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O Holocausto e as canções do gueto  

Samuel Belk 

1. A Primeira Guerra Mundial. 

A rivalidade entre o Império Austro-Húngaro e a Sérvia deu início a 
uma guerra em 1914, que se estendeu em seguida por toda Europa e depois 
por quase todo mundo. A causa imediata da declaração de guerra por parte 
da Áustria se deve ao atentado de Sarajevo, quando em 28 de junho de 1914 
foram assassinados o arquiduque Francisco Fernando, da Áustria, e sua 
mulher, por um jovem da Sérvia. O complô foi preparado em Belgrado, 
com a cumplicidade de oficiais sérvios. 

Esta guerra, considerada uma das maiores da história da humanidade, 
colocou de um lado os países aliados: França, Inglaterra, Rússia, Sérvia, 
Bélgica e Japão e de outro o Império Austro-Húngaro, a Alemanha e a 
Turquia e decorreu, na realidade, em razão de se encontrar a Europa 
dividida por diversas alianças, cujo objetivo era manter um equilíbrio entre 
os países, o que não convinha para a Alemanha, sob o governo do 
imperador Guilherme II, pois limitava sua força de expansão. Entraram 
ainda ao lado dos aliados a Grécia, Portugal e Romênia. 

A guerra se foi estendendo, ano após ano, sem resultado para nenhum 
dos lados até que a Alemanha iniciou a guerra submarina, causando 
enormes perdas para os aliados e deixando-os em situação crítica. Em 6 de 
Abril de 1917 deu-se a esperada intervenção dos Estados Unidos, que teve 
uma influência decisiva para o fim das hostilidades e fazendo a balança se 
inclinar para o lado dos aliados. Este país trouxe também um grande reforço 
econômico, militar e moral, de valor inestimável, e congregou também a 
maior parte dos países Centro e Sul Americanos ao seu lado. 

Um milhão de soldados judeus participaram desta guerra, 
distribuídos entre todos os países beligerantes, de modo que o que se viu foi 
uma tragédia da Diáspora sem precedentes, onde irmãos lutavam contra 
irmãos. Ainda mais, a maior população judaica na Europa que se 
encontrava na Polônia, país dividido entre a Áustria e Rússia, se viu, de 
repente, entre dois fogos. Grandes massas judaicas foram obrigadas a se 
mover de uma cidade para outra. 
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Durante o avanço alemão sobre a Rússia, os soldados russos 
derrotados retrocediam espoliando os judeus no caminho. Quando os 
alemães eram expulsos de uma cidade, os judeus eram massacrados pelos 
russos sob o pretexto de colaboração com os alemães. Desde 1915 e durante 
três anos seguidos, os conquistadores alemães e austríacos tiveram sob sua 
jurisdição mais de 2.000.000 de judeus, que ficaram a salvo das 
perseguições czaristas, porém eram submetidos à opressão do conquistador 
estrangeiro, pois tinham que fornecer alimentos para o exército invasor. 

Depois de uma grande ofensiva aliada, deu-se a capitulação da 
Alemanha e em 11 de novembro de 1918, a assinatura do armistício. Esta 
foi obrigada a entregar uma grande parte de seu armamento e sua frota de 
guerra aos aliados, evacuar todos os territórios da margem esquerda e 
direita do Reno e entregar a Alsácia- Lorena aos franceses, depois de haver 
perdido todas as suas colônias da África. 

A paz foi acertada por uma Conferência Internacional em Paris, onde 
se encontravam representantes de vinte Estados. O Tratado de Versalhes, de 
28 de junho de 1919, instituiu a Liga das Nações, dirigida por um Conselho 
de nove membros e por uma Assembleia, com sede em Genebra, que foi 
então criada para solucionar conflitos entre países por arbitragem. A 
Alemanha ainda se comprometeu a reparar todos os danos sofridos pela 
França e seus aliados, cujo território foi sistematicamente arrasado, entregar 
as minas do Sarre e reduzir os seus exércitos. 

2. As consequências da guerra 

Por este tratado surgiu um novo mapa da Europa: a Áustria e Hungria 
foram separadas e se constituíram em dois pequenos estados, a Polônia 
voltou a existir como país livre, com a remodelação de suas fronteiras e foi 
criada a Tcheco-Eslováquia. A Servia foi transformada em Reino Unido de 
sérvios, croatas e eslovenos, constituindo a Iugoslávia. A Transilvânia 
passou para a Romênia; Trentini, ístria e o porto de Trieste, para a Itália; 
Trácia, Andrinópolis e o porto de Esmirna, para a Grécia, diminuindo as 
dimensões da Turquia Europeia. Desdobrados da Rússia surgiram a 
Finlândia, a Estônia, a Letônia e a Lituânia. Os estreitos passaram para o 
controle internacional, o Egito e a Palestina ficaram sob protetorado inglês, 
tendo sido feita uma previsão para a transformação dos países africanos em 
estados livres. Muitos destes arranjos foram posteriormente alterados. 
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O aspecto mais visível foi a destruição de um grande número de 
cidades que viraram ruínas. As perdas em vidas humanas foram calculadas 
em torno de 15.000.000 de homens, dos quais mais de 10.000.000 milhões 
mortos nos campos de batalha. Somente a França teve 1.383.000 soldados 
mortos em combate e cerca de 3.000.000 de feridos. Ocorreram também 
importantes transformações políticas e sociais. Caíram muitas dinastias e o 
regime republicano foi adotado em grande número de países. Houve um 
empobrecimento geral das populações e uma profunda crise econômica que 
se estendeu por todo o mundo, com desvalorização das moedas, 
instabilidade de câmbio, especulação e carestia. No campo político o fato 
mais destacado foi a queda do império czarista e o estabelecimento 
posterior de um regime comunista em 1923, na Rússia. 

