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Produção musical durante o Holocausto 

Silvia Rosa Nossek Lerner 

O povo judeu sempre cantou. E é no iídiche, falado pelos judeus do 
leste europeu, que encontramos canções seculares, mostrando os 
sentimentos dos judeus ashkenazitas. Canções que refletem o dia a dia de 
sua vida, em diferentes momentos de sua História. 

Durante o domínio nazista, um pequeno mundo de pessoas conseguiu 
produzir canções, a grande maioria em iídiche, através das quais tem-se 
uma ideia do que era aquele mundo lacrado por fora, enquanto por dentro 
era culturalmente fermentado e fisicamente deteriorado. 

Este trabalho apresentará algumas dessas canções, produzidas nos 
guetos de Vilna, Bialystock, Lodz e no campo de Theresienstadt, sob 
diferentes motivações. 

Schmerke Kaczerginsky (1908-1954), escritor e partisan, no após 
guerra compilou grande parte dessas composições através da memória dos 
sobreviventes ou em arquivos milagrosamente preservados dos escombros. 
Segundo ele, parece “antinatural que, no palco, numa cena triste, o ator 
comece repentinamente a cantar, pois na vida real isso não acontece”. Mas 
a experiência nos demonstrou que os judeus, nos momentos mais terríveis, 
procuraram descarregar a opressão de seus corações através da canção. A 
sua compilação “Songs of the Ghettos and Camps”, de 1948, contém cerca 
de 300 poemas/composições reunidos de 30 guetos, campos de 
concentração, e florestas onde os partisans judeus se escondiam. Essas 
peças foram agrupadas em: canções de ninar, canções de trabalhadores, 
sátiras e baladas, canções de oração, canções de dor e angústia, vergonha e 
humilhação; canções sobre a vida no gueto, a preocupação dos pais em 
relação ao futuro de seus filhos, sobre atos heroicos, sobre o ódio ao 
inimigo, sobre o contra-ataque/a chamada para a luta, sobre fé e esperança 
de dias melhores. Não há músicas que evoquem tempos de normalidade, 
temas como amor e casamento, crianças brincando, alegria no trabalho e no 
estudo, humor ou felicidade. 

Segundo a étnico-musicóloga Gila Fiam (filha de sobreviventes do 
gueto de Lodz) em seu livro “Singing for Survival” (Cantando para 
Sobreviver) o “cantar ajudava a pessoa a fazer um sumário de seu 
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desespero, raiva e esperança; cantando, ela expressava o sonho, a fantasia 
de escapar; cantar levava a pessoa a integrar-se num grupo, o que a ajudava 
a amenizar seu sofrimento. Mas, além e acima destas considerações, havia 
um denominador comum a todos: os habitantes do gueto cantavam para 
sobreviver. Suas canções eram a voz humana reclamando sua identidade 
num ambiente não humano”. 

Canções faziam parte de um significativo segmento da população que 
habitava os guetos; assim, também, atividades culturais como concertos, 
teatro, dança, coral, apresentações de músicas e composições literárias, com 
a finalidade de que os ânimos não se deixassem abater. 

Em uma das apresentações do orfanato de crianças de Yanush 
Korczak, no gueto de Varsóvia, uma das crianças abre a cena 
choramingando: “Eu não posso cantar... eu tenho fome” ao que responde o 
adulto que contracena: “Nós todos temos fome! Este é o motivo porque 
temos que cantar!”. 

Os poemas e as canções que chegaram até nossos dias são prova do 
esforço que os prisioneiros judeus fizeram para preservar seu nível de 
sanidade e humanidade. Grande parte da população dos guetos se 
beneficiou psicologicamente dessas atividades artísticas e culturais. Muitas 
das canções eram levadas pela memória, com os presos, nos seus 
transportes a outros guetos e campos. Dessa forma algumas composições 
musicais alcançavam um grande número de judeus. 

Para alguns estudiosos do período, os esforços dos habitantes do 
gueto em manterem-se esperançosos; a música era o elo que os ajudava a 
manter sua dignidade humana. Porém, há os que achavam que esse 
exercício cultural abrandou o espírito de revolta, eliminando as 
possibilidades de uma rebelião que incitasse todos os guetos a um motim 
coletivo. 

Enquanto muitos se questionavam sobre a atitude dos judeus, Eliahu 
Toker diz que “apesar de viverem” uma situação-limite, “de marchar em 
massa para as câmaras de gás como ovelhas para o matadouro, poucos se 
detiveram para observar que no meio do caminho, entre a resignação e a 
luta armada, houve muitos modos de resistência civil, de coragem simples e 
cotidiana, não menos heroica que a luta partisan, e às vezes até mais. Essa 
resistência civil, espiritual e intelectual era, antes de tudo, uma luta 
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desesperada pela conservação do autorrespeito e da dignidade em um meio 
tão degradante e enlouquecido como era o planeta nazi.” 

Porém, o gueto de Varsóvia que possuía intensa vida cultural é o 
exemplo mais evidente da coragem dos prisioneiros através de seu levante 
(1943), bem como Vilna, na Lituânia que teve suas grandes revoltas (1941 e 
1942) e onde havia uma associação de escritores, poetas, compositores e 
músicos. Segundo Regina Igel no documento Canções dos Guetos: 
Resistência Espiritual “... as atividades musicais e outras paralelas não terão 
afetado o espírito de rebelião da população. Revoga-se assim a ideia de que 
a prática de música, teatro ou poesia tivesse anestesiado os encarcerados” 
conclui ela. 

