Capa: Der Goel, de Emil Berhardt, adaptação e encenação de Sami Feder. Fotografia provavelmente de Sami Feder,
durante ensaios, entre 1945 e 1947. Local não identificado. Acervo: GM-IL. Arte da capa por Bruna Guarizo,
Matheus Sakita e Vitor Yohan Abrantes Casaes.
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(...) O que queriam era declarar sua humanidade; e simplesmente, sua
humanidade; conscientemente, sua humanidade.
Chaim Gouri, poeta israelense
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RESUMO
Esta tese reconstitui a trajetória de Sami Feder (1906-2000), diretor de teatro judeu
polonês que atuou no contexto do movimento de resistência artística e emocional
sustentado por artistas, atores, diretores, autores e espectadores durante o período em
que o nazifascismo dominou grande parte da Europa (1933-45). Estendemos a análise
para o período imediatamente após a liberação dos campos de concentração,
especialmente o de Bergen-Belsen, por ser o Campo onde Feder permaneceu dias antes
e 5 anos no final da Segunda Guerra. A relevância deste estudo está em resgatar e
analisar historiograficamente o percurso e a atuação de Feder, que, por meio da arte
teatral, aliada à música, literatura e poesia, buscou o exercício ético do acolhimento
coletivo e da cidadania. O artista desenvolveu um teatro, pouco documentado devido às
circunstâncias de reclusão e proibição e, ao mesmo tempo, de denúncia, crítica e
reflexão subterrâneas durante a vigência do regime nazista. Mais tarde, com o fim da
guerra, institucionalizou-se este teatro, com maior registro, criando-se a Companhia
Kazet Theater, no Campo de deslocados DP Camp Bergen-Belsen (1945-50), onde a
reabilitação e recuperação da dignidade humana tornou-se uma urgência frente ao
desenraizamento e ao trauma. Ações intervencionistas como estas se propagaram pelas
cidades ocupadas, guetos e campos de concentração, enquanto reação ao processo de
desumanização sustentado pelo Estado nacional-socialista e países colaboracionistas.
Posteriormente, significaram também uma forma de participar da reconstrução de uma
identidade, de um povo, de uma cultura.
Palavras-chave: Kazet Theater; Resistência; Nazismo; Holocausto; Testemunho;
Memória; Sami Feder.
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ABSTRACT
This thesis restores the path followed by Sami Feder (1906-2000), the Polish Jewish
theater director, who worked during the resistance art and emotional movement
supported by artists, actors, directors, authors and audiences during the period in which
Nazi fascism dominated most of Europe (1933-45). We extend to the time immediately
after the concentration camp liberation, stressing on the Bergen-Belsen camp, where
Feder stayed some days during World War II and up to five years after its end. The
relevance of this study is to retrieve and perform a historiographic analysis of Feder’s
path and performance, that by theatrical art together with music, literature and poetry
searched the ethical work of collective refuge and citizenship. The artist developed a
poorly documented theater, due to reclusion and prohibition, not to mention
underground complaint, criticism and reflection during the Nazi regime. Later,
following the end of the World War, this theater was established, therefore better
documented, and the Kazet Theater Company was founded in the Bergen-Belsen
Displaced Persons Camp (1945-50), where rehabilitation and recuperation of human
dignity became a matter of urgency, owing to the rootlessness and trauma.
Interventionist actions like that were disseminated in occupied cities, ghettos and
concentration camps as a reaction to the dehumanization sustained by the national
socialist state as well as collaborationist countries, and afterwards, as a way to
participate in the reconstruction of an identity, people and culture.

Key Words: Kazet Theater; Resistance; Nazism; Holocaust; Testimony; Memory;
Sami Feder.
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1
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Tudo o que fazemos, o fazemos ilegalmente; legalmente não temos sequer
permissão para existir.
Chaim Aron Kaplan, educador judeu polonês

INTRODUÇÃO

Abertura da Introdução: Desenho de Helga Weissova, 13 anos. Terezin, 1945. Acervo: BLH-IL.
Epígrafe: Chaim Aron Kaplan (1880-1942) foi vítima do Nazismo e escreveu um diário no Gueto de Varsóvia,
Scroll of Agony.
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INTRODUÇÃO
Teatro de Sami Feder: um espaço poético, de resistência em tempos do
Holocausto dá continuidade à concepção de investigação que iniciei no Mestrado, que
tratou das experiências e modelos de teatro cujas interferências na realidade política e
social contribuem para a humanização da sociedade em níveis diferentes.2 Esse primeiro
mergulho foi realizado a partir da análise da memória registrada durante vinte e dois
anos de trabalho teatral e de teatro-educação que desenvolvi em uma empresa de São
Paulo (1982-2004).
Próxima e familiarizada com temáticas ligadas ao Holocausto por ser filha de
Mimi Kirchhausen, judia vienense sobrevivente da guerra, e por ser pesquisadora do
Laboratório de Estudos de Etnicidade, Racismo e Discriminação (LEER) da
Universidade de São Paulo, assim como diretora teatral, senti a urgência de mergulhar
neste universo a partir de referências pessoais e da minha atuação profissional, artística
e pedagógica. A motivação principal foi a de identificar como objeto de pesquisa
artistas de teatro que tivessem resistido ao Holocausto por meio da arte, investindo
contra o nazifascismo de forma humanista. O objetivo foi o de encontrar representantes
deste tipo de ações que fossem ainda nada ou pouco conhecidos pela literatura da arte, a
história do teatro e historiografia em geral, a fim de dar voz a eles: torná-los seres
visíveis.
Primeiramente, pensei na importância de resgatar alguns aspectos essenciais do
período

em

questão

para

melhor

contextualizar

as

manifestações

teatrais,

especificamente as de resistência. Para ajudar a compreender o momento da sociedade
que passou a abrigar e reforçar o desenvolvimento de regimes totalitários adotados pela
União Soviética e Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, recorri a Hannah Arendt
2