A Alemanha parecia seguir o mesmo caminho da revolução russa, 
porém o exército e o governo socialista conseguiram restabelecer a ordem 
isolando os extremistas. Em 1919, a Junta Constituinte votou uma nova 
Constituição Federal chamada de Constituição de Weimar reforçando a 
unidade alemã e transformando o país numa república democrática 
parlamentarista. Porém o novo regime atravessou graves crises políticas e 
econômicas, justamente em decorrência da guerra. 

3. O antissemitismo na Alemanha 

A unificação dos diversos estados alemães em 1870, num grande 
império militar encabeçado pela Prússia intensificou, ao máximo, o 
princípio da unidade nacional. A igualdade dos direitos civis foi estendida 
aos judeus e estes, como reconhecimento ao Estado, procuraram demonstrar 
com empenho que mereciam esta decisão. 

Abriu-se, então, um vasto campo de trabalho para a burguesia 
judaica. Fundaram- se sociedades anônimas, construíram-se estradas de 
ferro, compravam-se e vendiam-se ações etc. Logo a especulação tomou 
conta da Bolsa que trouxe a desgraça para os portadores de ações 
pertencentes à classe média. Esta especulação foi atribuída erroneamente 
aos judeus. 

Por outro lado, os burgueses alemães foram tomados de inveja face 
aos êxitos rápidos alcançados por judeus que passaram a ocupar cargos 
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públicos, profissões liberais e participar ativamente do comércio, da 
indústria e da imprensa alemã. 

Em 1878, Adolfo Stocker promovia uma campanha sob o estandarte 
da religião tendo fundado o Partido Cristão Social dos Operários, cujo 
objetivo inicial era a luta contra a social democracia e que logo se tornou 
conhecido como Partido Cristão Social, porque dele não participavam 
operários. Do seu programa constava a construção da vida social alemã 
sobre fundamentos cristãos, que, segundo ele, estava se debilitando na 
sociedade, face à influência do judaísmo liberal e democrático. 

Este partido arrastou para si artesãos, comerciantes, taberneiros e 
outros que haviam herdado o ódio aos judeus dos grêmios 
corporativistas da Idade Média, O Imperador Guilherme I e o Chanceler 
Bismark apoiavam, de forma velada, esta política partidária. 

Em 1879 surgiu um agitador de nome Guilherme Marr, filho 
convertido de um ator judeu, e que publicou um panfleto violento sob o 
título: “O triunfo do judaísmo sobre o germanismo”. Neste folheto, Marr 
se mostrava muito preocupado com o sofrimento dos “germânicos” 
vencidos e pedia ajuda contra os judeus “vencedores”. Para ele a questão 
judaica não era um problema religioso, mas uma questão racial: a tribo 
semita foi lançada e espalhada por toda a Europa pelo Império Romano, 
para dominar sistematicamente os habitantes alemães; pelos 
materialistas que afirmavam ser o judeu, por natureza, inimigo dos 
outros povos por conta de seus mandamentos religiosos dominando o 
capital, a indústria, o comércio, a imprensa, inclusive as instituições 
legislativas. 

Adolfo Stocker fazia conferências, obtendo recursos através de 
campanhas de coleta para divulgar suas ideias por todo o país. Assim 
passou a publicar em 1880 os “Cadernos antissemitas livres” e organizou 
em seguida a Liga Antissemita, cujos membros se comprometiam a não 
ter nenhuma relação com judeus. A Liga se transformou, em 1881, em 
partido político: a “União Reformista Alemã”. A partir daí começou-se a 
desenvolver, no fim do século XIX e começo do século XX, o movimento 
antissemita na Alemanha. 
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4. A ascensão do nazismo 

Em 1929 iniciou-se uma crise econômica que afetou a maior parte 
dos países do mundo. Na Alemanha, entre os anos de 1930 e 1933, houve 
quase seis milhões de desempregados e uma inflação violenta que causou 
um empobrecimento geral da população. A agitação política era intensa, de 
um lado os discursos demagógicos dos “nacionais socialistas” da direita e 
de outro, dos comunistas da esquerda, que prometiam solucionar os 
problemas que afligiam o povo alemão mediante um golpe de estado contra 
os partidos social-democratas e de centro que predominavam no governo 
alemão. 

Adolf Hitler, um austríaco desconhecido, entrou para o exército 
alemão no começo da Primeira Guerra Mundial, onde se destacou nas 
linhas de frente, tendo recebido a condecoração da Cruz de Ferro por atos 
de bravura. Em setembro de 1919, ele foi convidado a falar quando 
compareceu a um comício do Partido dos Trabalhadores Alemães, que ele 
investigava, em missão do exército. O líder do partido ficou tão 
impressionado com a oratória de Hitler que o convidou para associado. Aí 
então ele descobriu seus dotes de oratória e, sem muito esforço, conseguiu 
assumir a chefia do partido tendo logo também mudado o nome para 
Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. 

Depois disso ele deixou o exército, passando a se dedicar 
inteiramente ao partido, para o qual redigiu uma plataforma de 25 pontos 
programáticos. Criou também uma tropa de choque (AS) que tinha por 
objetivo perturbar as manifestações dos demais partidos políticos. 

Por causa de um ataque desta sua tropa em 1921, a um partido rival, 
ele foi preso e sentenciado a três meses de prisão. Quando saiu, foi 
aclamado como herói por seus seguidores. 

Em 1923 um golpe arquitetado em Munique por seu exército 
particular falhou. Foi então novamente preso e sentenciado a 6 anos de 
prisão da qual não chegou a cumprir um ano. Neste período seu partido 
conseguiu apenas 600.000 votos nas eleições. Aproveitou seu tempo na 
prisão em que se encontrava, na Fortaleza de Landsberg, para escrever o 
livro Mein Kampf, a bíblia do nazismo, com a ajuda de seu secretário 
Rudolph Hess. 
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Em maio de 1923, durante um comício, ele fez um discurso sobre o 
malogro do parlamentarismo, na ocasião em que as tropas da França e da 
Bélgica ocuparam o Ruhr, face ao descumprimento da Alemanha do 
pagamento de reparações devidas em razão da Primeira Guerra Mundial. A 
situação era tensa e Hitler aproveitou este discurso para atacar o Chanceler 
Alemão Cuno, sugerindo que não se pagassem as dívidas de guerra, ao 
mesmo tempo acusando a França de querer destruir a Alemanha e dominar 
toda a Europa. 

