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arranjos de Radamés Gnattali para as canções de Moran seguem essa linha, 
tanto para as gravações quanto para as transmissões radiofônicas. Moran 
ocupou-se dos gêneros então correntes: sambas, sambas-canção, marchinhas, 
mas preferiu as valsas e os foxes. 

Moran foi íntimo da poética cancioneira do Brasil de seu tempo? É fato 
que chegou a dominar a língua portuguesa muito bem. Algumas de suas 
canções tiveram letras inteiramente compostas por ele. Escreveu canções com 
parceiros do mundo das letras, como Davi Nasser e J.G. de Araújo Jorge. Da 
parceria Moran – Davi Nasser, há “Exilado”, de 1943, canção autobiográfica, 
e curiosa também pelo fato de ter Nasser, três anos antes, escrito para Custódio 
Mesquita os poemas de “Linda judia”, que mencionamos, e “Beduina”, que 
tratavam do imigrante fustigado que se abriga na “pátria brasileira”. Mas foi 
com Osvaldo Santiago, parceiro constante e amigo dileto, que chegou ao 
ponto mais elevado de rendimento poético-musical. 

Moran proporcionou aos intérpretes notáveis performances. Orlando 
Silva, à frente de todos, com “Balalaica”, “Zíngaro” e “Como tu, ninguém”. 
Carlos Galhardo, com “Perfume de mulher bonita”, “Linda Butterfly’’, e com 
a difícil “Dois navios”, canção exótica, com seu raro ostinato introdutório ao 
piano. Sílvio Caldas com “Kátia”, “Se tu soubesses” e “Meu amigo violão”. E 
Francisco Alves, com a valsa “Oi, Iaiá Baiana”. 

Apreciando o conjunto da obra de Moran, pode-se dizer que, enquanto 
tão bem enquadrado no plano da criação brasileira do tempo, ele parece ter 
contribuído também, com suas harmonias surpreendentes e inovadoras, com 
sua melodia de fragmentos tão diversos, para a renovação da música popular 
brasileira dos anos 50. Como imigrante judeu, o exemplo de Moran desmente 
a burocracia antissemita do Estado Novo, para quem os judeus eram incapazes 
de se assimilar. Na sua marchinha “Katucha”, tão bem mesclada de elementos 
russos, judaicos e brasileiros, ele mostra perfeitamente ter compreendido, a seu 
modo, a miscigenação, efetiva marca da pátria adotada: 

(...) 
Vamos fazer a união 
Da balalaica e do violão47. 

                                                 
47 Barros, Orlando de, texto do folder da exposição “Georges Moran, da balalaica ao violão”, 
Museu Judaico do Rio de Janeiro, setembro de 2001. 
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3º CAPÍTULO 
 

TESTEMUNHOS E HISTÓRIAS DE VIDA 

O cálice sagrado:  
a saga da família Blajberg de Ostrowiec  

Israel Blajberg1 

Da árvore frondosa do Judaísmo na Polônia sofrida, sementinhas 
atravessaram os 7 Mares e vieram germinar abençoadas em terras 
brasileiras, israelenses e americanas. 

Introdução 

ste não é um paper acadêmico sobre uma Família famosa, mas estória 
coloquial-familiar, comum a muitas outras que imigraram buscando 

futuro melhor no Brasil e em outros países. A diferença seria que, neste 
caso, alguém conseguiu achar tempo livre em meio às preocupações da vida 
diária para buscar nomes, datas, sentar e escrever. 

Escrevi para meus filhos, para os filhos e netos de imigrantes, e 
interessados em geral que desejem saber mais sobre nossos antepassados, 
como outros já o fizeram, conforme trabalhos citados na bibliografia ao final. 

Recordar é Viver; este texto singelo relembra para as novas gerações 
dos Blajberg e para os interessados no assunto o caminho percorrido desde 
Ostrowiec até os nossos dias, ajudando, modestamente é verdade, nossa 
sociedade galútica judaico-brasileira a manter suas raízes e tradições pelas 
futuras gerações vindouras. 