MARKO, Leslie. Dramaturgia Cênica na empresa: do trabalhador anônimo ao ser visível. 2009. 319 f.
Dissertação (Mestrado em Teoria e Prática do Teatro) – Escola de Comunicações e Artes, Universidade
de São Paulo, 2009.
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e Zygmunt Bauman como referenciais teóricos. Giorgio Agamben ajudou-me a
compreender um pouco da subjetividade da testemunha diante da tragédia dos campos
de concentração ao deparar-me com estes.
Segundo Bauman, a análise do Holocausto deveria ser realizada considerando os
fatores psicossociais do controle civilizatório do comportamento humano3, que teriam
levado ao poder exercido de forma desproporcional. A permanência histórica da
barbárie do século XX, segundo o autor, não poderia se limitar a cerimônias de
recordação e nem a discursos que responsabilizem moral e materialmente a Alemanha
por este deslize abismal, tampouco tentar justificar o ocorrido partir das tendências
primitivas e naturais do Homem nos seus instintos agressivos e, menos ainda, ao ato de
loucura de um sujeito marcado pela obsessão racista no auge do nazismo.4 Compreendi
ser necessário aprofundar estas questões para melhor compreendê-las.
Bauman constrói seu pensamento sobre uma análise exaustiva dos Estados
totalitários que se instalaram na primeira metade do século XX, fortalecidos por uma
administração burocrática, racional e eficaz. A perversidade localizada na
especialização funcional dos seus atores e o distanciamento entre mandantes e
executores retira qualquer possibilidade de subjetividade, que é substituída por uma
lógica incrustrada no plano do irracional.5
O Holocausto, reconhecido pelos estudos da História Contemporânea como o
maior genocídio contra a Humanidade, foi difundido pela pensadora alemã Hannah
Arendt como “um crime até então desconhecido em meio à civilização ocidental”6 e que
é de nossa total responsabilidade. É preciso olhar para ele, aprender e zelar para que
outros atos totalitários não ressurjam da nossa civilização.
Segundo o sociólogo polonês Zigmunt Bauman:
O Holocausto nasceu e foi executado na nossa sociedade moderna e
racional, em nosso alto estágio de civilização, e no auge do
desenvolvimento cultural humano, e por essa razão é um problema
dessa sociedade, dessa civilização e cultura.7

3

BAUMAN, Zigmunt. Modernidade e Holocausto. Tradução Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Zahar,
1998. p. 22.
4
Ibidem.
5
Ibidem.
6
ARENDT. Hannah. Origens do Totalitarismo. Tradução Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das
Letras, 2012. p. 21.
7
BAUMAN, Zigmunt. Modernidade e Holocausto, op. cit., p. 12.
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Nesse sentido, Giorgio Agamben, analisa a absurda tarefa de narrar algo para
além da compreensão humana, considerando que Auschwitz seria a prova do nomos (lei
ou norma) do espaço político contemporâneo: “portanto não só do espaço político
específico do regime nazista – não é mais a bela (e idealizada) construção da cidade
comum (polis), mas sim o Campo de concentração”8.
Agamben acredita tratar-se de um fenômeno “inenarrável”, como mencionado
anteriormente; nas palavras de Primo Levi9, cujo testemunho sobreviveu e ainda ecoa na
consciência da modernidade:
(...) hoje frente a este mundo infernal, minhas ideias se confundem:
será mesmo necessário elaborar um sistema e observá-lo? Não será
melhor compreender que não se possui sistema algum?10

A instalação de um sistema de extermínio e dos atos de extrema intolerância,
sustentados pelo partido nacional-socialista no poder na Alemanha e apoiados pelos
governos colaboracionistas dos territórios anexados, ainda hoje extrapola a nossa
compreensão. Como Hannah Arendt afirma
(...) serem passíveis de descoberta os mecanismos que dissolveram os
tradicionais elementos de nosso mundo político e espiritual num
amálgama onde tudo parece ter perdido seu valor específico,
escapando de nossa compreensão e tornando-se inútil para fins
humanos.11

Arendt desenvolve a noção do Mal implicado na importância de não ser
desconhecido ou ignoradas as forças destrutivas do século XX, além de vincular
intimamente o totalitarismo à negação da liberdade, do pensar, do sentir e à destruição
da Humanidade. Importante lembrar que, nesta época, na Alemanha, respirava-se um
clima propício para o horror institucionalizado em forma de isolamento, vergonha
extrema e destruição.12 Nesse sentido, a noção de a Banalidade do Mal, tão discutida no
século XX, é apontada por Agamben como mal interpretada: “uma das lições de
8