Em 1930 seu partido obteve seis e meio milhões de votos e nas 
eleições de novembro de 1932, quatorze milhões. Em janeiro de 1933 Hitler 
foi nomeado pelo presidente Hindemburg como Chanceler da Alemanha. A 
partir de 1933 Hitler proíbe as manifestações públicas e acaba com as 
liberdades fundamentais, por decreto, em seguida, por um golpe bem 
arquitetado acaba fazendo com que seu partido fosse declarado o único 
partido político da Alemanha. Em 1934, após a morte de Hindemburg, ele 
acumula a Chancelaria e a presidência do país, quando já se encontrava 
implantado o regime ditatorial nazista. 

5. O programa nazista 

Hitler e Goebels promoveram a doutrina nazista, cujo objetivo era 
propagar a ideia de uma raça pura, da qual os alemães seriam descendentes, 
transformando como alvo principal os judeus que, para eles, representavam 
uma raça inferior. Estas ideias, desenvolvidas por filósofos e pensadores 
racistas como Gobineau, Chamberlein, Bauer e Wagner, entre outros, 
tiveram um desenvolvimento efetivo depois que eles assumiram a direção 
do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, na década de 
20. 

Um dos veículos de propaganda nazista foram as produções 
cinematográficas de caráter antissemita e de propaganda subliminar contra 
os judeus, que eram considerados como um vírus propagador de doenças 
mortais. Este veículo foi dirigido por uma “famosa” cineasta chamada Leni 
Riefenstahl, que realçou de forma grandiosa os “salvadores” do povo 
alemão. 

Foi também usado pelos nazistas o classicismo na arte para sua 
propaganda política, com a exaltação da beleza, do respeito aos costumes e 
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à moral (que não respeitavam), em contraposição à arte moderna, que era 
por eles considerada uma perversão. 

6. A perseguição aos judeus na Alemanha 

Na década de 30, os nazistas iniciaram as primeiras discriminações 
contra os judeus alemães, afastando professores das universidades, 
proibindo-os de exercer funções públicas, exercer atividades comerciais, 
profissões liberais, inclusive a medicina, e ainda frequentar lugares 
públicos, manter telefones e rádios em suas residência e outras medidas, 
inimagináveis para um país considerado civilizado e em pleno século 20. 

Em 15 de novembro de 1935 foram editadas as Leis de Nuremberg. 
Por elas os judeus não podiam realizar matrimônios com alemães a fim de 
preservar a pureza do sangue ariano. A transgressão era punida com a 
morte. Todos os estabelecimentos judaicos foram confiscados e entregues a 
comissários alemães, privando-os assim de toda e qualquer sustentação 
econômica. Estas leis foram também estendidas para a Áustria, país 
incorporado pela Alemanha em 1938. Antes da Segunda Guerra Mundial 
permaneciam sob controle alemão cerca de 500.000 judeus. 

Por volta de 1938, membros das SS e grupos nazistas deram início a 
uma série de pogroms em toda Alemanha, com incêndio de sinagogas, casas 
comerciais, depredação e saque de residências, prisões e segregação de 
judeus em guetos. Foram destruídas cerca de 7.500 lojas e fábricas, no que 
resultou em 90 mortes e centenas de feridos. Nessa ocasião, milhares de 
judeus conseguiram emigrar da Alemanha, porém não puderam levar 
nenhum de seus bens, despojados que foram pelos alemães, tendo emigrado 
com a coragem e a roupa do corpo. 

7. A Segunda Guerra Mundial 

No dia 1 de setembro de 1939 eclodiu a Segunda grande Guerra 
Mundial, como parte do plano de expansão da Alemanha e de domínio do 
mundo, projeto de um psicopata do qual até então os países europeus não 
tinham tomado conhecimento. Os nazistas iniciaram seus primeiros ataques 
contra a Polônia. Uma semana antes, a Alemanha tinha assinado um pacto 
de não agressão com a Rússia, onde ficou firmado que a Polônia seria 
dividida entre eles. Em menos de um mês a Polônia se rendia e, logo em 
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seguida, foi feita a partilha combinada entre os dois parceiros. Nessa 
ocasião a Polônia tinha uma população judaica de 3.350.000 pessoas, tendo 
ficado sob o domínio alemão, nesta fase da guerra, cerca de 2.000.000 de 
judeus poloneses. 

Após a agressão à Polônia e quando se deram conta da queda deste 
país e seu significado, a França e a Inglaterra declararam guerra à 
Alemanha em 3 de setembro de 1939, o que mais tarde começou a envolver 
um grande número de países. Estes passaram a ser chamados de “Aliados”, 
enquanto a Alemanha com a participação da Itália e do Japão, passaram a 
ser chamados de “Eixo”. 

Os nazistas tomaram sem muito esforço a Noruega, a Bélgica, e a 
França, tendo hasteado em Paris sua bandeira com a suástica em 14 de 
junho de 1940. Logo se renderam a Bulgária, Iugoslávia e também a Grécia. 
Em junho de 1941, apesar do pacto de não agressão, a Alemanha declarou 
guerra à Rússia e imediatamente tomou posse da outra metade da Polônia e 
avançou em uma grande extensão do território russo, tendo alcançado a 
cidade de Tula, situada a 25 quilômetros da capital russa. 

