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No Boletim 

Filmes  e Documentários 

Fatos Históricos 

Interesses espe-

ciais 

•  Leis e Cultura.  

• Novidades literárias.  

• Cultura judaica. 

Dezembro 2012 

O que vem por aí… 

 

 

 Em janeiro IHIM 

comemora aniversário. 

 

 Em Março de 2013 : 

Curso de Hebraico  - Básico I 

e Básico III. 

 

    

 Sessão de Cinema  

com Alexandre Vertchenko  -  

Confira programação no site 

do IHIM. 

 

 

 

 

 

Instituto Histórico Israelita Mineiro - Rua Pernambuco, 326 - Funcionários 

Belo Horizonte - Telefone: 031 - 32267848 

Email: ihim@pib.com.br / Site: www.ihim.org.br 

 Marc Chagal— Hanuká 
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Sinagoga de Gombin, (ou 
Gabin em polonês) perto 
de Varsóvia, foi destruída 
pelo fogo por alemães du-
rante a Segunda Guerra 
Mundial.  

Por ser construída total-
mente em madeira, as cha-
mas a consumiram rapida-
mente, não restando senão 
cinzas do prédio grande e 
bonito do século IV. Gom-
bin é a terra de origem da 
mãe de Jacob Lansky 
(imagem cedida por Jacob 
Lansky).  

O assentamento judaico em Gabin é um dos mais antigos da Polônia. A sinagoga, também muito antiga, foi constru-

ída de madeira em estilo oriental e tinha acima da entrada, duas torres altas, cada uma com uma bandeira. A torre 

da direita estampava 1710, supostamente ano de sua construção e, a da torre esquerda ostentava 1893, ano em 

que foi restaurada. 

A sinagoga continha uma arca magnificamente esculpida, segundo a lenda, projetada sem o uso de quaisquer ferra-

mentas, além de uma única faca de trinchar. Lá dentro, um candelabro de bronze antigo, coroado com uma águia 

polonesa, vindo de antes do tempo da primeira partição da Polônia (1772). A parede leste era coberta com folhas 

velhas de bronze gravadas com várias flores. Ao lado da sinagoga, havia também uma medresh beys (1833), que 

abrigava cinco rolos da Torá. Tudo isso e mais de 50 rolos da Torá, bem como documentos antigos e cortinas anti-

gas da Arca se perdeu no incêndio.  

Em 21 de setembro de 1939, todos os homens judeus foram convocados ao mercado por soldados alemães, que os 

mataram,  ao mesmo tempo em que os militares incendiaram a sinagoga com gasolina. A sinagoga, beys medresh e 

o bairro judaico foram consumidos pelo fogo. Os rolos da Torá foram resgatados antes e estavam escondidos no 

porão de uma casa de tijolo. Os ornamentos de prata Torá também haviam sido removidos para o cofre de ferro 

nos escritórios Kehilah. Mas estes edifícios foram totalmente queimados e os rolos da Torá e os ornamentos de 

prata também foram perdidos. (Baseado em texto de Leon Zamosc) 

Para saber mais visite: http://www.zchor.org/SYN.HTM 
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 Nas câmaras de gás e crematórios de Auschwitz foram mortas pelo menos um milhão de 

pessoas.  

 Sinônimo do genocídio de judeus, no auge do Holocausto, em 1944, o campo era respon-
sável pelo assassinato de seis mil pessoas por dia.  
As tropas soviéticas chegaram a Auschwitz, hoje Polônia, na tarde de 27 de janeiro de 1945, um 
sábado. A forte resistência dos soldados alemães causou um saldo de 231 mortos entre os soviéti-
cos. Oito mil prisioneiros foram libertados, porém em um estado  deplorável causado pelo martírio 

a que eram submetidos diariamente. 

A célebre divisão dos prisioneiros em filas – uns para direita e outros para a esquerda -  é 
sempre uma lembrança dolorosa nos relatos dos sobreviventes, obrigados a trabalhos forçados no 
IG Farben, por exemplo, um dos centros de produção em  Auschwitz-Monowitz. Quem trabalhava 
nas firmas tinha uma expectativa maior de vida, renovada ou não a cada semana na triagem de 

Mengele.  