AGAMBEN, Giorgio. O que resta de Auschwitz. Tradução Selvino J. Assmann. São Paulo: Boitempo,
2008. p. 21.
9
Escritor italiano (1919-1987), sobrevivente do Holocausto após ser prisioneiro no Campo de extermínio
de Auschwitz-Birkenau. Escreveu com espanto, expressando a experiência vivida. Acredita-se que
resolveu se suicidar ao cair das escadas na sua residência em Turim, onde também nasceu.
10
LEVI, Primo. É isto um homem? Tradução Luigi Del Re. Rio e Janeiro: Rocco, 1985. p. 40.
11
ARENDT. Hannah. Origens do Totalitarismo, op. cit., p. 12.
12
Ibidem, p. 13.
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Auschwitz consiste precisamente em que entender a mente de um homem comum é
infinitamente mais difícil que compreender a mente de Spinoza ou de Dante (...)”13.
Cumpre lembrar que este período histórico abrange momentos de perda e
ruptura, assim como de reabilitação da dignidade de seres humanos, integrantes de uma
civilização em crise, sequestrada pelas forças totalitárias e antissemitas presentes em
diversos países de Europa após a Primeira Guerra Mundial. Diversos aspectos
interagem entre si: o vazio proveniente dos movimentos de massas perdidas e
fracassadas; a culpa histórica dos judeus; os desconfortos políticos e as alianças
econômicas com o poder ligado a períodos anteriores de emancipação dos judeus; a
crise crescente do exército aliado ao antissemitismo, antes e após o caso Dreyfus, na
França, entre 1894 e 1935. Estes elementos, sem dúvida, favoreceram a implantação do
fascismo e, especificamente, do nazismo.14
Judeus, Testemunhas de Jeová, dissidentes políticos, deficientes físicos e
mentais, homossexuais, negros, eslavos e ciganos foram perseguidos, torturados e
aniquilados sob a alegação de ameaçarem a pureza da raça ariana, considerada sublime
e elevada pelos nazistas. As Leis de Nuremberg de 1935 promulgaram e selaram a
eficácia do poder executivo sobre o judicial, determinando principalmente medidas
antissemitas que extrapolaram as fronteiras da Alemanha. Desde 1933, um conjunto de
ações estatais passou a excluir os grupos étnicos e políticos estigmatizados como
indesejáveis por suas ideias e/ou degenerados devido a sua raça, como aconteceu
principalmente com os judeus, que tiveram suas propriedades e bens confiscados. Em
processo de violência contínua, os principais alvos da política de extermínio das raças
inferiores foram perdendo os direitos ao trabalho, ao estudo e a preservar suas próprias
raízes. Também foram estabelecidas proibições generalizadas e aos símbolos vinculados
a uma identidade histórica. Milhões de seres-patrimônio perderam suas vidas.15
O regime totalitário sustentado pelo Estado alemão, entre 1933 e 1945, foi
fortalecendo o seu aparato ideológico arquitetado para vigiar, isolar e, finalmente,
destruir parte representativa da população da Europa Central e Oriental. Membros dos
13
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grupos acima mencionados, considerados párias, apátridas e parasitas, foram
transportados e excluídos da sociedade em campos de trabalhos forçados, de
concentração e de extermínio. A ciência, em nome da pesquisa médica, do
conhecimento tecnológico e da própria humanidade, transformou-se no pilar desta
barbárie generalizada. Justificados pela higiene racial e pela eugenia, importantes
recursos financeiros e humanos foram direcionados à pesquisa científica dedicada à
esterilização em massa, experimentos indescritíveis nos corpos dos prisioneiros, além
de apropriar-se de uma tecnologia aplicada à indústria de extermínio nas câmaras de
gás.
Do ponto de vista historiográfico, a presente investigação dialoga com a Escola
dos Annales que revê e reverte o privilégio antes dado a eventos, heróis e
acontecimentos ligados unicamente ao poder vigente. Muda-se o sentido do olhar
histórico não somente incorporando o espectro político, mas buscando expressões
subjetivas que se tornam conteúdos claros das marcas da civilização.16 Todo material
transforma-se, no caso desta pesquisa, em testemunho da catástrofe: arquivos secretos,
composições musicais, poesias, textos teatrais, fotografias, compilação escrita da
memória oral, gravações, programas de espetáculos, entrevistas, artigos, jornais,
desenhos, gravuras, rascunhos, passaportes, fichas de deportação, cartazes, objetos
trazidos das comunidades de origem, objetos religiosos, maquetes, mapas, processos
judiciais, entre outros. É com esta atitude que pretendemos dialogar com o significado
deste momento histórico tão singular, único.
As propostas da Escola dos Annales procuram identificar, reconhecer e valorizar
as expressões de resistência durante as guerras e conflitos que extrapolam as
experiências vivenciadas no front. Sugerem outras, marcadas pela luta espiritual,
buscando adentrar a alma, os sentimentos e os pensamentos. Sabemos que esta
empreitada heurística é possível, ainda que parcialmente, pois a resistência manifestouse por meio da perseverança de educadores, rabinos, lideranças políticas adultas e
juvenis. Enfrentando o controle totalitário, procuraram manter a identidade judaica
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expressa, não unicamente nas atividades de sentido religioso, mas que subsistia
enraizada nas suas origens e tradições.17
Recente é o interesse dos estudiosos do Holocausto sobre as manifestações
reconhecidas como de resistência. Os historiadores passaram a considerar como ato de
resistência, além das organizações armadas, a ação dos Partisans, paramilitares de
combate ao fascismo na Europa do Leste e Central, assim como as revoltas nos guetos e
campos de concentração. Valorizaram também as manifestações religiosas, artísticas,
culturais, narrativas e todo e qualquer ato, registro ou documento que expressassem as
marcas da obstinação por sobreviver e não ceder ao insistente aniquilamento de corpos e
almas discriminadas. Segundo Arendt, a compreensão desta História pode significar
“encarar a resistência frente a ela”18. É neste âmbito que esta tese se coloca.
Sami Feder, foco desta pesquisa, afirmou em um de seus diários que “a palavra e
o gesto eram ainda o que os nazistas não teriam como aniquilar”19. As centenas de
diários encontrados, muitos deles enterrados ou escondidos na época, têm oferecido
novas possibilidades de abordagem de leituras em relação ao desejo dos seus autores
por compartilharem com seus possíveis leitores o testemunho do horror, assim como os
fragmentos dos últimos momentos de vida dos que seriam logo exterminados. É o caso
dos registros realizados por Emanuel Ringelblum (1900-1944), no Gueto de Varsóvia,
que foram enterrados em caixas de metal e latas de leite, em 1943. Neles, Ringelblum,
dirigente da organização secreta Oineig Shabbos, e outros historiadores, intelectuais e
escritores registraram os momentos vividos no Gueto: desenhos, entrevistas,
documentos, diários, depoimentos e crônicas descritivas, enfim, tudo o que conseguiam
arquivar e esconder para preservar a memória daquele momento histórico terrível. Em
1946, parte do material foi encontrada nas ruínas de Varsóvia, oferecendo ao mundo um
valioso aporte histórico.
Assim, a resistência foi sendo reconhecida nos procedimentos secretos de
registros informais, na preservação de documentos e diários pessoais, no resgate da
literatura ídiche, nas composições musicais, na memorização de poemas e crônicas, na
criação artística e no exílio. A partir da década de 1980, principalmente, os estudiosos
do Holocausto passaram a considerar como fontes históricas todas as formas de resistir
17
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à destruição da existência de seres humanos, direcionadas para a preservação da
memória coletiva de um povo e da sua cultura.
Atos esporádicos no cotidiano, aparentemente insignificantes, foram percebidos
como ações de resistência, muitas vezes cruciais à sobrevida. Chaim Gouri20, diante da
pergunta sobre o que era resisitir durante o Holocausto, expressou-se pela poesia A
Resistência Judaica – incluída em Pnei Hamered21, documentário israelense de 1985.
Toda e qualquer manifestação humana que nasce como reação a um estado de tirania,
desde a mais sutil até mesmo a que traz risco de vida, é uma forma de resistir:
Resistió quien se dedicó al contrabando de panes.
Resistió quien educo en secreto
Resistió quien escribió y distribuyo una revista subterránea que alerto
Resistió quien escondió una Tora
Resistió quien falsificó documentación “aria” que otorgo vida
Resistió quien ayudó a los perseguidos a escapar de país en país
Resistió quien escribió lo acontecido y lo enterró en la arena
Resistió quien ayudó a quien lo necesitaba más que si mismo
Resistió quien dijo aquello que lo acerco a su muerte
Resistió quien se levantó frente a sus asesinos con manos peladas
Resistió quien conectó entre los insurrectos y paso órdenes y armas
Resistió quien sobrevivió
Resistió quien quién luchó armado, en la calle, en las montañas y en
los bosques
Resistió quien se levantó en los Campos de exterminio
Resistió quien se sublevó en los Guetos, entre muros destruidos, en la
sublevación más desesperada que supiera el hombre en su vida.22