Com a dominação quase total dos países europeus, inclusive de toda 
Polônia e ainda parte da Rússia, os nazistas tomaram em suas mãos a 
maioria dos judeus da Europa e iniciaram progressivamente seu plano 
sinistro de aniquilamento da população judaica. Somente na Polônia a 
população judaica correspondia a mais de 10% da população polonesa 

Em dezembro de 1941, com os alemães diante de Moscou, os russos 
começaram uma contra ofensiva e conseguiram salvar a sua capital. A 
guerra, no entanto, continuava. 

8. A solução nazista para o aprimoramento da raça ariana 

Nos países dominados, os nazistas iniciaram um verdadeiro terror 
contra população judaica contando com o apoio da maioria dos países 
eslavos, das autoridades e populações locais. Foram organizados pogroms, 
com assassinatos indiscriminados, perseguições, pilhagens de bens e 
especialmente a destruição de sinagogas. 

De início, eles obrigaram os judeus a se mudarem das cidades para 
povoados das redondezas. Logo em seguida, eles mudaram de ideia, 
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preferindo concentrar os judeus nas grandes cidades, em locais restritos, 
para maior facilidade de controle. Assim criaram os guetos, especialmente 
na Polônia, onde se concentrava a maioria dos judeus, e para onde 
trouxeram judeus de outros países ocupados da Europa, além da própria 
Alemanha. 

A vida nos guetos se tornou insuportável pelas precárias condições de 
higiene e em total promiscuidade, por excesso de população, falta de 
alimentos e de fontes de sustento. Assim, por exemplo, no gueto de 
Varsóvia criado em novembro de 1939, foram concentradas 500.000 
pessoas, onde cabiam somente 35.000, em condições normais de habitação. 
No gueto de Lodz, também criado na mesma época, foram encurralados 
cerca de 162.000 judeus, num bairro de grande pobreza, onde viviam antes 
12.000 pessoas. Também foram instalados guetos em Bialostok, Cracóvia, 
Rowno, Lublin, Lvov, Vilna, Riga, Minsk, Sosnoviec e outras cidades. 

Esta primeira fase consistiu na exploração de mão de obra para a 
indústria nazista, além de um aniquilamento lento das pessoas através da 
fome, doenças, frio e simples assassinatos efetuados ao acaso. 

A segunda fase foi a transferência dos judeus dos guetos para os 
campos de concentração onde realizavam trabalho escravo. Esses campos 
eram constituídos de enormes barracões de madeira e isolados por cercas 
eletrificadas. Nessa ocasião os judeus eram despojados de suas roupas e dos 
objetos pessoais, recebendo um uniforme e a tatuagem de um número no 
braço, que servia de identificação. 

A terceira fase, conhecida como a “Solução Final” foi a transferência 
para os campos de extermínio onde as pessoas eram assassinadas mediante 
a utilização de gases tóxicos e incineradas em fornos crematórios. 

9. Os guetos e a destruição do judaísmo europeu 

Para se ter uma ideia da vida da população judaica na mão dos 
nazistas nos guetos, considerada a primeira fase da “Solução Final”, 
relatamos o que se passou no primeiro gueto implantado, o gueto da cidade 
de Lodz, descrição feita por sobreviventes e que serve de paradigma para o 
conhecimento das ocorrências nos demais guetos. 
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Lodz foi a primeira cidade polonesa onde se criou um gueto, 
localizado num bairro da cidade, o mais pobre e deteriorado e de onde foi 
retirada a população não judaica. Na área do gueto, com aproximadamente 
quatro quilômetros quadrados, foram alojadas 250.000 pessoas em 
condições totalmente subumanas. Não havia água corrente nos 
apartamentos, nem eletricidade, tendo sido cortados também os serviços 
públicos. Todos os bens pessoais foram confiscados durante a mudança de 
suas antigas residências. 

O gueto de Lodz, de onde não era permitido sair sem salvo-conduto, 
tornou-se logo um campo de trabalhos forçados, com mão de obra escrava 
para oficinas e indústrias alemãs, aí localizadas. Os produtos produzidos 
por judeus do gueto para uso dos alemães eram trocados por matérias 
primas e alimentos. O que saía do gueto era desvalorizado e o que entrava 
era supervalorizado, uma das maneiras de empobrecer mais a população, 
além de que os alimentos se tornavam cada vez mais escassos. 

A fome, a superpopulação e a falta de condições sanitárias causavam 
epidemias como o tifo, resultando, em consequência, um grande número de 
mortes quase que diariamente. Em 2 de junho de 1940 iniciou-se o 
racionamento de alimentos que passou a ser feito através de cartões. A 
direção do gueto era confiada ao chefe da “Administração Judaica”, o judeu 
mais idoso chamado Chaim Rumkowski, uma figura controvertida, 
escolhida pelos alemães. 

Em 7 de dezembro de 1941 os nazistas criaram o primeiro campo de 
extermínio em Chelmno, próximo a Lodz, dando assim prosseguimento ao 
seu plano sinistro de extermínio dos judeus em grande escala, programa 
aprovado na Conferência Nazista de Wannsee, em continuação ao 
extermínio que se praticava nos guetos e campos de concentração 
“naturalmente”, por doenças e por assassinatos ocasionais. Entre janeiro e 
maio de 1942, 55.000 pessoas, um terço da população do gueto, foi levada a 
Chelmno e barbaramente assassinada. 

De janeiro de 1942 a abril de 1943, o gueto foi obrigado a fornecer 
diariamente 1.000 pessoas, escolhidas pelo administrador Rumkowski, 
segundo critérios não conhecidos e levados para o campo de extermínio 
vizinho. Com o esvaziamento gradual do gueto, diante dos assassinatos 
planejados, os nazistas começaram a assentar novos moradores, futuras 
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vítimas, trazidas de outras partes da Europa como Boêmia, Moravia, 
Áustria, Luxemburgo e da própria Alemanha. 

Em 1944, o gueto de Lodz estava praticamente liquidado. Com o 
início da derrota alemã e seu recuo face ao avanço das tropas soviéticas, 
restaram em Lodz exatamente 877 pessoas, e entre elas, algumas que se 
empenharam em salvar todos os arquivos e documentos da comunidade 
judaica. 