Vilna: importante centro cultural e político judaico, onde havia antes 
da Guerra cerca de 55 mil judeus. Os alemães entraram na cidade em junho 
de 1941, sendo recebidos com flores pelos lituanos. Estabeleceram dois 
guetos, o menor dos dois foi liquidado em 6 semanas. Várias correntes se 
uniram e criaram uma organização de Partizans (Resistência), chamada 
Organização Unificada de Guerrilheiros (FPO), para lutar nas florestas pelo 
gueto. Apesar disso, no gueto de Vilna, havia uma atividade cultural 
intensa, pois a comunidade achava que tinha que manter uma vida normal 
mesmo em tempos anormais. Porém, em setembro de 1943, os alemães 
anunciaram a deportação final e a liquidação do gueto. Desse período, do 
gueto de Vilna há a música Yugnt Hymn, inserida no grupo de canções que 
incentivava a luta, escrita por Schmerke Kaczerginsky e Basie Rubin. Era 
dedicado ao clube infanto-juvenil que lá funcionava. O coro juvenil do 
clube iniciava todas as suas apresentações cantando este hino. 

Mordechai Gebirtig (1878-1943), nascido e criado em Cracóvia, onde 
era carpinteiro, tornou-se um dos mais populares poeta e folclorista da 
Polônia. Quando entrou no Gueto de Vilna em 1942, com 60 anos, era 
famoso na comunidade judaica por sua habilidade em adaptar seus poemas 
a compassos folclóricos, integrando sua poesia ao ritmo musical 
reconhecido pela população. Morreu em 1943, assassinado na marcha dos 
judeus a caminho dos vagões de gado, com destino aos campos de 
concentração. Em 1938, escreveu Es Brent, baseado na visão dos pogroms e 
escreveu Gehat hob ich a heym em maio de 1941, quando foi transferido 
para o campo de Lagevniki, perto de Cracóvia. Esta música focaliza 
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saudades de um passado, do mundo fora das cercas, não tão longínquo no 
tempo e no espaço, mas eternamente perdido. 

 

Gehat hob ikh a heim 
Mordechai Gebirtig 

 

Gehat hob ikh a heym, a shtikl roym, 

A bisl virtshaft, vi bay oreme layt.  

Tsugebundn vortslen tsu a boym 

Hob ikh zikh mit mayn bis! oremkeyt. 

 

Gekumen zaynen zey mit has un toyt,  

Mayn orem shtikl heym vos ikh farmog.  

Vos ikh mit mi hob yorn lang geboyt, 

 

 

Farnikhtert hobn zey dos in eyn tog.  

Gehat hob ikh a heym, a shtibl un a kikh,  

Un shtil gelebt azoy zikh yorn lang,  

Gehat fil gute fraynd, chaverim atum zich, 

 

A shtibl fui mit lider un gezang. 

 

Gekumen zaynen zei, vi kumen volt a pest,  

Aroysgeyogt fun shtot mit vayb un kind, 

 

 

Eu tinha um lar 
 

 

Eu tinha um lar, um pequeno espaço,  

Uma vida doméstica, como entre os pobres.  

Com as raízes presas a uma árvore 

E vivia minha vida simples como eu podia. 

 

Eles chegaram com ódio e morte, 

E meu pobre pedaço de lar que eu possuo.  

Que eu com paciência construí ao longo 
dos anos, 

 

Eles destruíram isso em um dia. 

Eu tinha um lar, um quarto e uma cozinha,  

E vivi calmamente muitos anos, 

Tinha muitos bons amigos, amizades ao 
redor, 

 

Um lar cheio de músicas e canções. 

 

Eles chegaram, como chega uma peste,  

Expulsaram-me da cidade com esposa  

e filho, 
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Geblibn on a heym vi feygl on a nest,  

 

Nishtvisndik far vos, far velkhe zind. 

 

Gehat hob ikh a heym, itst hob ikh zi nisht 
mer,  

A shpil geven far zey mayn untergang, 

 

Ikh zukh itst a naye heym, nor shver, 

oy zeye shver, 

E ficamos sem lar, como um pássaro 
sem seu ninho, 

Sem saber por que, por qual pecado. 

 

Eu tinha um lar, agora eu não o tenho 
mais,  

A minha tragédia foi para eles uma 
brincadeira, 

Agora eu procuro um novo lar, e é 
muito difícil, 

Un kh’veys nisht vu, un kh’veys nisht oyf 
vi lang. 

E eu não sei aonde, e eu não sei por 
quanto tempo. 

Ainda produzido neste gueto, temos a música Unter daine vaisse 
shtern, por Abraham Sutskever, (1913-?). Não se sabe o ano de sua morte, 
mas sabe-se que foi no gueto Klage, na Letônia. Esta canção, uma prece no 
auge do desespero, foi apresentada em concerto no Gueto de Vilna: 

 

Unter daine vaisse shtern  
Abraham Sutsever – A. Brudno 

 

Unter daine vaisse shtern 

Schtreken tzu mir dain vaisse hant  

Maine verter sainen treren 

lign ruhe in dain hant 

Zeher tunkel zeher finkel 

In main kellerdiken blik 

und ich hob gor, nit kein vinkel  

zei tzu schenken dir tzurik.  

Debaixo das estrelas brancas 
 

 

Debaixo de suas estrelas brancas  

estenda-me suas mãos brancas  

minhas palavras são lágrimas  

querem descansar em sua mão.  

Muito escuro, muito só 

no meu triste olhar 

E eu não tenho canto 

para presenteá-las a você de volta.  
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und ich hob gor, nit kein vinkel  

zei tzu schenken dir tzurik. 