                                                 
1 Professor em Engenharia Eletrônica UFF. 

E 
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Foram longos meses de trabalho, aproveitando brechas em meio a 
rotina diária e nos fins de semana, mas a busca pelo passado não termina 
nunca, pois temos um amplo futuro pela frente, e cada dia é mais um. 

Como recompensa, a emoção de haver tentado se esforçar pela 
preservação de nossos valores familiares e judaicos, e a eterna esperança de 
que as sementinhas continuem dando frutos ... 

1. O cálice sagrado 

Em 1997, visitei Israel com minha esposa Marlene, para rever tios e 
primos, após 26 anos da última visita, ainda solteiro, em 1971. 

Beer-sheba. Casa de minha tia Amira. Nos conta sobre a visita de seu 
falecido marido, meu tio Yerachmiel, a Ostrowiecz, alguns anos antes do 
seu passamento em 1994. Lá chegando, encontra Josek, seu amigo de 
infância católico. Sobressaltado, o bom polaco lhe pede que não se demore. 
Poderia haver gente indisposta contra ele. Talvez achassem que Yerachmiel 
viera reclamar de volta as propriedades e utensílios dos Blajberg, perdidas 
no turbilhão do Holocausto. 

Josek se despede e lhe põe nas mãos um pequeno cálice de prata. 
Yerachmiel, que saíra de Ostrowiecz com apenas 8 anos, reconhece 
imediatamente o cálice que seu avô utilizava no Seder de Pessach, e que 
talvez seu bisavô e quantos e quantos antepassados mais tenham feito a 
benção, sobre aquela peça sagrada. 

Nada mais havia a fazer. As pratarias, paramentos, os livros de 
oração, desaparecidos para sempre? Yerachmiel parte pela segunda vez, 
agora para nunca mais voltar. 

Sentados no sofá, contemplamos emocionados aquele cálice sobre a 
mesinha. 

Recordo mentalmente os retratos de meus avós paternos Shlomo e 
Chana Frejda, lá na parede da minha biblioteca, no Rio de Janeiro distante. 
Posso ver como se estivesse diante deles, que nunca conheci, suas feições 
ternas e leve sorriso nos quadros reproduzidos de antigos retratos. 

Neste momento me veio a ideia de que esta história tinha que ser 
preservada e transmitida a todas as nossas gerações, pois ali estava o 
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símbolo material de que a árvore frondosa não havia sido abatida, pelo 
contrário, aquela pequena peça atravessara talvez os séculos e se salvara ali 
em Beer-sheba, para indicar que a nossa fé inquebrantável permanecia 
intacta, e que com as bênçãos divinas prosseguiria pelo tempo infindável a 
guarnecer a mesa do Seder dos Blajberg. 

Quis levar comigo este Cálice Sagrado para o Brasil. Como o 
primeiro Blajberg a nascer fora da Polônia depois de muitos séculos, e não 
havendo mais sobre a face da Terra filhos homens vivos de Shlomo e 
Mindla, considerava-me herdeiro natural do cálice do meu Avô. Sem 
coragem de fazer a proposta a Amira, contentei-me em tirar um retrato do 
Cálice. 

Com esta comunicação, contamos a historia de uma família que 
jamais perdeu a fé e a esperança, a Saga dos Blajberg que se salvaram, e do 
cálice que julgado perdido, reapareceu pelas mãos de Josek, redimindo-se 
do passado e simbolizando o futuro da continuidade judaica. 

2. Uma árvore frondosa 

Ostrowiecz, Polônia, era uma cidade judaica. Tudo parava no Yom 
Kippur, no século passado a população judaica chegava a 80%. As origens 
da família remontam a expulsão dos judeus da Península Ibérica, quando se 
radicaram em Bleiberg2 , Alemanha, cujo nome deriva da mina de chumbo 
lá existente, a qual após totalmente exaurida originou a estância turística de 
Bad Bleiberg. Os judeus entraram na Polônia sob o Grande Rei Kazimierz, 
passando o nome a se grafar Blajberg. 