Foi somente em 7 de maio de 1945, com a assinatura no quartel 
general de Eisenhower, em Reims, se deu a rendição incondicional de todas 
as forças nazistas. Terminada a guerra, aproximadamente 6.000.000 de 
judeus tinham sido varridos da face da terra, num espetáculo monstruoso 
que jamais podia ser imaginado pelo gênero humano. 

10. As canções do gueto 

No século XVI, um grande número de judeus do médio Reno, da 
Alemanha, se estabeleceu na Boêmia, Polônia, Lituânia e Rússia, em 
cidades e aldeias. Eles trouxeram de lá a língua que falavam, o iídiche, e 
toda sua bagagem intelectual e seu modo de vida. A Polônia se tornou, a 
partir do século XVIII, a principal concentração de judeus da Europa e o 
seu principal centro de cultura e aprendizado. 

As primeiras canções de que se tem conhecimento desta época têm 
características marcadamente religiosas. O estudo do Talmude era por todos 
desejado, entendendo-se que isso traria segurança econômica na terra e a 
benção do céu. 

De um modo geral, as canções que surgiram nos século XVIII-XIX e 
começo do século XX podem ser classificadas em canções de amor, 
pobreza, dramas pessoais, alegria, esperança por dias melhores, tragédias, 
costumes, emancipação da mulher, canções de ninar, perseguições sofridas 
e outras. 

As canções produzidas nos guetos foram de temática mais restrita, 
uma vez que refletiam a vida limitada que os judeus levavam, descrevendo 
assuntos como: superpopulação, escassez de alimentos, anormalidades, 
humilhações, canções sarcásticas, bem como de esperança por dias 
melhores. 

402 
 

Assim se manifestou a etnomusicóloga Eleonor Gordon sobre as 
canções do gueto: 

A canção popular judaica da segunda guerra mundial foi criada pelo 
sofrimento, privações, degradações, temor, luta, heroísmo e morte. 
Textos e melodias de autores conhecidos e desconhecidos descrevem 
a destruição de uma enorme população judaica, na mão de uma 
tirania inigualável da história do mundo. Recordando as crônicas do 
século XVII, estas canções memorizam e condenam a força nazista e 
de seus dirigentes, que por seis anos se empenharam numa 
expropriação sádica dos bens judaicos, deslocando seres humanos de 
um lugar para outro, explorando e conduzindo-os até a morte. Este 
macabro programa de um poder militar organizado, numa brutal 
guerra contra uma população de milhões de pessoas desarmadas, é 
revelado em centenas de canções escritas por homens, mulheres, 
crianças, velhos e jovens num desesperado esforço de sobreviver. 

Em abril de 1943, os nazistas retiraram os últimos 400 judeus da 
província de Vilna, de cidades como Sventsian, Osheme, Tal, Vitdz e 
outras, sob o pretexto de transferi-los para o gueto de Kovno, porém 
embarcou-os de trem para Ponar, um campo de extermínio situado 10 
quilômetros adiante. Os judeus, que perceberam a manobra, iniciaram uma 
luta brava contra os guardas alemães ferindo e matando muitos deles, 
porém somente alguns conseguiram escapar. A balada que se segue 
descreve este trágico acontecimento: 

 

Em Vilna surgiu uma nova ordem 

Para trazer os judeus das cidadezinhas 

Trouxeram todos, de jovens a velhos 

Também até doentes acamados 

O campo de concentração foi cercado 

Começaram então a selecioná-los: 

Judeus de Osheme seriam remanejados para Vilna 

E judeus de Sole seriam levados para Kovno 

 

Arois in Vilne a naier bafel 

Tsu brengen di idn fun shtetlech  

Gebracht hot men ale 

Afile oich kranke oif betlech  

Tsenoifgeshpart hot men dem lager  

Men hot zei genumen sortirn  

Oshemer idn in Vilne tsu blaibn  

Un Sole in Kovne tsufirn 
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Levaram para fora do campo  

Jovens e novas vítimas 

Levaram-nos todos juntos 

Nos mesmos vagões fechados 

O trem se movia vagarosamente  

Apitando e tocando sirenes  

Estação Ponar, o trem para  

Desligam os vagões 

 

Aí perceberam que foram enganados 

Estão sendo levados para a terrível matança  

Eles quebraram as portas dos vagões  

E procuraram escapar 

 

Lançaram-se sobre a gestapo 

E rasgaram seus uniformes 

Alguns alemães mortos 

Caíram ao lado dos judeus assassinados 

Os guetos da província 

Forneceram 400 mátires 

E os seus pertences foram levados 

De volta, nos mesmos vagões 

Aroisgefirt hot men fun lager 

Iunge un frishe korbones  

Aingeshpart hot men zei alemen glaich 

In di zelbe farmachte vagones 

Der tsug iz zich langzam geforn  

Gefaift un gegebn sirenes 

Stantsie Ponar: der tsuk shtelt zich op  

Men tsheped dort op di vagonen 

 

Zei hobn derzen, as men hot zei farfirt  

Men firt tsu der shreklecher shrite  

Zei hobn tsebrochn di tir fun vagonen  

Genumen alein machn pleite 

 

Zei hobn gevorfn zich af der gestapo  

Un zei di kleider tserisn 

Geblibn zainen lign lebn de idn  

Etleche daitshn tsebisn 

S’obn di guetos fun der provints  

Gegebn fir toisnt korbones, 

Un ongefirt hot men di zachan fun zei  

Tzurik in di zelbe vagonen 

Shmerke Kaczerginski, poeta e escritor nascido na cidade de Vilna 
em 1928, conseguiu sobreviver no Gueto de Vilna, onde fazia parte do 
grupo de resistência. Participou de organizações políticas tendo se 
destacado na produção de canções revolucionárias. Foi preso pela polícia 
polonesa, tendo passado algum tempo na cadeia de Vilna. Nessa ocasião 
escreveu diversos contos de conteúdo social bem como algumas 
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reportagens sobre a vida do trabalhador na Polônia. Um de seus livros “Eu, 
que era um Partizan” foi publicado em português. Enquanto esteve 
internado no gueto de Vilna escreveu Shtiler shtiler, Friling, Yid, du 
Partizaner, Warshe, Partizaner marsh, Manca e outras. Também coletou 
cerca de 250 canções lá produzidas e que foram editadas em Nova York, 
em 1948, por H. Leivik, com arranjos musicais de M.Gelbart. Faleceu em 
23 de abril de 1954, num acidente de aviação, na Argentina, onde estava 
realizando palestras, nas cidades de Mendonça e Buenos Aires. 