 

Und ich vill doch god guetraie  

dir fartroien main farmeg  

Vail es voint in mir a faier  

und in faier maine teg 

 

Noch in kellern und lecher  

veint die merderishe ru  

Loif ich herrer, iber derrer  

und ich zuch vu bist du vu.  

Loif ich herrer, iber derrer  

und ich zuch vu bist du vu 

 

Nemen iogn mich nechune,  

Trefen oifn mit gechoi 

rengen ich a gueplatste shtrune  

und ich zing tzu dir azoi:  

Unter daine vaisse shtern  

Schtrek tzu mir dain vaisse hant  

Maine verter sainen treren  

lign ruhe in dain hant  

Maine verter sainen treren  

lign ruhe in dain hant 

E eu não tenho canto 

para presenteá-las a você de volta. 

 

E eu quero, Deus fiel, 

 

Te confiar minha fortuna 

porque em mim mora um fogo  

e neste fogo, os meus dias. 

 

Nos porões e nos buracos, 

chora o silêncio dos assassinos 

Eu corro mais alto, sobre telhados,  

procurando: onde v. está, onde?  

Eu corro mais alto, sobre telhados,  

procurando: onde v. está, onde? 

 

Começo a levar meus desejos  

Para encontrar com firmeza,  

Eu rompo cordas 

Cantando para v, assim:  

debaixo de suas estrelas brancas  

estenda-me suas mãos brancas  

minhas palavras são lágrimas,  

que descansam em sua mão. 

minhas palavras são lágrimas,  

que descansam em sua mão. 
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Foram encontradas canções originárias dos guetos e campos de 
concentração da Europa, escritas em ritmo de tango. O tango, sinônimo de 
dança e sensualidade, estava associado a um símbolo de vida e resistência 
em meio à mais profunda miséria. O que existe em comum entre o tango e 
as canções em iídiche é que ambas usam vocabulários similares para falar 
de dor e perda. O tango fala da fatalidade, de destinos pesarosos, de um 
mundo tão ideal quanto impossível. O poema Friling, escrito por S. 
Kaczerginsky, no gueto de Vilna, em abril de 1943, após a morte de sua 
esposa, virou letra de melodia de tango composta por Abraham Brudno. 
Passou a ser cantada em vários guetos e campos. Brudno foi levado para um 
campo de concentração onde morreu. Kaczerguinsky fugiu do gueto e uniu-
se aos partisans. A música abaixo fala da saudade e da dificuldade em viver 
após a morte de sua esposa: 

 

Friling 
S.Kaczenginski (letra)  

A. Brudno (musica) 

 

Ich blondjie in gueto  

Fun guesl tzu guesl 

Un ken nit gefinen kein ort 

Nito is main liber  

Vi trogt men ariber?  

Mentschen, o zokt chotsh a vort 

Es laicht of main cheim itst 

Der himl der bloier 

Vos je hob ich itst derfun? 

Ich shtei vi a bettler  

Bai ietvern toeir 

Um heti a bissele zun 

Primavera 
 
 

 

Eu vago no gueto 

De ruela em ruela 

E não consigo achar um lugar  

Não encontro minha amada  

Como se pode aguentar? 

Gente, diga pelo menos uma palavra  

Sobre meu ser se reflete 

O céu azulado 

E o que me resulta disso agora?  

Estou parado como um pedinte  

Junto a cada portão 

Eu imploro um pouco de sol 
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Friling,nem tzu maio troier  

Un breng main libstn 

Main traien tzurik 

Friling, oif daine fligl bloie  

O nem main hartz mit 

Um gib es op main glick  

Friling, oif daine fligl bloie  

O nem main hartz mit 

Un gib es op main glick 

 

S’is ahai-ior der friling 

Gor fri ongekumn 

Tzeblit hot zich benkshaft noch dir  

Ich ze dich vi itzter 

Balodn mit blumen 

A freidiker geistu tzu mir 

Di zun hot fargosn 

Dem gortn mit shtralen 

Tzeshprottzt hot di erd zich in grin  

Main traier,main libster 

Vu bistu farfaln? 

Du geist nit arois fun main zin  

Friling, nem tzu main troier 

Un breng main libstn 

Main traien tzurik 

Friling, oif daine fligl bloie 

O nem main hartz mit 

Primavera, leve minha tristeza  

E traga minha amada, 

Minha adorada de volta 

Primavera, sobre tuas asas azuis  

Leve meu coração consigo 

E devolva-o à minha amada  

Primavera, sobre tuas asas azuis  

Leve meu coração consigo 

E devolva-o à minha amada 

 

Neste ano, a primavera 

Chegou bem cedo 

Floresceu a saudade por você  

Eu a vejo como se fosse agora  

Carregado de flores 

Com alegria, você veio ao meu encontro  

O sol esparramou 

Seus raios no jardim 

O verde brotou da terra 

Minha adorada, minha querida  

Onde você sumiu? 

Você não sai da minha mente.  

Primavera, leve minha tristeza  

E traga minha amada, 

Minha adorada de volta 

Primavera, sobre tuas asas azuis  

Leve meu coração consigo 
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Um gib es op main glick 

Friling, oif daine fugi bloie 

O nem main hartz mit 

Un gib es op main glick 

E devolva-o à minha amada 

Primavera, sobre tuas asas azuis 

Leve meu coração consigo 

E devolva-o à minha amada 

Bialystock: Cidade polonesa onde, até a Segunda Guerra Mundial, a 
maioria de suas indústrias têxteis estava em mãos de judeus. Ao romper a 
Segunda Guerra Mundial, havia ali cerca de 40 mil judeus. Em agosto de 43 
ocorreu um levante. A despeito das tentativas de resistência, o gueto foi 
liquidado em fins de 1943. 