É neste contexto que a nossa análise transita, dentro de um largo paradoxo entre
o arbítrio totalitário e a sobrevivência criativa como forma de resistência a um regime
opressor ao extremo instalado na Europa em pleno século XX, período de suposta
modernidade e alta civilização. As manifestações subversivas expressas nos campos da
música, das artes plásticas, do teatro, da dança, da poesia e da literatura são aqui
interpretadas como expressões dos excluídos, “marcados para morrer”. Surgiram em
lugares diferentes, possibilitando a reconstituição de uma espécie de “mapa dos
horrores”. Muitas destas formas de expressão artística se desenvolveram sem
comunicação umas com as outras devido ao isolamento forçado, tendo como elo comum
o imperativo desejo de sobreviver. Preservaram, como um todo invisível, um elemento
20
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que não poderia ser roubado, isto é: a clandestinidade do gesto criativo individual e
coletivo. Nesta direção, uma questão vem à tona: como foi humanamente possível a
existência do fenômeno artístico, como forma de sobrevivência psíquica e espiritual e
como reação em condições tão adversas? Como foi possível, apesar da imposição de
isolamento e profunda solidão dos nazistas sobre suas vítimas, sobreviver sem perderem
o seu eu, sem perderem a confiança em si mesmos como parceiros, compartilhando os
próprios pensamentos e as experiências vivas da realidade? Como foi que a arte driblou
o estado dos mortos-vivos desgarrados, descritos por Agamben23, ajudando a mantê-los
acordados na sua capacidade de agir, de ser, do Ser?24
Nestas últimas décadas, inúmeros têm sido os estudos sobre arte no Holocausto
que, sutilmente, conseguiu se opor à brutalidade nazista. Neste sentido, muitas são as
investigações sobre a música e as artes plásticas, mas raras sobre o teatro que,
certamente, em situação de catástrofe, precisaria de mais recursos para existir. Afinal,
um ato teatral, em qualquer situação e interação, necessita de atores e espectadores, ou,
no mínimo, de alguém em cena e de alguém que assistindo. Além disso, consideramos
que o registro era mais difícil nos espaços dos guetos, e quase impossível nos campos
de concentração, devido à inexistência de bibliotecas, textos dramatúrgicos, discos,
papel e tinta, partituras, máquinas fotográficas, instrumentos musicais, pano para
confeccionar figurinos, materiais para cenotécnica e cenografias etc. As possibilidades
da documentação histórica eram escassas, quando sobreviviam à censura e à
repressão.25
Imaginar o fenômeno teatral durante o Holocausto talvez fosse inconcebível.
Muitas vezes, a própria população judia o considerava inadequado e impertinente,
portanto, difícil de ser aceito e compreendido, o que também prejudicou e, assim,
inviável, os registros de fragmentos da sua história e memória. No entanto, são
inúmeras e impactantes as manifestações contemporâneas de representação sobre a
barbárie em questão, enquanto eco artístico nos dias de hoje, a partir do distanciamento
em relação ao trauma provocado. Nestrovski e Seligmann referem-se ao resgate da
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experiência vivida por meio da memória, base para possíveis representações que podem
sacrificar ou não os significados referidos:
A formação de significados e a traição desses significados no ato de
contar; o paradoxo de um conhecimento voltado para o que há de mais
marcante e específico na experiência, mas fadado a perder a
especificidade exatamente ao torná-la compreensível; o esquecimento
do evento que, aqui, é um sinônimo aberratório da lembrança; este é o
pano de fundo contra o qual vêm se dar tantas obras da nossa cultura,
muito especialmente na segunda metade do século vinte.26