Da coleção de canções populares coletadas por Kaczerginski, 
selecionamos algumas que reproduzimos na íntegra. Elas refletem a vida do 
povo judeu nos guetos nazistas e se tornaram mais conhecidas uma vez que 
foram lançadas em CD’s, com cantores famosos em várias partes do 
mundo. 

Todos me Chamam Zámele  
Letra: Autor desconhecido 

Música: Bernardo Feuer 

 

Todos me chamam Zámele  

Ai, como me é difícil 

Eu tive uma mãe querida  

Não a tenho mais 

Tive um pai querido 

Que me cuidava 

Agora sou um trapo 

Porque sou judeu. 

 

Tive uma irmã querida 

Ela não mais existe 

Oh! Onde estás, querida Esterzinha  

Nesta hora difícil? 

Ieder Ruft Mich Zámele 
 

 

 

Ieder ruft mich Zámele  

Ai, vi mir is shver 

Ch’hob gehat a mamele  

Ch’hob zi shoin nisht mer  

Ch’ob gehat a tátele  

Hot er mir gehit 

Ir st bin ich a shmátele  

Vail ich bin a id. 

 

Ch’ob gehat a shvesterl  

Iz zi mer nito 

Ach vu bistu Esterl  

In der shverer sho? 
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Em algum lugar junto a uma árvore. 

Em algum lugar junto a um muro 

 

Encontra-se meu irmão Shloimele  

Por um alemão assassinado. 

 

Eu tive um lar feliz 

Agora as coisas estão ruins para mim  

Sou como um animalzinho 

Que o açougueiro sacrifica 

Deus, olhe do belo céu 

Para seu mundo aqui em baixo  

Olhe como o açougueiro 

Está arrancando sua florzinha! 

Erg ets bai a beimele,  

Ergets bai a ploit 

 

Ligt main bruder Shloimele 

Fun a daitsh getoit. 

 

Ch’hob gehat a heimele  

Itster is mir shlecht  

Ich bin vi a beheimele  

Vos der talien shecht.  

Got, du kuk fun himele  

Of dain erd arop 

Kuk tzu dain blimele,  

Rais dem talien op! 

Esta canção mostra o drama vivido por um órfão, que perdeu seus 
pais e irmãos, considerando-se um trapo por ser judeu. Também lamenta a 
perda de seu lar e seu único suporte é a esperança no amparo divino. 

 

O Menino do Transporte 
Letra: Kasriel Broida  

Música:Desconhecido 

 

Um dia eu tive um lar, mãe e pai.  

Mandaram-me estudar. Tudo, meu filho, para 
você  

Pensavam que provavelmente eu seria médico  

Brincaram e se orgulhavam de mim 

Dos Transport Ingle 
 

 

 

Gehat amol a heim, a tate mame  

Geshikt mich lernen:Altz main kind far 
dir 

Gemeint ich vil doctor zain mistam  

Getsatsket un getsertlt zich mit mir  
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Mas de repente apareceu uma tormenta  

Fiquei solitário como uma pedra 

Até que gente boa me abrigou 

Agora já não estou mais sozinho 

 

Eu sou do transporte  

Todos na rua me conhecem 

Eu sou do transporte  

Eu gracejo, rio e zombo  

Hei! vejam meu carrinho” 

Ele me auxilia a puxar a carga pesada 

É com orgulho que posso lhes dizer 

 

Que sou do transporte 

 

Era uma noite feia e gelada 

 

Não pus nada na boca o dia inteiro 

De repente vejo um pano velho pendurado.  

Servirá para o pão, assim pensei 

Porém de repente não sei de onde 

“Ladrão, levem-no para a delegacia”!  

Eu, ladrão? Oh! se minha mãe ouvisse  

Agora porém não procedo dessa maneira 

 

Eu sou do transporte  

Todos na rua me conhecem 

Nor plutsim, s’hot a shturem zich tzehuliet  

Geblibn bin ich ainzam vi a shtein  

Biz gute mentshn hobn tzugetuliet  

Un itzt bin ich shoin nit alein 

 

Ich bin fun transport  

Mich ken aieder ia gas  

Ich bin fun transport 

Ich choizek, lach in ich shpas. 

Hei! zet main vogn” 

Er helft dem shvern ioch mir trogn 

Un mit shtols ken ich aich zogn 

 

As fun transport bin ich!  

 

Gevein a nacht a koitike, a kalte 

 

A gantsn tog in moil gornit gehat,  

Nor plitsim ch’ze a shmate hengt, a alte 

S’vet zain oif broit, hob ich geton a tracht  

Nor plutsim, ch’veis nit vi azoi fun vanen  

“A ganef, firt im glaich in politzai”!  

Ich a ganef?-oi, ven s’hert main mame!  

Itzt shoin ober tu ich nit azoi 

 

Ich bin fun transport  

Mich ken aieder in gas  
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Eu sou do transporte  

Eu gracejo, rio e zombo  

Hei! vejam meu carrinho! 

Ele me auxilia a puxar a carga pesada 

É com orgulho que posso lhes dizer 

Que sou do transporte. 

Ich bin fun transport 

Ich choizek, lach in ich shpas 

Hei! zet main vogn! 