Os alemães ocuparam a cidade de Bialystock em junho de 1941. 
Imediatamente, os nazistas prenderam pelo menos mil judeus na sinagoga, 
incendiando-a. Em 5 de julho, 3.300 intelectuais judeus foram assassinados. 
E no dia 12 de julho de 1942, num shabat, cerca de 3 mil homens foram 
levados para fora da cidade. O capitão alemão anunciou que todos os 
homens voltariam em troca de uma grande soma em dinheiro. Como a 
cidade ficou vazia de homens, as mulheres encarregaram-se de acumular o 
bastante para pagar o resgate. Reuniram os objetos, joias e pertences de 
valor até completar o valor exigido. Quando os alemães receberam o 
resgate, informaram que os homens já haviam sido mandados para os 
campos de trabalho e jamais voltariam. Na realidade, foram executados na 
saída da cidade. Essas mulheres ficaram conhecidas como as “viúvas do 
sábado” ou Die Shabesdike. Peysach Kaplan, septuagenário, escritor, 
redator do Jornal Dos Naye Lebn (A Nova Vida), no tempo pré-guerra, se 
encontrava no Gueto de Bialystock nessa ocasião. Como um dos 
encarcerados, escreveu um diário, cujos fragmentos foram mais tarde 
encontrados, além de várias canções entre elas Rifkele di Shabesdike, para 
contar sobre essas viúvas e esse acontecimento. Os compassos musicais 
foram compostos por alguém que permaneceu incógnito. A letra de Kaplan 
nos mostra uma cantiga amorosa, plena de saudade e solidão. Kaplan 
faleceu no Gueto de Bialystock em 1943. 

 

Rifkele die Shabestike  
Letra:Peysach Kaplan  

Rifkele, do sábado 
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Melodia: desconhecido 

 

Rifkele di shabesdike  

Arbeit in fabrik 

Dreyt a fodem tsu a fodem.  

Flekt tsunoyf a shtrik. 

Oi, di gueto finster,  

Doyert shoyn tsu lang 

Un dos harts azoy farklemt  

Tut ir azoy bank. 

 

Ir getrayer Hershele 

Iz avec, nito. 

Zint fun yenem shabes on.  

Zind fun iener sho. 

 

Iz fartroyert Rifkele,  

Yomert tog um nacht, 

 

Un atsind bayn redele 

Zitst zi un zi tracht: 

Wu is er, maio libenker 

Lebt er nor hotsh wu. 

Tzi in koncentratsie lague 

Arbet schwer on ruh. 

 

Oi wie finster is im dort 

 

 

Rifkele do sábado 

Trabalha numa fábrica  

Vira um fio em meada.  

Gira barbante em trança  

Oh, a escuridão do gueto  

Já se prolonga demais.  

Seu coração tão pesado  

Causa-lhe tanta dor de saudade. 

 

Seu querido Hershele  

Foi embora, não está. 

Desde aquele terrível sábado, 

Desde aquele terrível momento 

 

Sentada de luto, Rifkele  

Lamenta-se dia e noite, 

 

Gira a roda na máquina 

Pensando nos seus sofrimentos: 

Onde está, meu amado 

Ainda vive ou 

Está no campo de concentração 

Trabalha pesado sem descanso. 

 

Oh, como está escuro para ele lá 
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vieder ist mir do. 

Zint vun iener shabes on 

Zint vun iener sho. 

Zint vun iener shabes on 

Zint vun iener sho. 

Como para mim, aqui 

Desde o outro shabat 

Desde aquela hora. 

Desde aquele shabat 

Desde aquela hora 

A desestruturação da família judaica foi amplamente escrita, cantada 
e lamentada. A música Tsen Brider, foi composta por Martin Rosenberg, 
em 1942, no campo de Sachsenhausen e expressa a perda dos elos 
familiares. Rosenberg era maestro antes da Guerra e organizou um coral 
clandestino no Campo. Foi deportado para Auschwitz, onde morreu. 

 

Tsen Brider  
Martin Rosenberg 

 

Tsen brider zenen mir gevein,  

Hobn mir gehandlt mit vayn.  

Eyner iz fim ins geshtorbn,  

Zenen mir geblibn nayn. 

 

Yidl mitn fidl, 

Moishe mitn bas, 

Shpil zhe mir a lidl, 

Men firt undz in dem gaz.  

Shpil zhe mir a lidl, 

Men firt undz in dem gaz. 

Eyn bruder nor bin ich geblibn,  

Mit vem zol ikh veynen?  

Di andere hot men derharget,  

Dez Irmãos 
 

 

Nós éramos dez irmãos 

Nós comerciávamos com vinho.  

Um de nós morreu cedo, 

E ficamos nove. 

 

Yidl com seu violino 

Moishe com seu contrabaixo  

Toque-nos uma canção 

Estão nos levando para a câmara de gás.  

Toque-nos uma canção 

Estão nos levando para a câmara de gás.  

Eu sou o único sobrevivente  

Com quem eu vou chorar?  

Os outros foram mortos  
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Tsi gedenkt ir zeyere neymen? 

 

Yidl mitn fidl, 

Moishe mitn bas, 

Hert mayn letst lidl, 

Men firt mikh oich tsum gaz.  

Shpil tze mir a letstn lidl  

Men firt mich tsum gaz. 