O teatro como espaço de resistência acolheu e deu moldura a atores e
espectadores, em um pacto construído entre o gesto, a palavra e o silêncio. Muitas
vezes, o silêncio da pausa e a mímica representaram o lamento e o ruído do
acontecimento real sofrido. Em palcos improvisados ou clandestinos, decorando textos
proibidos, desenhando partituras recuperadas da memória dos companheiros, usando
cortinas e outros objetos para confeccionar indumentárias e cenografias, a cultura ídiche
foi preservada num ato heroico em que parte da alma do povo judeu, que vinha sendo
exterminado, conseguiu se rebelar.
Como imaginar a representação teatral em tempo real, concomitante a um
período em que as mortes ocorriam no mesmo incubador do trauma pessoal e coletivo?
É justamente nessa área que artistas empunharam as suas armas afiadas pela arte de
representar. Plateias permaneciam mudas, nem por isso passivas, identificadas entre si,
tomadas pelo silêncio e pela vergonha de serem observados por eles mesmos, entre eles,
naquela condição obscena, como pretendia o nazismo, desprovida do humano. Um
mergulho na miséria humana, em seus corpos e almas. Este possível trânsito entre as
dores pulsantes de atores e espectadores desafia o nosso entendimento. Conhecemos,
hoje em dia, propostas político-teatrais análogas, como as criadas pelo teatrólogo
Augusto Boal (1931-2009) e seu Teatro do Oprimido27 em que também detectamos
aspectos comuns a atores e espectadores, além de verificarmos as possibilidades de
transformação das situações de opressão a partir de reflexões coletivas.28

26

NESTROVSKI, Arthur; SELIGMANN-SILVA, Márcio (orgs.). Catástrofe e Representação: Ensaios.
São Paulo: Escuta, 2000, p. 7.
27
Teatrólogo brasileiro conhecido no mundo todo principalmente pelo Teatro do Oprimido incluindo
técnicas como o Teatro do Invisível, Teatro Jornal, Teatro Fórum, entre outros.
28
As relações entre o Teatro do Oprimido e o trabalho realizado durante a guerra serão discutidas no
capítulo 3, Sami Feder e o Kazet Theater.

29

Consideramos que, durante o Holocausto, o teatro retomou o seu sentido mais
essencial presente na História da Civilização: o de acolher, em espaços cênicos de
qualquer formato ou tamanho, mais ou menos improvisados, a necessidade de expressão
de ideias e sentimentos baseados em mal-estares, indagações e indignações, assim como
de desejos de transformações, para comunicá-los esteticamente a alguém, um ou mais
espectadores, geralmente um coletivo. Tais posturas resultam certamente da
identificação entre atores e espectadores, na maior parte das vezes partícipes da mesma
realidade psicossocial e cultural compartilhada nos mesmos espaços de exclusão, no
caso em guetos, campos de trabalho, concentração e extermínio. A expressão e/ou
manifestação de resistência era urgente na situação de opressão radicalizada. Assim, o
teatro foi uma das maneiras encontradas para que atores e espectadores pudessem se
colocar no mundo.
O teatro durante o Holocausto teve um significado especial pelos seus
desdobramentos e formas variadas de interferir na realidade do oprimido e do opressor.
É neste teatro que os capítulos desta tese mergulham, muitas vezes com menos oxigênio
devido à falta de registros, leia-se: documentos, iconografia e literatura.
Na busca de um representante teatral de resistência, me deparei com alguns
grupos já pesquisados como O Grupo de Teatro de Vilna, apresentado no capítulo 1,
Atuando sobre Brasas, sobre o qual o dramaturgo israelense Joshua Sobol pesquisou
exaustivamente para a escrita dramatúrgica de sua peça Guetto29.
Aproveitando que estava participando de um Curso na Escola Internacional no
Museu do Holocausto de Jerusalém – Yad Vashem (MH/YV-IL), em dezembro de 2011,
procurei Sima Skurkovitz, a primeira artista sobrevivente do Holocausto que
entrevistaria para esta tese. Não seria a única pessoa a ser entrevistada ao longo da
pesquisa que, apesar de sua importância histórica, vivia submersa em certo silêncio e
isolamento, um tanto desconhecida pela vizinhança, acadêmicos e pesquisadores.
Após vários dias de tentativas de agendamento com seu filho, uma voz distante e
difícil ao telefone, a visita foi finalmente marcada. Procurei por muito tempo o número
do pequeno prédio entre muitos outros iguais em um bairro de classe média baixa em
Jerusalém. Deparei-me com uma porta onde pedaços de papel escritos à mão, presos
com fita crepe improvisada, anunciavam que ali vivia Sima. A sensação de alguém que
deveria ser lembrada e reconhecida crescia. Desconhecendo as odisseias dos
29
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pesquisadores acadêmicos, abriu a porta mostrando curiosa que aguardava há muito
tempo, tal vez, há anos. A sua vontade e necessidade de contar era muito grande.
Recebeu-me com alegria, ansiosa por explicar e responder. Numa mescla de
idiomas, entre ídiche, inglês, alemão e hebraico, Sima narrou naquele dia uma nova
história, revisitando a sua própria na moldura coletiva do Gueto de Vilna. Tentei
entender o máximo possível, com toda a minha concentração fragmentada entre todas
aquelas línguas das quais eu conhecia um pouco de cada. De fato, além das palavras,
conversei com Sima, a atriz de teatro de bonecos, através de seus gestos, expressões
faciais e olhares travessos que resgatavam tanto a vivacidade da luta por uma
sobrevivência quanto a dor profunda por tudo o que se perdeu...
2. A porta de entrada do
apartamento
de
Sima
Skurkovitz num bairro de
classe média baixa de
Jerusalém. 20 dez. 2012.
Fotografia
de
Leslie
Marko. Acervo: Leslie
Marko.