Em 1944, antes da chegada do Exército Vermelho, a SS implodiu as câmaras de gás e eva-
cuou a maioria dos prisioneiros.  Alguns dos 65 mil que haviam ficado em Auschwitz puderam ouvir 
os tiros dos soldados soviéticos quando, a 18 de janeiro, receberam da SS a ordem para a retirada 
e tiveram de deixar o campo, sob o olha da SS, e continuar caminhando em direção desconhecida. 
Claro que muitos não tinham condições de andar e foram executados e seus corpos ficaram ao 

longo da rota da morte. Para eles, a libertação chegou muito tarde. 

 

 

O próximo dia 27 de janeiro 

de 2013 marca 67 anos da 

libertação de Auschwitz pelo 

Exército Vermelho, o maior 

e mais terrível campo de ex-

termínio dos nazistas na Se-

gunda Guerra. 

Die Arbeit Macht frei  - “O trabalho liberta”. A Ironia impressa no portão de Auschwitz 

                                                  Auschwitz - O Campo da Morte 
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O Boletim Informativo é uma inicia-

tiva do IHIM para atualizar seus 

associados sobre o que acontece no 

Instituto. 

Uma versão deste Boletim será 

editada no site (www.ihim.org.br)  

Presidente: Jacques Ernest Levy 

Organização e Edição: Lívia Guima-

rães e Vânia Rodrigues 

 

  

    Will Eisner é autor de Spirit, Spirit, Spirit, Spirit, seu primeiro 
trabalho que continua causando grande im-
pacto na cultura pop do mundo inteiro. Eis-
ner sonhava em ser reconhecido como artis-
ta e, ao entrar na cena do Graphic Novel, em 
1978, revoluciona o mercado de quadrinhos 
e da literatura.O documentário de 1999 foi 
produzido e dirigido por Marisa Furtado de 
Oliveira e Paulo  Serran e tem narração de 

Kate Lyra. 

 

Bette Davis e Paul Lukas estão no clássico 
Watch on the Rhine, de 1943. Dirigido por 
Herman Schumlin conta a história de um casal 
de alemães que retorna aos EUA, após 18 a-
nos na Europa e passa a ser chantageado por 
nazistas infiltrados no país. O filme, baseado 
em uma peça de Lilian Hellman, deu o Oscar 

de melhor ator a Paul Lukas. 

 

Estes   e outros títulos estão à disposição na Filmoteca do IHIM. 

Vale à pena visitar... 

 

Vale à pena visitar a exposição do 
dadaísta  John Heartfield, no Museu Lasar 
Segall, em São Paulo, com fotomontagens 
criticando o nazismo, denunciando a 
perseguição aos judeus e a cooptação da 
indústria do país para financiar o 
Holocausto. 
Heartfield nasceu Helmut Herzfeld e 
mudou o nome em protesto contra a 
Alemanha, mas não era um artista de 
museu ou galeria. Suas imagens 
estampavam as capas da revista 
"Arbeiter-Illustrierte-Zeitung" (Revista 
Ilustrada do Trabalhador), que chegou a 
ter tiragem de 500 mil exemplares 
semanais. As fotomontagens de Heartfield 
foram publicadas 1930 e 1938, e 
mostravam que a arte servia a um 
propósito político e não se descolava da 
realidade. Segundo Jorge Schwarz, 
curador da mostra, toda a esquerda 
berlinense publicava na revista, diz Jorge 
Schwartz, curador da mostra, que 
observa a existência de um operariado 
ilustrado e crítico. 
 
JOHN HEARTFIELD— Em São Paulo 
Museu Lasar Segall (Rua Berta, 111, tel. 
0/xx/11/5574-7322) 
 
Diariamente até 24/2/13, das 11h às 
19h; menos às terças. 