 

Tsen brider zenen mir geven,  

Mir hobn keynem nit vey getin. 

Lembram-se de seus nomes? 

 

Yidl com seu violino 

Moishe com seu contrabaixo 

Ouçam minha última canção, 

Estão me levando também para o gás.  

Toquem para mim uma última canção  

Estão me levando também para o gás. 

 

Dez irmãos nós éramos 

Não fizemos mal a ninguém 

Lodz: cidade polonesa, que em 1939 contava com uma população 
judaica de 200.000 pessoas (30% da população total). Lodz foi um dos 
centros importantes da cultura judaica com um bem organizado sistema 
educacional, um teatro iídiche, imprensa judaica, etc. Sob o domínio 
nazista, criou-se em 1940 um gueto para os judeus do distrito. O gueto foi 
liquidado em 1944. 

Ishehiau Shpigel, que vivia no gueto de Lodz, compôs 2 canções de 
ninar após a morte de sua filha Eva, em 1942. Essas músicas foram 
apresentadas, pela primeira vez, na abertura da Casa de Cultura no gueto de 
Lodz, em 1942. Rumkowski (chefe do Judenrat – Conselho Judaico) não 
gostou das músicas alegando que falavam abertamente da tragédia judaica e 
do terror nazista, proibindo a apresentação das mesmas. Porém, as músicas 
continuaram a ser cantadas pelos residentes do gueto. A música Mach tzu 
die eiguelech é uma dessas canções de ninar: 

 

Mach tzu die eiguelech  
Shpigel – D. Belgelman 

 

Mach tzu die eiguelech  

Feche seus olhinhos 
 

 

Feche seus olhinhos  
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Dort kumen feiguelech  

und kraisen gor atum  

Tzu kopens fun dain vig  

Dos pekel in der hant 

dos hoiss in asch und brant.  

Mir lozn sich main kind  

suchen glik. 

 

Die velt hot god farmacht 

un umetum is nacht  

zi vart oif uns, 

mit schoider und mit schrek 

mir shteien beide dort i 

n schvere schevere scho  

un weissen nit 

vu hin s’firt der veg. 

 

Men hot uns naked bloiss  

far iokt fun unser hoiss  

in finster nisht 

getriben uns in velt  

und shturem orem vint  

hot uns bagleit main kind  

bagleit uns in nem ort  

und fun der velt 

lá vem passarinhos  

e voam em torno 

na cabeceira do seu berço. 

O pacote na mão 

a casa em cinzas e fogo 

Nós vamos procurar, meu filho  

nosso destino. 

 

Deus fechou o mundo 

em qualquer lugar é noite  

Ela nos espera, 

com desespero e com temor  

nós estamos ambos lá 

em horas muito muito difíceis  

e não sabemos 

aonde esse caminho nos levará. 

 

Estamos sem nada 

nos afugentaram de nossa casa  

na escuridão, 

nos afugentaram pelo mundo  

na tempestade e ventania  

acompanhou-nos meu filho  

acompanhou-nos a esse lugar  

e para fora do mundo 

De acordo com as diretrizes traçadas na Conferência de Wansee, em 
janeiro de 1942, os nazistas iniciaram a deportação das crianças com menos 
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de dez anos e dos anciãos com mais de 65 anos de idade, dos diferentes 
guetos para os campos de extermínio. Muitas crianças se salvaram, 
ocultando-se em esconderijos. Outras foram levadas por suas mães, para 
fora do gueto e entregues para orfanatos ou famílias polonesas, instruídas 
para esquecer seus nomes judaicos e se manterem discretas. Muitas vezes 
eram abandonadas à própria sorte junto à porta de casas polonesas. Este 
trágico acontecimento foi descrito na canção A idish Kind – Uma criança 
judia, de autoria de Chana Weinstein, em março de 1943, quando foi 
deportada para o campo de Stuthof. Sobreviveu. 

 

A yidiche Kind 
Chana Chaltin-Weinstein 

 

In a litvish shtetl tzu vait  

Shteit a shtibel on a zait.  

Doch a fenster nit kein groiss  

Kukn kinderlech aroiss.  

Yinguelech mit flike kep  

Meidelech mit blonde tzep  

Un suzamen dort mit zei  

Kukn oign schwartze tzwei. 

 

Schwartze oign full mit chein  

Hot a nesele a klein 

Lipelech tzu kuchn noch  

Shtarke lockte schwartze hoch.  

S’hot die mame im guebracht  

Aingueviklt in der nacht 

 

Uma criança judia 
 

 

Num longínquo vilarejo da Lituânia  

Há uma casinha de um lado.  

Através de uma pequena janela  

Olham criancinhas para fora.  

Meninos com cabelos encaracolados  

Meninas de tranças louras  

E junto com elas 

Há dois olhos pretos. 

 

Olhos pretos cheios de graça  

Com um pequenino nariz 

Lábios que dão vontade de beijá-los  

Cabelos pretos e ondulados  

E a mãe o trouxe 

Embrulhado durante a noite 
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Schtarke kuch die mame klokt  

Shtileheit tzu im guesogt: 

– Do mein kind vert sein dein ort  

Hert tzu dein mame’s vort  

Ich bachal dich dor derfar  

Vail dain leben dropt guerfar  

Mit die kinder shpil sich fain  

Shtil guehortseim solst du zain  

Mer kein yiídiche vort kein lid  

Vail du bist nit mer kein yid 

 

Vert sie schtarker dos kint bai ir  

– Mame ich vil noch sain mit dir  

Loss nit iber mir alein 

S’kint fargueit sich in guevein  

In die ohrem nemt sie im 

Und mit treren in ihr schtim  

Singt sie yinguelech du main  

Und sie vikelt im asoi ain. 