Er helft dem shvern ioch mir trogn  

Un mit shtols ken ich aich zogn 

As fun transport bin ich. 

Canção escrita por Kasriel Broida (1907-1945), que dirigia shows e 
teatro no gueto de Varsóvia, era cantada pelos órfãos do gueto de Vilna, 
organizados numa associação de transporte. Puxando ou empurrando 
carrinhos, como se fossem animais, eles transportavam bens dentro do 
gueto e o que ganhavam neste tipo de negócio ia para uma caixa comum. 

 

A Vendedora de Pão 
Autor da letra: S.Sheyinkinder  

Autor da música: Herman Yablokoff 

 

Fora é um dia nebuloso 

Um vento, está frio e úmido 

Chove como um dilúvio 

A rua está quieta e vazia 

Mas no canto, junto a um portão  

Junto a um muro fechado 

Itke se encontra encurvada e pálida. 

 

Rápido as pessoas passam 

E olham a cesta de pães 

Aqueles que passam junto dela  

Estes não voltam mais 

Di Broit Farkoifern 
 

 

 

In droisn is a triber tog  

A vint, s’is kalt un nas  

Es gist a regn vi a mabl  

Shtil un pust in gas 

Nor in vinkl fun a toier  

Nebn a farmachtn moier 

Shteit zich Itke, aingeboign, blas. 

 

Shnel, men loift farbai, men varft  

Tzum koish broit a blik 

Der vos geit fun dort avec 

Der kumt shoin nit tzurik 
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Os olhos de Itke clamam, imploram  

Eu vendo até um pãozinho 

Também quero comer, tenho fome. 

 

Comprem pão preto e quente 

Não me reconheço, sou a linda Itke  

Comprem uma bengala de pão  

Sou ainda Itke de Targove  

Todo mundo me admirava 

Vejam, minha vida está se apagando e  

Deixem-me ganhar alguns centavos  

Estou assim de pé desde cedo  

Não ganho nada de ninguém  

Morrerei de fome e de necessidade. 

 

Antigamente todos gostavam de mim  

Todos me conheciam 

Acariciavam os belos cabelos loiros 

Beijavam as mãos delicadas 

Porém desde que a tragédia aconteceu  

Já passaram dois longos anos  

O pai se perdeu na guerra 

A mãe se encontra numa cova  

Sobraram quatro crianças 

Eles passam fome em casa 

Todos os dias eu vejo vocês correrem  

Ninguém quer comprar de mim 

Itkes oign betn, rufn: 

A klainem broitl aich farkoifn, 

Ch’vil oich esn, s’hungert mich un drikt. 

 

Koift bai mir a frishe shitke! 

Ich ken mich nit, ich bin di sheine Itke  

Koift bai mir a luksusove 

Ch’bin doch Itke fun Targove 

S’hot mit mir gekocht a gantzse velt  

Zeit, maio lebn vert farloshn– 

Git mir tzu fardinem a por groshn  

Ch’shtei azoi shoin fun baginen,  

Keiner git nit tzu fardinen, 

Shtarbn vel ich fun hunger un fun noit. 

 

S’hot ieder mich amol gelibt  

S’hot ieder mich gekent 

Geglet di sheine blonde hor  

Gekusht di tzarte hent 

Nor zint dos umglik hot getrofn  

Is tzvei ior shoin lang farlofn  

Der tate is in krig gefaln 

Di mame ligt in grib 

Geblibn zeinen kinder fir 

Zai hungern in shtib 

Iedn tog ich ze aich loifn 

Keiner vil bai mir nit koifn 
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Eu continuo segurando a cesta de pães  

Comprem de mim pão preto e quente  

Não me conhecem, sou a linda Itke  

Comprem de mim uma bengala de pão  

Sou ainda Itke de Targove, 

Itke que nunca passava por necessidades  

Comprem e não façam muitas perguntas  

Meus pães têm todas as qualidades  

Melhores vocês não acharão 

Comprem e deixem-me ganhar  

Um pedaço de pão para as crianças 

Un dos koishl broitlech altz ich halt.  

Koift bai mir a frishe shitke! 

Ir kent mich nit, ich bin di sheine Itke  

Koift bai mir a luksusove 

Ch’bin doch Itke fun Targove I 

tke nit gevust hot fun kain noit  

Koift un shtelt nit langue shales  

Maine broitlech hobn ale males  

Beser vet ir nit gefinem, 

Koift un git mir tzu fardinen  

Far di kinder oif a shtikl broit 

O quadro de miséria e abandono se reflete nesta canção. Num clima 
péssimo, a bela Rifke, antes admirada e reverenciada se encontra na rua, 
desabrigada, apregoando sua mercadoria, pão, que ela vende com muita 
dificuldade. Ela clama por um olhar de solidariedade e um gesto de 
compreensão para que possa matar sua fome e das crianças. A canção 
denota bem as dificuldades de sobrevivência dos judeus no gueto, a viuvez 
face aos assassinatos dos maridos, os órfãos face ao assassinato dos pais e a 
falta de com pradores para sua mercadoria, pela quase inexistência de 
dinheiro. 

 

Ysrolik 
Texto: L.Rosenthal 

Música: Nine Gershtein 

 

Bem, comprem cigarros  

Bem, comprem sacarina 

A mercadoria hoje se tornou barata 

 

Ysrolik 
 

 

 

Nu koift she papirosn 

Nu koift she sacharin 

Gevorn is haint sroire bilik vert 
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A vida por um níquel 

Lucro insignificante 

De um mascate do gueto, vocês ouviram. 

 

Eu me chamo Ysrolik 

Sou o menino do gueto  

Eu me chamo Ysrolik, 

Um rapaz brincalhão 

 

Se bem que fiquei sozinho 

Ainda assim obtenho tudo, depois 

De um assobio e de um cantarolar. 

 

Um casaco sem a gola 

Roupa íntima, feita de saco 

Tenho galochas, só faltam os sapatos 

 

E quem se atrever 

Bastante a rir 

Para este mostrarei quem sou. 