Ostrowiec, em cujo brasão municipal até hoje se encontra uma 
Estrela de David, é uma cidade rodeada de montanhas envoltas em nuvens 
onde, diz a lenda, as bruxas se escondem. Hoje as bruxas continuam por lá, 
mas os judeus, pelo menos até hoje, se foram e só voltam a passeio. (Bib. 
1). Dessa cidade originou-se um fluxo razoável de imigração para o Brasil, 
principalmente o Rio de Janeiro, onde chegou a haver uma sociedade dos 
judeus de Ostrowiecz, sediada no Edifício Balança-mas-não Cai, na Rua de 
Santana, 77, na Praça XI. A cidade é citada como uma comunidade de 

                                                 
2 Alemão, montanha de chumbo. 
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relativa importância. Muitos brasileiros hoje em dia, vêm a ser a segunda e 
terceira geração daquelas levas migratórias. 

A Família Blajberg, da Polônia judaica, esteve abrigada durante 
séculos sob a árvore frondosa do Judaísmo na Polônia sofrida. Quase 
abatida durante o Holocausto, a árvore renasceu em outras terras, ainda que 
um pouco daquele importante passado cultural ainda subsista na Europa, 
mas sem as dimensões daquela época. 

O Patriarca da Família, Shlomo, era de Ostrowiec, filho de Avigdor e 
Ethel. Casou-se com Chana Frejda (Ana), nascida em Rosbadov, na Galitzia 
polonesa, próximo à fronteira com a Áustria. Tiveram onze filhos, cujas 
trajetórias iremos descrever, menos as de três que faleceram ainda muito 
jovens. Shlomo tinha uma sociedade, operava com empréstimos e câmbio 
de moeda estrangeira, trocando dólares por zlotys. Tinha alguns recursos, o 
que aliado a sua premonição da tragédia que estava por vir, possibilitou que 
salvasse seis filhos, menos os dois mais velhos, que já estavam casados e 
com filhos pequenos. In memoriam de nosso avô Shlomo, meu irmão mais 
novo leva seu nome. Já Yehoshua e Mindla, os casados, permanecem 
presentes nos nomes judaicos de nossos filhos mais velhos Carlos 
(Yehoshua Baruch) e Silvia (Brandia Mindla). 

Com a herança materna, Chana e sua irmã Laika se estabeleceram na 
Cracóvia (Krakow) com venda de papel por atacado. Laika mais tarde 
emigrou para o Canadá. Krakow era a antiga capital da Polônia, tem um 
castelo famoso e a mais antiga universidade do país. 

Todos os filhos homens estudaram na Escola Hebraica Mizrachi, 
mais tarde fechada, e as meninas na Escola Polonesa. 

Chana era sionista, e gostava muito de Grinbaum, que era o 
representante da Comunidade Judaica no Senado polonês. Costuma dizer 
que Grinbaum iria estabelecer um estado para os judeus. Ela desejava que 
seus filhos saíssem do Mizrachi, e fossem estudar no Ginásio Hebraico na 
Cracóvia, mas isso nunca foi possível. 

No Shabat, Chana costumava reunir a família e recepcionar Shabat 
Hamalka com canções e histórias, conhecia bem a Bíblia. Ela queria ter ido 
para a Palestina, mas nunca pôde realizar esse sonho. Hana costumava 
cantar com os filhos em casa as melodias do poema judaico Yentl. Mais 
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tarde, em Israel, Efrat, a filha de Yerachmiel colaborou na produção de um 
livro em Yiddish com estas músicas (Bib. 9). 