 

Fremde schtub mit mentchen fill  

S’yinguele ist schtum und schtil  

Nit kein tog und nit kein nacht  

Nit er schloft und nit erfart 

Mame voglt wu arum 

Wie ihr kind ist sie oich schtum 

 

Com fortes beijos a mãe lamenta  

Em voz baixa lhe disse: 

– Agora, meu filho, este será seu lugar  

Ouça as palavras de sua mãe  

Eu o protejo do perigo 

Porque sua vida corre perigo  

Brinque com as crianças  

Seja quieto e atento 

Não fale mais nenhuma palavra iídiche  

Porque você não é mais judeu 

 

E abraça com força sua criança  

– Mãe, eu quero estar com você  

não me deixe sozinho. 

A criança se esvai em choro 

E nos seus braços ela o aninha  

E com lágrimas nos olhos  

Ela canta: filhinho meu 

E o envolve num abraço. 

 

Casa estranha cheia de gente  

O menino fica mudo e imóvel  

Não há dia, não há noite 

Nem ele dorme, nem ele acorda 

Mãe, você está sem lugar 

E como seu filho, ela também está muda 
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Er und eintzam auf dem vint  

Ist farlost ihr eintzig kind. 

E solitária no vento 

Ela abandona sua única criança. 

Sobre as crianças, eterna preocupação dos pais do gueto, Lea 
Rudnitska, interna do gueto de Vilna, compôs um livro de poemas 
“Neplen”(Nevoas). Um de seus poemas que foi musicalizado descreve uma 
criança órfã, que ela recolheu, dando ênfase ao que é “agora”. Nestes 
poemas, mais tarde entoados por ela, se enfatiza a substituição da mãe pela 
“estranha” e a criança já não é embalada pela doce canção de ninar 
tradicional, judaica e universal, mas sim por uma canção que une as 
palavras “estranha” e “sozinha” numa declaração firme de que o pai e a mãe 
não mais regressarão. 

Do Gueto de Lublin, nos ficou a música leder ruft mich Zalmele que 
denota a saudade da família que era bem constituída e agora desfeita. O 
desamparo da criança solitária, desprezada por ser judia e aterrorizada pelos 
horrores da guerra. Seu único suporte é a esperança na amparo divino: 

 

Yeder Ruft Mich Zalmele 
 

Yeder ruft mich zalmele  

Oi, vi mir iz shver, 

Kh’hob gehat a mamele,  

Kh’hob zi shoyn nit mer.  

Kh’hob gehat a tatele,  

Hot er mir gehit. 

Itst bin ich a shmatele,  

Vayl ich bin a yid. 

Kh’hob gehat a tatele,  

Hot er mir gehit. 

Itst bin ich a shmatele,  

Vayl ich bin a yid. 

Zalmele 
 

Todos me chamam Zalmele  

Oh, como eu sofro, 

Eu tinha uma mamãezinha,  

Agora já não a tenho mais.  

Eu tinha um papaizinho,  

Que me protegia. 

Agora eu não sou mais nada  

Porque eu sou judeu. 

Eu tinha um papaizinho,  

Que me protegia. 

Agora eu não sou mais nada  

Porque eu sou judeu. 
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Kh’hob gehat a shvesterl,  

Iz zi mer nito, 

Ach, vu bistu, Esterl,  

In der shverer sho? 

Ergets bay a beymele  

Ergets bay a ployt, 

Ligt mayn bruder Shloymele,  

Fun a daytsh getoyt. 

Kh’hob gehat a heymele,  

Itster iz mir shlecht. 

Kh’bin vi a baheymele,  

Vos der taylen shecht,  

Oi Got, kuk fun himele,  

Oyf di erd arop. 

Ze doch vi dain blimele 

Rayst der gazlen op. 

Oi Got, kuk fun himele,  

Oyf di erd arop. 

Ze doch vi dain blimele  

Rayst der gazlen op. 

Eu tinha uma irmãzinha,  

Agora ela já se foi, 

Ah, onde você está Esterzinha  

Nas horas difíceis? 

Talvez perto de uma arvorezinha.  

Num lugar perto de um campo,  

Está meu irmão Shloimele,  

Morto por um alemão 

Uma vez eu tinha um pequeno lar,  

Agora eu estou muito mal.  

Como um bezerro perdido,  

Encaminhado para o abatedouro.  

Oh, Deus, olhe do céu,  

Para sua terra sofrida. 

Veja como suas pequenas flores  

Estão destruídas por cruéis mãos.  

Oh, Deus, olhe do céu 

Para sua terra sofrida 

Veja como suas pequenas flores  

Estão destruídas por cruéis mãos. 

Theresienstadt: O campo de Theresintadt foi criado em 10 de 
outubro de 1941, e considerado o mais famoso “campo cultural”. Foi 
designado para ser um “campo modelo”. Para mostrar ao mundo as 
condições dos guetos e campos de concentração sob domínio nazista, e 
convence-lo de que esses campos nada mais eram do que áreas de 
estabelecimento. Grande número de artistas e músicos judeus foram para lá 
enviados e aí a cultura floresceu, o que garantia produção musical de alta 
qualidade em Terezin. Entre os detentos se encontravam: Peter Deutsch (ex-
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regente da Orquestra Real de Copenhague), o libretista Leo Strauss e 
compositores como Pavel Haas, Viktor Ullmann e Hans Krása. 