3. Leslie Marko em
conversa
com
Sima
Skurkovitz, cantora e atriz
do grupo de teatro de
bonecos do Gueto de
Vilna. Jerusalém, 20 dez.
2011. Fotografia do filho
de Sima. Acervo: Leslie
Marko.
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Na entrevista, a sobrevivente relatou situações que coincidiam com as
trabalhadas por Sobol. Durante a conversa, pensei que Sima poderia ter inspirado o
personagem central da peça e do filme. Soube depois, pelo roteirista, que se não
inspirou inteiramente, com certeza foi parte da composição do personagem.
Meus dois anos no Gueto foram penosos. Não posso esquecer os
assassinatos. A matança contínua e sem sentido dos judeus (...) era
como uma longa noite escura para mim. Mas fora essa escuridão,
lembro-me das reuniões do nosso clube juvenil. Num apartamento
velho e destruído, numa pequena rua, nos encontrávamos todos juntos.
Professores, atores, cantores, amigos... Por um par de horas. Esses
encontros nos davam a força para continuar. Por algumas poucas
horas conseguíamos evadir da terrível realidade das nossas vidas e
encontrávamos motivação para nossas almas.30

Sima, entusiasmada e terna, contou-me com a lucidez de sua memória como era
o teatro em Vilna. Emocionada, lembrou também como foram retiradas, ela e sua
família, de sua casa, tendo que deixar tudo para trás. O fato de ter participado das
atividades teatrais no Gueto de Vilna ajudou Sima a manter uma visão otimista e
esperançosa. Sentindo-se acompanhada pelos espectadores, ao rir, cantar ou
simplesmente assistir, permitia-lhe compartilhar a solidão e a dor num manto de alegria
e fé.
Com o livro de memórias31 que escrevera após a guerra, em Israel, lembrou sua
participação no teatro de Vilna. Trêmula, escreveu-me uma dedicatória, onde me
convidava a adentrar em outra narrativa, escrita sobre uma época de morte e
sobrevivência. Tripla gratidão: por me receber com tanto carinho, pela escrita de um
livro-testemunho que ela entregou não para mim, mas à humanidade, e pela luta digna
que realizou entre tiros e bonecos, entre covas e palcos...
Dedicar-se a conversar com filhos e netos do Holocausto e com gerações
nascidas ou imigradas a Israel e interagir com elas através de cartas constantes deu a
Sima a possibilidade de dar continuidade ao seu testemunho e de persistência à vida. O
Teatro de Vilna é retratado por Sobol como ousado e com domínio da linguagem crítica
e irônica de teatro-cabaré, comum na época, na Europa.
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Fui compreendendo que encontrar experiências de teatro e resistência estaria
ligado à memória de alguém, sobrevivente, artista ou espectador vinculado a uma
concepção ideológica do mundo e da vida. Como afirma Bosi: “É preciso sempre
examinar matizando os laços que unem memória e ideologia; laços que antes da
secularização moderna, amarravam a memória pública à memória individual”32;
ademais: “o cruzamento entre a experiência pessoal e a coletiva seria compreensão da
‘articulação da História com a vida quotidiana’”33.
A partir desta constatação, procurei encontrar um outro expoente teatral, já que o
grupo de Vilna é hoje mundialmente conhecido. A sucessão de informações
concomitantes e progressivas foi dando luz a esta pesquisa de maneira persistente em
forma de uma trilha investigativa, como veremos adiante ainda nesta mesma introdução.
Dia a dia, novas informações, constatações e hipóteses foram surgindo. Contatos e
vínculos com entrevistados, descoberta de arquivos e o acompanhamento de alguns
vestígios, marcas e sinais de quem seria o foco deste doutorado, foram aparecendo e
formando um corpus do cultural.
Encontrei em Sami Feder (1909-2000), judeu polonês, diretor de teatro,
sobrevivente e testemunha do Holocausto, a possibilidade de aprofundar a pesquisa e
colaborar com o desvelar do que me mobilizava. Instigada pelo desconhecido, procurei
resgatar, analisar e compreender o seu percurso artístico, no qual antes, durante e após o
Holocausto dirigiu, produziu encenações teatrais com diversos atores e atrizes, músicos
e cenógrafos como reação à desumanização instituída pelos nazifascistas na Alemanha e
nos países anexados, muitos dos quais colaboracionistas. Revisitar este segmento da
história do teatro e, mais especificamente, o teatro de Sami Feder, extrapola o
significado do caráter histórico, para alcançar a ética pelo seu significado enquanto
expressão de solidariedade, sobrevivência, compreensão, comunicação, acolhimento e
dignidade. Sob este viés, pretendemos contribuir com a reparação de um silêncio
histórico, que contribui para o esquecimento e a omissão. Cabe, portanto, adentrar nos
fatos e movimentos, muitas vezes individuais, num contexto coletivo, daqueles que
foram contrários ao nazismo.
É a partir deste contexto que pretendemos realizar um trânsito acadêmico entre
História, memória e experiência subjetiva de pesquisa, valorizando uma manifestação
significativa teatral daquela época: a experiência singular de Sami Feder, cuja história
32
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ouvi pela primeira vez em Jerusalém, quando participei de um curso no MH/YV-IL.
Conversei com Moti Sandak, membro e representante de Israel da Association for
Jewish Theater (AJT) e criador do portal www.jewish-Theater.com, sobre Teatro
Judaico34. Conheci Moti em dois congressos35 da AJT e, nas duas ocasiões, repeti a
pergunta: “Você conhece algum teatro de resistência atuante durante o Holocausto, além
do reconhecido Grupo de Teatro de Vilna, já bastante estudado?”. Perguntou-me se eu
já tinha ouvido falar de Sami Feder e se conhecia a pesquisadora russa Zlata Zaretsky36,