Ao estourar a II Guerra Mundial, os pais continuavam em Ostrowiec, 
com Yehoshua e Mindla, os dois filhos mais velhos, netos e a sétima filha, 
Lola. Chana tinha então 68 anos. 

Com a entrada dos alemães em Ostrowiec, em 1939, Shlomo pagou a 
um vizinho para esconder Lola e o neto Hilik, filho de Mindla, mas não 
adiantou, e todos foram levados para Treblinka, com exceção de Lola, que 
escapou ao Holocausto e chegou a Israel após o término da Guerra. Etale, 
Lola e seu marido Shlomo Politanski visitaram Ostrowiec em 1991, mas 
não encontraram mais a casa onde moraram e, muito menos, a rua onde se 
situava. O prédio da Sinagoga ainda existe, mas hoje virou um cinema, e 
nada indica que fora aquele prédio um templo santo no passado. Os vários 
cemitérios não existem mais, apenas um subsistiu, porém muito menor que 
a sua dimensão original, após mais de 200 anos. 

A princípio, Etale não queria voltar a Ostrowiec, mas foi convencida por 
Edna, esposa do seu filho Yacov (Kobi). Após a visita, Etale mudou de ideia, e 
passou a recomendar que todos visitem Ostrowiec, pois não é suficiente apenas 
ouvir a história, mas sim testemunhar in loco os fatos ocorridos. 

Ostrowiec é hoje uma moderna cidade industrial que a globalização 
fez semelhante a qualquer outro aglomerado urbano de Primeiro Mundo, 
não faltando desde a pizza italiana até a musica americana, passando é claro 
pelo MacDonald. 

No colorido material de divulgação e rico CD multimídia que recebi 
do Prefeito, destinado a potenciais investidores estrangeiros, em sua 
introdução histórica não pudemos encontrar alguma referência da 
importante contribuição judaica ao longo dos séculos, ou mesmo sobre o 
papel do operariado judaico na Fundição, que parece ter sido importante. 

Por outro lado, contactos pela Internet, via Correios e com o 
Consulado Polonês no Rio revelaram que a Comunidade Judaica de 
Ostrowiec não foi esquecida. Inclusive, recebemos um importante livro do 
Prefeito, Zydzi Ostrowieccy, os Judeus de Ostrowiec, uma publicação 
oficial do Muzeum Historyczno-Archeologiczne, de 1996 (Bib. 10), o que 
sem dúvida é um fato que demonstra a vontade de manter viva a memória 
judaica da cidade. 
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3. Caminhos para a Salvação 

Graças à visão de meus avós Shlomo e Ghana, que nunca conheci, 
seis dos oito filhos se salvaram do Holocausto. 

Foram como que sementinhas daquela árvore, que atravessaram os 7 
Mares e vieram germinar nas terras abençoadas do Brasil, Israel e Estados 
Unidos. 

Os custos da salvação eram elevados, da ordem de 120 libras esterlinas 
em ouro per capita, para despesas de vistos, passaporte, passagens além dos 
necessários valores para contornar as dificuldades habituais criadas nestes 
casos pela burocracia polonesa, agravadas pelo clima reinante com a 
ascensão do nazismo na Alemanha, e as vésperas da guerra. 

Yehoshua – ficou com os Pais Shlomo e Ghana e desapareceu no Holocausto 

Shiale era o irmão mais velho, tendo dois filhos pequenos. Não havia 
condições para que viajasse para o exterior, seriam quatro despesas, além 
das dificuldades naturais da fixação em um novo país. 

Cuidava da firma em Krakow, e aos 21 anos foi convocado para servir 
ao Exército Polonês. Após dar baixa, casou-se com Perla, natural de Opatow 
(Apt), cidade muito próxima (vide mapa). As duas crianças frequentavam a 
Escola Hebraica. Esther, irmã de Perla, dominava bem o hebraico. Yehoshua 
tinha também uma loja e uma pequena fabrica de escovas de cabelo. 