O campo de concentração Terezin (Theresienstadt) ficava a 60 
quilômetros da capital da então Tchecoslováquia, Praga. Para dezenas de 
milhares de prisioneiros tratava-se de uma estação de passagem para as 
câmaras de gás de Auschwitz. Para o regime nazista, era um “campo-
modelo”. 

De início, toda e qualquer atividade artística era punida com a morte. 
O que não impediu muitos condenados de inventar todo tipo de artifício 
para não se separar de seus instrumentos. Um violoncelo – grande demais 
para passar despercebido – era, por exemplo, desmontado, e, uma vez 
dentro do campo, o músico voltava a colar suas partes. Com esses 
instrumentos contrabandeados, realizavam-se concertos secretos nos porões 
ou sob os telhados de Terezin. 

Logo, os mentores do Holocausto perceberam como explorar até 
mesmo a energia artística “ilegal” dos sofridos detentos. Exibir a rica 
atividade musical em Terezin era uma forma de provar à opinião pública 
que as notícias sobre os horrores dos campos de concentração não passavam 
de propaganda dos inimigos do nacional-socialismo, legitimando as 
atividades do regime. Para muitos, este campo não passou de um campo de 
trânsito a caminho de Auschwitz. Este campo foi usado para fazer um filme 
de propaganda chamado “O Fuhrer dá uma cidade para os judeus”, filmado 
em 1944 e para provar à Cruz Vermelha que os judeus eram bem tratados. 

A ópera infantil Brundibar, escrita por Hans Krasa, em 1938, 
prisioneiro de Therezin, foi representada por internos do campo e passou a 
fazer parte desse filme. Esta obra foi apresentada em teatros vizinhos à 
Theresintadt, bem como para a Cruz Vermelha Internacional. Todos 
ficaram muito bem impressionados. Era a música de um judeu usada para a 
propaganda nazista. Os ensaios da ópera infantil realizaram-se num porão, 
acompanhados por piano, ou apenas por um acordeão. Dependendo se os 
músicos podiam permanecer ou se eram subitamente transportados para 
Auschwitz, havia por vezes uma pequena orquestra. Quando as crianças 
estavam no palco apresentando-a era o único momento permitido para 
remover a estrela amarela. 
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Anna Flachová, sobrevivente do “lar de meninas” L410 de Terezin, 
relembra 308 como, durante a realização do filme de propaganda, ela e suas 
companheiras receberama incumbência de cantar a obra de Krása, “para 
mostrar à Cruz Vermelha e a todo o mundo como se vivia bem em 
Theresienstadt. Mas era tudo mentira”. O cínico roteiro do filme visava 
mostrar Hitler presenteando os judeus com uma nova cidade. Apesar de 
tudo, Anna Flachová adorava Brundibar, não só pela alegria de cantar, 
como pelo reencontro, ainda que por alguns momentos, com a infância 
roubada: “Sentíamos falta de ser ainda crianças”. Brundibar foi executada 
55 vezes em Terezin, porém a maioria dos participantes não sobreviveu à 
Segunda Guerra. 

Ela, Stein Weissberger, era uma das crianças que cantava na 
apresentação de Brundi bare sobreviveu para contar que “quando nós 
cantávamos, nós esquecíamos a fome, nós esquecíamos onde estávamos... 
quando nós estávamos no palco, nós esquecíamos tudo. E, quando 
cantávamos a música da vitória no final da ópera, imaginávamos que 
vencemos Hitler. Esse era o poder da música”. 

Após a última apresentação, o comandante do campo enviou todo o 
elenco, a produção e a maioria das crianças para as Câmaras de gás em 
Auschwitz. Esta ópera se transformou no testamento de um compositor, 
cujo talento foi ceifado pela brutalidade da História. 

Outra obra importante escrita nessa época foi O Imperados de 
Atlantis (Der Kaiser Von Atlantis), por Vitor Ullman. A ópera é baseada 
nos horrores dos campos de concentração, fazendo-se uma analogia com 
personagens importantes do Reich e a situação vivida pelos judeus. Esta foi 
ensaiada várias vezes, mas teve sua estreia cancelada por ordem das SS, já 
que o enredo se constituía numa grande paródia de Hitler e previa sua queda 
iminente. Vitor Ullman chegou em Theresintadt em setembro de 1942. 
Enquanto aí esteve, ele compôs 22 trabalhos, bem como um programa para 
uma ópera sobre Joana D’Arc. Um pouco antes da estreia dessa Ópera, a 
maioria dos músicos foram deportados para Auschwitz, inclusive Ullman. 
Este foi assassinado em outubro de 1944. A partitura original foi salva por 
H.G. Adler, um amigo de Viktor Ullmann, que sobreviveu ao Holocausto e 
foi morar em Londres. Depois de alguns anos, a peça foi entregue ao 
dirigente Kerry Woodward que preparou uma nova versão, estreada 
mundialmente em 1975. 
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Ilse Weber viveu no campo de Therezin junto com seus dois filhos e 
marido. Um de seus filhos (Hanus), ela conseguiu enviar para a Suécia aos 
8 anos de idade, salvando-se. Durante dez anos, ele juntou todas as baladas, 
músicas e poemas feitos por Ilse durante sua permanência no campo, 
escritas em tcheco e alemão. A música Ich wandre duch Theresiensdadt, 
cujo texto e música são de sua autoria, expressa a vontade de ir para casa. 
Ilse e seu filho Tommy, assim como muitas crianças que participaram das 
apresentações artísticas foram levados para Auschwitz em 1944, onde 
morreram. 