 

Eu me chamo Ysrolik,  

Sou o menino do gueto.  

Eu me chamo Ysrolik,  

Um rapaz brincalhão, 

Se bem que fiquei sozinho. 

Ainda assim, obtenho tudo, depois 

A lebn far a groshn 

A prute a fardinst 

Fun gueto handler hot ir dos gehert 

 

Ch’heis Ysrolik 

Ich bin dos kind fun gueto 

Ch’heis Ysrolik 

A hefkerdriker iung 

 

Chot’sh farblibn gole neto  

Derlang ich altz, noch  

A svitshe, un a zung 

 

A mantl on a kragn 

Sachsoinim fun a zak 

Kaloshn hob ich-s’felt nor di shich 

 

Un ver es vet nor vag 

Tzu lachn,oi, assach 

Dem vel ich nor bavaizn ver ich bin 

 

Ch’heis Ysrolik 

Ich bin dos kind fun gueto 

Ch’eis Ysrolik 

A hefkerdriker iung  

Chot’sh farblibn gole neto 

Derlang ich altz, noch  
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De um assobio e de um cantarolar. 

 

Não pensem que eu nasci 

Na rua viciada 

Também fui criança de pai e mãe 

 

Perdi os dois 

Não pensem que é uma brincadeira  

Fiquei como o vento no campo. 

 

Eu me chamo Ysrolik,  

Sou o menino do gueto.  

Eu me chamo Ysrolik,  

Um rapaz brincalhão, 

Se bem que fiquei sozinho. 

Ainda assim, obtenho tudo, depois 

De um assobio e de um cantarolar. 

 

Eu me chamo Ysrolik, 

Mas, quando ninguém vê, 

Limpo quietinho 

As lágrimas de meus olhos, 

Porém, da minha tristeza 

Melhor não falar.  

Para que relembrar 

E deixar o coração aflito? 

A svitshe, un a zung 

 

Nisht maint mich hot geboirn  

Di hefkerdike gas 

Bai tate mame oich geven a kind 

 

Ch’ob baide ongevoirn 

Nisht maint: es is a shpas 

Ich bin geblibn, vi in feld der vint. 

 

Ch’heis Ysrolik 

Ich bin dos kind fun gueto 

Ch’heis Ysrolik 

A heflcerdriker iung  

Chot’sh farblibn gole neto 

Derlang ich altz, noch  

A svitshe, un a zung 

 

Ch’heis Ysrolik 

Nor ven kainer zet nisht 

Vish ich shtil zich 

Fun oig arop a trer 

Nor fun main troier 

Beser as men redt nisht 

Tzu vos dermonen 

Un machn dos hartz zich shver. 
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Ysrolik é a história de um órfão, vendedor de sacarina e cigarros, que 
apregoa sua mercadoria com lucro insignificante, exatamente o valor da 
vida, que não vale mais do que um níquel. Ele recorda que não nasceu na 
rua, era um menino como qualquer outro, que já teve pai e mãe. Ele chora, 
com vergonha da triste situação em que se encontra, porém, somente 
quando ninguém vê. Ysrolik é o símbolo da população judaica que se 
encontrava submetida a condições subumanas pelos nazistas, impotente 
diante de forças descomunais “como o vento no campo”, mas que não perde 
a esperança de dias melhores, quer sobreviver e esquecer a tristeza para 
“não deixar seu coração aflito”. É o exemplo da canção triste do gueto. É a 
luta dos órfãos, cujos pais foram assassinados pelos alemães, com uma 
brutalidade jamais vista, ou morreram de fome e de doenças. 

11. Conclusão 

O presente trabalho mostra o nascimento, vida e morte do nazismo 
alemão e suas trágicas consequências, quando a população judaica da 
Europa, constituída de milhares de pessoas, totalmente desarmadas, foi 
praticamente dizimada, sem nenhum motivo e sem direito à defesa, na mão 
de verdadeiros monstros, fato sem similar na história do mundo, pela sua 
crueldade, preparação premeditada ao longo de muitos anos e planejada 
com verdadeiro rigor “científico”. 

Esta experiência dantesca começou a ser aplicada aos judeus 
europeus que caíram na mão dos alemães quando se iniciou a Segunda 
Guerra Mundial, em que a maioria dos países europeus foi ocupada por 
tropas nazistas. Os primeiros tempos de segregação dos judeus europeus 
nos guetos foram de relativa tranquilidade porque os serviços comunitários 
e sociais como o sistema escolar, os orfanatos, os teatros, as sessões 
literárias e musicais funcionaram quase todos até o final de 1941. 

Aos poucos porém, esses serviços comunitários foram sendo extintos, 
quando os locais onde funcionavam, passaram a ser usados como centros de 
recepção no gueto, de judeus transferidos de outras cidades. Os 
instrumentos musicais também foram sendo confiscados, de modo que 
somente restou aos judeus as canções e a revolta contra a opressão nazista, 
esta, porém, com grandes limitações. 
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Entre 1942 e 1945 ocorreram revoltas em guetos e campos de 
concentração evidentemente com pouco resultado prático. Uma população 
totalmente desarmada e confinada dificilmente poderia ter êxito contra um 
exército nazista, armado até os dentes. A mais expressiva revolta conhecida 
como o Levante do Gueto de Varsóvia, ocorreu em abril de 1943, quando 
os judeus conseguiram manter uma ofensiva de quase um mês contra uma 
máquina de guerra alemã, que os poloneses, com todo seu exército, não 
conseguiram suportar durante sequer uma semana, no início da guerra. 

Assim, o que restou foram as canções, a única arma com que os 
judeus se mantiveram enquanto vivos e que nos transmitiram, através delas, 
sua coragem, sua luta pela sobrevivência e seus anseios de vida até, 
finalmente, o seu total aniquilamento pela barbárie nazista. 
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