Mindla – ficou com os Pais Shlomo e Ghana e desapareceu no Holocausto 

Também casada e com dois filhos pequenos; Mindale estudou em 
uma escola polonesa. Boa parte do tempo ajudava a mãe, Ghana, a cuidar 
dos outros 9 irmãos menores. Contemplando seu rosto meigo e sorridente 
em antigo retrato, nos recordamos de uma passagem da Torah: “Lea, a 
Profetisa, tinha olhos ternos” (Gênesis 29:17). 

Pouco sabemos sobre estas quatro crianças. Nossa dor é grande. Nas 
marchas forçadas das cidades para a estação do trem, rumo aos campos de 
concentração, se uma criança chorava os nazistas atiravam nela sem piedade. 
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Se existe consolo, “Quando a alma parte deste mundo, ela sobe pela 
Caverna da Machpelá {local em Hebron onde os patriarcas estão 
enterrados}, já que lá é o portal do paraíso.” (Zôhar Vayechi 219 – 250) 

Abram – viajou para o Brasil 

Abram, o terceiro filho, nasceu na véspera de Pessach3, 14 de abril de 
1910. Sempre quis sair da Polônia, não lhe agradava o trabalho com o pai, 
nem a discriminação dos polacos (Bib. 7). Ghana não queria que Abram 
fosse para o Brasil. Pedia que tivesse mais paciência, ela iria conseguir um 
visto para a então Palestina. Abram trabalhava com o pai nas operações 
financeiras. Os negócios iam bem, os fregueses gostavam de serem 
atendidos por Abram. 

Entretanto, Abram decidiu viajar para o Brasil, a fim de escapar do 
Serviço Militar, viajando junto com seu amigo Muskies, que foi para o 
Brasil visitar a sua irmã, em 1929. 

Assim, conseguindo finalmente convencer o pai a assinar seu 
passaporte, aos 29 de novembro de 1929, partiu. Shlomo não teve coragem 
de acompanhá-lo, Abram nunca o tinha visto chorar. Ele era mais alto que o 
filho, na estação do trem o abraçou, e disse: 

“Meu filho, tenho um pressentimento que nunca mais vou ver você – 
a única herança que lhe deixo é um nome a zelar” 

Parecia que estava adivinhando. Sua irmã o levou para Varsóvia e de 
lá foi para Cherbourg, onde tomou um navio inglês para o Brasil. 

Abram chegou ao Rio em 23 de dezembro de 1929, calor 
insuportável, sabia por alto da América Latina, que não havia preconceitos. 
A entrada do porto de noite era uma maravilha, logo começou a gostar só 
por isso. No dia seguinte foi para o Relief na Rua São Cristóvão, 139, hoje 
Joaquim Palhares, associação que prestava o primeiro apoio aos recém-
chegados. Só um dia lá ficou. 

                                                 
3 Hebraico, Páscoa Judaica, comemora a saída dos judeus do Egito. 
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A miséria era grande entre os judeus na Praça XI. Os correligionários 
auxiliavam a se iniciar para trabalhar clientele4; Abram passou algum 
tempo no Rio, morando posteriormente em Uberlândia, de onde retornou ao 
Rio em 1944, casando-se com minha mãe, Perla. 

Em certo momento, Abram escreveu para Chana, contando não ter 
mais dinheiro, ao que ela lhe enviou mais. Até 1937, quando Etale seguiu 
para a Palestina, Abram quase não deu notícias. Sua mãe Chana chorava 
muito, e tentou se comunicar de varias maneiras com Abram, mas não havia 
jeito. Nessa época, a economia polonesa não ia bem, e Chana costumava 
dizer que Abram havia levado embora a sorte, dada a falência que se 
abatera sobre os negócios da família. 

Anos depois, após o estabelecimento do Estado de Israel em 1948, 
Faigale Kozlovsky, que morava no Uruguai, veio visitar a sua irmã e contou 
para Etale que eu, Israel, havia estado em Montevidéu em princípios da 
década de 60. 