 

Ich Wandre Durch Theresienstadt 
Ilse Weber 

 

Ich wandre durch Theresienstadt  

Das herz so schwer wie blei,  

Bis jah meio Weg ein Ende hat, 

Bis jah mein Weg ein Ende hat,  

Dort knapp an der Bastei.  

Dort knapp an der Bastei. 

 

Dort bleib ich auf der Brucke stehn  

Und schau ins Tal hinaus. 

Ich mecht so geme weitergehn,  

Ich mecht so geme weitergehn,  

Ich mecht so gern nach haus  

Ich mecht so gern nach haus! 

 

“Nach Haus!”– du wunderbares wort,  

du machst das Harz mim schwer.  

Eu perambulo por Theresienstadt 
 

 

Eu perambulo por Theresienstadt 

O coração tão pesado quanto chumbo,  

Até que meu caminho chegue ao final 

Até que meu caminho chegue ao final  

Nas cercas da fortaleza.  

Nas cercas da fortaleza. 

 

E ali eu paro em cima da ponte 

E observo o além. 

Eu gostaria de continuar meu caminho  

Eu gostaria de continuar meu caminho  

Eu gostaria muito de ir para casa!  

Eu gostaria muito de ir para casa! 

 

“Para casa” – palavra maravilhosa,  

E meu coração fica mais pesado  
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Man nahm mir mein Zuhause fort.  

Man nahm mir mein Zuhause fort.  

Ich habe keines mehr. 

Ich babe keines mehr. 

 

Ich wende mich betribt und matt,  

So schwer wird mir dabei. 

Theresienstadt, Theresienstadt,  

Wann wohl das Lid em n Ende hat –  

Wann sind wir wieder frai? 

Wann sind wir wieder frai? 

Meu querer só quer o Lar  

Meu querer só quer o Lar  

Que eu já não possuo mais.  

Que eu já não possuo mais. 

 

Eu me sinto triste e enganada, 

Tão pesado tudo para mim  

Theresienstadt, Theresienstadt,  

Quando este sofrimento terá fim  

Quando estaremos livres novamente?  

Quando estaremos livres novamente? 

No campo tchecoslovaco não apenas se executava música, como 
também se compunha intensamente. Assim como Viktor Ullmann (Der 
Kaiser von Atlantis) que lá produziu muitas de suas obras, o jovem e 
promissor pianista Gideon Klein completou seu Trio de cordas apenas nove 
dias antes de ser deportado para Auschwitz. 

“Carrega-se o pesado destino como se não fosse tão pesado e se fala 
do futuro melhor como se já fosse amanhã” esta é uma citação da música 
Ais oh (Como se), uma das numerosas canções com textos de Leo Strauss. 
Os versos contêm uma crítica velada a seus companheiros de cativeiro, que 
mesmo em Terezin cultivavam a esperança e se alimentavam de ilusões. 

Em 16 de outubro de 1944, três meses depois da última inspeção da 
Cruz Vermelha, as autoridades decidiram que os músicos já haviam servido 
ao seu propósito e um comboio transportando centenas de prisioneiros 
partiu para Auschwitz. O trem de transporte ER 949 levou Hans Krása, 
Viktor Ullmann e Gideon Klein, entre outros, para Auschwitz, diretamente 
para a câmara de gás. 

E assim toda música emudeceu em Terezin. 

Viktor Ullmann, a respeito de sua produção no campo de 
Theresinstadt, disse: “Deve ser enfatizado que Terezin serviu para 
intensificar e não obstruir nossas atividades musicais; que nós não nos 
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sentamos às margens da Babilônia para nos lamentarmos mas nosso esforço 
artístico está na mesma proporção da nossa vontade de viver” 

Cerca de 140 mil judeus provenientes da Tchecoslováquia, 
Alemanha, Áustria, Holanda, Hungria, Dinamarca e Polônia passaram pelo 
Gueto Paraíso, o “campo-modelo”. Depois de viverem alguns meses num 
ambiente de esperança, eles eram remanejados para os campos de 
extermínio de Auschwitz e Treblinka, na Polônia. Daí, apenas 19 mil 
sobreviveram. 

Segundo Frieda Aaron, em sua obra Bearing the Unbearable 
comenta “a mera invocação para cantar tornou-se um mandato moral em 
grande parte daquele mundo imoral, pois cantar e escrever se 
transformaram em fortalezas que o mais das vezes protegeram, mesmo se 
apenas por um certo tempo, contra a desintegração moral e física”, servindo 
de veículo de resistência espiritual. 

Podemos sintetizar o que a produção musical representou neste 
período, com a ideia de Kaczerginsky após a primeira apresentação da 
música Friling: 

Nós fazemos canções e as cantamos, 

pois as canções unem nossas almas, 

elevam nossos sentimentos e 

sustentam nossos músculos. 

Sadismo, destruição e morte, os deuses dos nazistas, para os quais 
seis milhões de judeus foram consumidos, não conseguiram calar os 
compositores e cantores – e que nos deixaram seus soluços e sua 
esperanças, suas desilusões e sua dignidade nas entrelinhas das canções de 
sacrificados e desaparecidos e que persistem até hoje através dos ecos 
entoados pelos sobreviventes. 

 
Silvia Rosa Nossek Lerner 

Professora de História com estudos especializados em Holocausto 
Pós-Graduação em História do Século XX – Universidade Cândido Mendes 
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Nota: A tradução e a transliteração do iídiche ao português foram realizadas 
pela autora do presente texto. 
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