calitatea de membru al Grande Lodge de
France, îşi foloseşte influenţa pentru a contribui la aducerea în Israel a evreilor
din Tunisia şi Yemen.
Începând cu anul 1954 Armin Gutman este numit medic şef al punctului
de tranzit Camp d'Arenas din Marsilia, pe unde zecile de mii de evrei proveniţi
din Magreb erau verificaţi înainte să pătrundă în Israel. Desfăşoară acesta
activitate până în 1957 când acceptă postul de medic pentru compania maritimă
ZIM Navigation şi serveşte pe vasele SS Jerusalem şi SS Theodor Herzl.
În 1961 Armin Gutman împreună cu soţia sa emigrează în Statele Unite.
Între 1964 şi 1966 lucrează în cadrul spitalului de neurologie şi psihiatrie
Cambridge State Hospital din Ohio. În 1966 se mută la spitalul de psihiatrie
Syracuse State School din statul New York, unde ocupă o funcţie de conducere.
Se retrage din activitate în 1973 imediat după moartea soţiei sale şi se mută la
New York unde încetează din viaţă în 1987, la vârsta de 83 de ani.
Prin acest scurt şi modest articol am încercat să evocăm, pe cât posibil,
viaţa doctorului Armin Gutman. Nu putem să nu remarcăm că a fost o existenţă
deosebită. Născut într-o comunitate habotnică şi săracă a reuşit să-şi depăşească
condiţia absolvind una dintre cele mai prestigioase facultăţi de medicină din
lume. A fost un luptător împotriva fascismului, nu doar la nivel declarativ sau la
nivelul ideilor, a luptat efectiv cu arma în mână punând în pericol viaţa sa şi a
familiei sale. Considerăm că povestea vieţii sale merită cunoscută spre a servi
drept exemplu într-o societate contemporană, unde asemenea caractere sunt
extrem de rare, aproape inexistente.
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