Etale pediu a Faigale que tentasse se comunicar com Abram. Ela se 
encontrou com Abram em trânsito pelo Aeroporto do Galeão na viagem de 
volta, e a partir daí foi restabelecido o contato de Abram com a família em 
Israel, seus quatro irmãos que lá estavam. 

Em 1980 e 1992 Abram se permitiu um luxo, viajar a Israel para 
visitar os quatro irmãos. Quase nunca havia tirado férias, uma ou duas 
vezes estivera em São Lourenço com amigos. O maior jornal de Israel, 
Maariv, estampou a foto do reencontro com os irmãos, após exatos 51 anos. 

Os 4 Vatikim (Veteranos) – Moshe, Ada, Lola, Yerachmiel – Israel. 

Moshe, o quarto filho, foi mandado para a então Palestina, como 
membro do Hanoar Hatzioni. Em 1937, tornou-se um dos fundadores do 
Kibutz Usha, próximo a Haifa, quando a região era predominantemente 
árabe. Ao falecer, o Kibutz editou um livro em sua homenagem. Durante 
anos e anos cuidou das vaquinhas do kibutz, excepcionais produtoras de 
leite, nunca aceitou convites para entrar na política, enquanto colegas seus 
iam para a Knesset e até viraram Ministros. 

                                                 
4 Yiddish. klienteltáik, clientele, vendedor a prestação, que visita a sua clientela de porta em 
porta  
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Em 1971, passei o Pessach no kibutz, com Moshe, sua esposa Leika, 
uma simpática canadense, e seu filho Ami. Neste dia Moshe, embora fosse 
um dos fundadores do kibutz, estava ajudando a servir o Seder, indo e vindo 
da cozinha, onde depois ficou lavando os pratos. 

Sua casa era uma das mais confortáveis do kibutz, quase uma 
mansão. Em 1997, ao retornar, constatei que as vacas continuavam dando 
leite, mas o kibutz já não era o mesmo. O restaurante coletivo superlotado 
no Seder de 26 anos atrás, praticamente não era mais utilizado, e uma 
fabrica de óculos operava nos mais modernos padrões de marketing, com 
empregados, vendedores externos, veículos, nada que lembrasse um kibutz. 

Ada, a sexta filha, carinhosamente chamada de Etale, recebeu o nome 
In Memoriam da avó materna. Etale não teve oportunidade de continuar 
seus estudos, e participava de Movimento Juvenil Sionista na Polônia. Certa 
vez esteve em Lodz, para participar de uma Machané (acampamento). Seu 
pai Shlomo foi visitá-la e descobriu que ela estava passando fome, levando-
a então a um restaurante, onde comeu Gefilte Fish, descrevendo depois a 
situação para Chana, que a partir daí passou a procurar maneiras de enviá-la 
para a Palestina. 

Seu irmão Moshe, que estava recém-chegado na Palestina, conseguiu 
então com as lideranças locais que Etale fosse aceita em Nahalal, uma 
escola agrícola para meninas, cuja Diretora era Hana Meizel. 

Assim, pouco depois de Moshe, Etale viajou para a Palestina, onde 
mais tarde conheceu um jovem soldado britânico, Ovadia Gotlieb, um 
elegante rapaz que fumava um aristocrático cachimbo. Depois de casados, 
Ovadia passou anos no Quênia, supervisionando obras da Solel Boneh. 
Retornando a Israel, continuou no ramo da construção civil, levantando-se 
invariavelmente as primeiras horas da manhã para dirigir-se a obras nas 
proximidades de Tel-aviv. 

Lola, a sétima filha, ainda estava com os pais ao rebentar a II Guerra 
Mundial, em 1º de setembro de 1939. Shlomo, porém achou uma maneira de 
salvá-la, escondendo-a com uma família católica amiga. Lola era loura e de 
olhos azuis, mais próxima do biótipo polaco, e assim não despertaria suspeitas. 