autora de um artigo sobre esse artista37. Neste texto, Zaretsky sublinha a importância do
estudo do teatro do Holocausto como parte da história do teatro judaico e do teatro
mundial, identificando Sami Feder como um artista pouco estudado e de significado
relevante.
“Intui a certeza” de que havia encontrado finalmente o objeto de pesquisa para
este doutorado. Inspirou-me o que li:
Sami Feder é um exemplo único de força espiritual, dirigindo teatro
durante o Holocausto. Ele não era famoso antes da guerra, ao
contrário de Kurt Gerron ou Ehrlich Max, Schwenk Karel ou Ullmann
Viktor, Kotzenelson Yitzhak ou Arnshtam Mark – estrelas culturais do
pré-guerra da Europa que foram impiedosamente dizimados por nada,
a não ser por seu judaísmo. Sami Feder tinha apenas 29 anos de idade,
em 1939, quando começou a sua jornada de luta espiritual através de
12 Campos de trabalho e Campos de extermínio (...).38
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Sandak criou naquele mesmo mês uma seção sobre Teatro e Holocausto no site, marcando o aniversário
de 21 anos da Conferência de Wannsee, realizada perto de Berlim em 20 de janeiro de 1942. Foi naquela
reunião que, sob o comando de Adolf Eichmann e Reinhard Heydrich, assinou-se o plano de aniquilação
em massa dos judeus da Europa, conhecido como Solução Final. O site Jewish Theater foi desativado em
17/09/15, e será criado um novo no primeiro semestre de 2016, chamado The Online Museum Of Jewish
Theater.
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Acontecidos em Viena e Detroit, onde apresentei trabalhos de encenação assim como palestras sobre o
Teatro Judaico que realizava no Brasil à época. O de Viena, especificamente, teve um significado especial
por ser o primeiro Encontro oficial de Teatro Judaico na Áustria após a guerra. Teve como título Tikum
Olam, que significa em hebraico Reparação do Mundo.
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Pesquisadora russa imigrante em Israel. PhD em Teoria e História do Teatro na Moscow University in
Russian Philology (Rússia). Desde 1990, vive em Israel focalizando teatro Judaico. Publicou, em russo,
hebraico e inglês, mais de 140 trabalhos sobre arte israelense: pintura, literatura e teatro. Membro da
União de Escritores de Israel desde 1994. Autora do livro The Phenomenon of Israeli Theater e de dois
CDs sobre o tema. Pesquisadora e jornalista de jornais e revistas. Especializada em teatro judaico e em
teatro durante o Holocausto. Identificada com a posição ideológica do teatro de Sami Feder, com quem
teve contato pessoal poucos anos antes de sua morte, em Israel. Escritora de livros e conferencista do
MH/YV-IL
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On line Collection (HTC). <www.jewish-Theater.com>. Acesso em: 12 mar. 2010 (site indisponível
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Zlata Zaretsky respondeu meu e-mail pedindo para entrar novamente em contato
dali a três semanas porque iria participar como jurada de um festival de teatro em
Tiberíades. Três semanas, naquele momento, era o tempo que faltava para o meu
retorno ao Brasil. Procurei adiantar minha pesquisa junto à biblioteca da Universidade
Hebraica de Jerusalém, navegando por algumas bases de dados e na internet, mas nada
encontrei além do artigo de Zlata. Na época, dei uma consultoria em Israel para a equipe
de arte-educadores do Museu do Holocausto para Crianças – Yad Layeled (YLY-IL), do
Kibbutz Lohamei Haguitaot39, onde tive a oportunidade de pesquisar nos arquivos da
biblioteca daquela instituição. Encontrei algumas poucas referências sobre o diretor e
alguns registros sobre teatro ídiche em geral durante o Holocausto.
Após três semanas de pesquisa, fui ao encontro de Zlata em Maale Adumim,
cidade próxima a Jerusalém.
Ao longo de três horas, a pesquisadora me mostraria com agilidade tudo o que
tinha em mãos: parte do arquivo pessoal de Sami Feder, doado a ela por sua segunda
esposa, Dora Feder, depois do falecimento dele, em 2000. Em vários momentos afirmou
que seria importante que eu continuasse a pesquisa por ela iniciada.
Durante as duas horas restantes, mostrou-me
fotografias, documentos e recortes de jornal da época em
hebraico, ídiche, inglês e espanhol sobre Sami Feder e o
Kazet Theater40. Zlata contou, emocionada, que as fotos
eram posteriores à liberação do Campo de concentração
Bergen-Belsen41, pois não havia condições para o
registro fotográfico durante a existência dos campos.
Levei bastante tempo para compreender porque
não havia praticamente nada de literatura ou material na
internet sobre Sami Feder. Na realidade, compreenderia
4. Zlata Zaretsky, pesquisadora de Teatro
Judaico, israelense e do Holocausto. Local e
data não identificados. Acervo: Zlata Zaretsky.
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Kibutz na cidade de Akko, Israel. Criado por sobreviventes da Revolta do Gueto de Varsóvia.
Companhia de teatro criada pelo diretor Sami Feder, integrante do Comitê Central e do Comitê Cultural
do DP Camp Bergen-Belsen, originariamente chamada de Estúdio de Teatro Ídiche de Bergen-Belsen.
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Campo de concentração, chamado também de Belsen, localizado na Baixa Saxônia, no distrito de Celle.
Iniciou seu funcionamento em 1940, para prisioneiros de guerra. Em 1941, foram mortos lá 20 mil
soldados soviéticos. Em 1942, o local, transformado em Campo de concentração, apresentava o maior
índice de mortes entre todos os campos do III Reich. Em abril de 1943, a SS assumiu o comando do
Campo. Milhares de judeus, homossexuais e ciganos lá foram torturados até a morte. O tifo, a disenteria,
a fome e as graves condições de sobrelotação foram motivo da morte em massa. No total, estima-se que