Entretanto, a situação estava perigosa, e Lola tinha que fugir. Para 
tanto, era preciso ter um documento da Gestapo para viajar, mas ela não 
tinha a necessária certidão de batismo. Lola armou-se de coragem e foi a 
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uma igreja; inventou uma história de que ia casar-se, mas não podia por ter 
extraviado a sua certidão de batismo. O Padre recusou-se, ciente de que 
uma falsificação poderia custar-lhe a vida. Lola então fez que ia embora, 
dizendo, Padre, então vou viver com meu noivo assim mesmo, sem 
casamento. Nesse momento, o sentimento de piedade cristã do religioso 
falou mais alto, acedendo então em conceder-lhe uma certidão. 

Com o papel, Lola teve suficiente destemor para entrar na boca do 
leão, foi à Gestapo, obtendo o salvo-conduto que lhe permitiu viajar pela 
Polônia. Trabalhava como empregada domestica, sem notícias da família. 
Às vezes, alguém comentava que ela parecia judia. Era o suficiente para 
fugir imediatamente para outra cidade. 

Ao término da guerra, Lola foi enviada para um campo de refugiados 
na Bélgica. Nada sabia sobre o que acontecera a seus pais, irmão, cunhada e 
sobrinhos. 

Já quase sem esperanças, certo dia, ouve pelos alto-falantes do campo 
que às 14 horas deveria dirigir-se à Administração a fim de atender a uma 
chamada telefônica de Nova Iorque. Era a sua tia, Hesse Mintz, que havia 
localizado o seu nome nas listas de refugiados. Lola reencontrou os irmãos 
em Israel, tendo se casado com Shlomo Politanski, indo morar em Hadera. 

Yerachmiel, o oitavo filho, era o caçula, ao nascer sua mãe Chana já 
tinha 49 anos, e foi o ultimo a sair da Polônia. Sua viagem custou mais caro 
que as demais, pois já se falava em guerra, e os preços da salvação 
tornavam-se cada vez mais altos. Alguns anos depois se casou com Amira, 
uma morena de cabelos pretos originaria de Bukhara, tendo ido morar em 
Beer-Sheva, em 1947, quando esta cidade era pouco mais que um 
acampamento de beduínos às portas do Deserto do Negev. Amira, recém-
formada em Enfermagem no Hadassa em Jerusalém, realizou os primeiros 
partos da cidade, aquela época com apenas 220 almas judaicas. Yerach, 
como era chamado, entrou para o ramo de sorvetes, negocio altamente 
rentável nesta cidade calorenta. Amira se aposentou em 1987, após 40 anos 
de trabalho como Enfermeira. 

Mayer – internado em Trinidad y Tobago e depois para os Estados Unidos 

Mayer, o quinto filho, não conseguiu um visto para a Palestina, a esta 
altura era muito difícil. 
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Após Moshe ter ido para a Palestina, Mayer ficou um pouco mais, 
queria estudar em uma escola comercial. Chana concordou, e dizia que ela 
iria rezar na sinagoga no lugar de Mayer, para que ele pudesse ter tempo. 
Ela considerava os estudos muito importantes para seus filhos, tendo se 
preocupado muito quando Moshe parou de estudar para viajar a Palestina. 

Mayer acabou internado às vésperas da guerra na possessão inglesa 
da ilha de Trinidad y Tobago. Outros amigos que lá estavam se dirigiram ao 
Brasil, inclusive um que anos depois viria a se tornar pai de um menino que 
no futuro iria ser Deputado Federal pela Bahia, inclusive em certo momento 
líder de importante partido na Câmara. 

Mayer conseguiu ir para San Diego, aquela época um areal 
semidesértico próximo a Los Angeles. Casou-se com Bluma, e teve sucesso 
no comércio. Resolveu americanizar o nome, e de Mayer Blajberg 
transformou-se em Myron Blake, sendo suas filhas, duas perfeitas lourinhas 
americanas, denominadas Linda e Barbara, nomes perfeitos para a região 
californiana vizinha ao México, ao lado de Tijuana, mas, apesar disso, hoje 
ambas são ortodoxas. 

4. Século XXI 

Os amados irmãos se foram, menos Etale, a luz que continua 
iluminando a família em seus 80 e poucos anos de vida. Herdeira da 
intuição nata de seus pais, sua palavra é ouvida e respeitada. Tão forte de 
espírito, teve a grandeza de receber em sua casa em Tel-aviv um estudante 
num programa de intercâmbio. Era um jovem alemão, como alemães foram 
os que lhe tiraram tão brutalmente seus pais Shlomo e Mindla, seu irmão 
Yehoshua, esposa e filhos, além de tios e inúmeros outros parentes. Por ser 
Etale uma pessoa tão especial, mais tarde a própria família do estudante a 
convidou para passar uns dias na casa deles, na Alemanha. 

Entre todos os descendentes diretos e agregados pelo casamento, a 
família hoje totaliza 35 pessoas em Israel, sete no Brasil, oito nos Estados 
Unidos. Se incluirmos ainda primos e respectivos descendentes dos sete 
irmãos, o total aumentaria bastante. 

Sabemos que existem ainda inúmeros primos em 1°. e 2°. grau, além 
de tios já falecidos, nos Estados Unidos e Canadá principalmente. Infelizmente, 
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o contacto com esses ramos da América foi muito tênue. Se nada for feito, 
seus nomes poderão se perder na poeira dos tempos, para nossa tristeza. 

Assim continua a Saga da Família Blajberg de Ostrowiecz. No 
Cemitério Velho de Vila Rosali, em São João de Menti, a matzeiva5 de 
Abram, testemunha de que nunca se desviou da recomendação paterna, 
desde 1994 nos alenta e sinaliza o caminho em direção ao futuro, palavras 
que certamente poderiam estar na matzeiva de todos nossos antepassados: 

Viveu com dignidade 
Honrou seus antepassados 
A lembrança da sua serenidade 
nos guiará para sempre. 

Anexo: Ostrowiec – o fim de uma Comunidade Judaica. 

Ostrowiec era uma cidade de maioria judaica até meados da década 
de 20. A progressiva tendência migratória devido ao antissemitismo, falta 
de perspectivas e busca de melhores oportunidades no exterior inverteu 
paulatinamente esse quadro, até primeiro de setembro de 1939 com a 
invasão da Polônia pela Alemanha Nazista. Consta que a então Palestina, o 
Rio de Janeiro, e Toronto no Canadá foram os principais polos receptores 
desse fluxo migratório. 

O percentual da população judaica caiu de 80% em 1860 para 38% 
em 1942, chegando em seguida próximo a 0% com a deportação dos judeus 
para os campos de concentração. 

Toda a comunidade judaica remanescente foi aniquilada em 1942, 
com o envio indiscriminado de jovens e adultos, homens e mulheres, velhos 
e crianças, para o extermínio hediondo no campo de concentração de 
Auschwitz, no que posteriormente ficou conhecido como Holocausto, crime 
inominável contra a Humanidade. 

No gráfico da população total, vemos que houve um decréscimo 
populacional da ordem de 2 mil habitantes durante a I Guerra Mundial (1914-
1918). Já durante a II Guerra Mundial (1939-1945), o decréscimo foi bastante 
acentuado, da ordem de 18 mil habitantes, correspondendo quase que 
integralmente a população judaica da cidade na ocasião, de 38% do total. 

                                                 
5 Hebraico, lápide tumular. 
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Somente em 1960 a população de Ostrowiec voltou ao nível de 1939, 
mas a esta altura praticamente não havia mais judeus residentes. 
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