70.000 pessoas morreram lá.
40
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isto melhor ao conhecer Arie Olewski42, Eliezer Trepman43 e Sophie Fetthauer44, meses
depois.
Naquele momento, me parecia que somente Zlata, mais ninguém, sabia daquilo
tudo. Ela me confessou que uma escritora norte-americana procurou-a pedindo acesso a
seu arquivo, mas ela não sentiu confiança, pois percebeu que colaboraria para o uso
comercial de uma vida. Zlata não se interessaria por aventuras comerciais acima da
pesquisa acadêmica que se entrelaça com a sua própria vida, seus princípios, sua ética
como pesquisadora e narradora. Em pouco tempo, Zlata derramou informações valiosas
que eu não conseguia digerir tão rapidamente, como por exemplo: Feder foi aluno de
Erwin Piscator na Alemanha antes da guerra; Feder teria sido ator do Teatro Habima;
Feder obteve cartão especial outorgado a poucos judeus para protegê-los da morte, o
Schain.45
Zlata rapidamente digitalizou, em seu pequeno scanner, todos os recortes de
jornais e textos durante as poucas horas até a minha partida. Estávamos cientes de que,
logo mais, sairia o último ônibus de Jerusalém a Tel Aviv devido ao Shabat – sexta feira
quando tudo se detém para o descanso, por motivos religiosos. Descansaríamos? No
momento da minha partida, ela colocou em minhas mãos, apressadamente, um diário
em ídiche e a cópia de um livro de Feder. Presenteou-me com os dois textos: Anotações
sobre o Kazet Theater para o diário ídiche do Teatro do Campo de Concentração em
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Arie Olewski, filho de Rafael Olewski, líder do Comitê Central do DP Camp Bergen-Belsen e de
Rachela Zelmanowicze, sobrevivente e integrante da orquestra de Auschwitz-Birkenau. Jochi, a filha
mais velha do casal, nasceu no DP Camp. Rafael Olewski esteve engajado no Projeto Êxodo, levando
judeus “ilegalmente” para a Palestina, então administrada pelos britânicos, e imigrou com a família a
Israel.
Arie nasceu e mora em Israel e conheceu Sami Feder. Arie e Jochi continuam, ainda, engajados na
Associação de Sobreviventes do Campo de Bergen-Belsen e anualmente participam das celebrações de
recordação no Memorial do Campo, na Alemanha, e no MH/YV-IL. Eles doaram os arquivos pessoais de
seus pais ao MM-IL e ao MH/YV-IL.
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Eliezer Trepman, filho de Paul Trepman, jornalista, líder do DP Camp de Bergen-Belsen, e de Babey
Widutchinsky, pianista, e sobrinho de Dora Widutchinsky, ambas integrantes do Kazet Theater. Paul
Trepman teve um papel muito importante na época e inclusive acompanhou a turnê do Kazet Theater pela
França e Bélgica. Eliezer me acompanhou nos últimos meses de pesquisa e escrita, traduzindo para o
inglês, com rigor acadêmico e com profundo conhecimento histórico, cerca de 20 artigos publicados no
Unzer Sztyme [Nossa Voz] de Bergen-Belsen, primeiro jornal ídiche após a libertação dos campos de
concentração publicado na Alemanha, do qual seu pai foi co-editor, junto com Rafael Olewski e David
Rosenthal. Portanto, todos os artigos do Unzer Sztyme citados nesta tese – à exceção daqueles retirados
dos livros de Feder – foram traduzidos a partir das versões de Eliezer e pertencem a coleção de Paul
Trepman. Eliezer visitou Sami Feder em 1990, em Israel, e continua vinculado à pesquisa sobre a história
do Kazet Theater e do DP Camp.
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Pesquisadora do Departamento de Música da Universidade de Hamburgo.
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Informação que busquei confirmar quando finalmente, após 3 anos, a própria Zlata me enviou cópia de
uma passagem do livro que eu também consegui em Israel tempo depois.
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Bergen-Belsen 1945/1947, em ídiche46, e Punhos Cerrados47, em hebraico, publicado
em Israel.
Mais adiante, enviou-me a cópia de um livro escrito por ela sobre teatro judaico,
em que consta uma breve entrevista com Sami Feder, realizada em 1995.48
Instigada, perguntei-lhe se tinha certeza em me ceder estes materiais, já que não
ficaria com nenhuma cópia, ainda mais por informar que havia apenas uma cópia no
MH/YV-IL. Respondeu-me: “Sei que fica em boas mãos!” Prometi que lhe devolveria
um dia em mãos. Sair daquela cidade, construída recentemente, sem outra convicção
não faria nenhum sentido. Parti com a responsabilidade de tornar-me testemunha, dando
voz à narrativa de Sami Feder sobre parte de uma história tão pouco conhecida,
fragmentos da memória individual e coletiva impregnada de lembranças, tempos e
circunstâncias vividas. Zlata sentia a necessidade de se fazer jus àquela parte da história
por meio do resgate de um repertório acumulado na escrita de Sami contida em seus
diários e livros, em matérias de jornal e em seu próprio ato de entrega daquilo que era
“tudo” até então. Levei comigo uma espécie de “dossiê secreto” e que, de certa forma, o
era.
A partir dali, ao longo de cinco anos, realizei uma ampla investigação histórica
tecendo uma rede de vínculos ligados a Sami Feder, diretor teatral definido como o
objeto desta pesquisa. Como afirma Carlo Ginzburg, “se a realidade é opaca, existem
zonas privilegiadas – sinais, indícios – que permitem decifrá-la”. Na perspectiva de
Ginzburg, a possibilidade de detectarmos aspectos não revelados nos documentos pode
contribuir com a construção da narrativa histórica. “Decifrando pistas”, poderemos
captar, analisar e compreender elementos significativos. 49.
Descobri pessoas, pesquisadores acadêmicos e conhecedores do assunto;
adentrei acervos longínquos, decifrando novos personagens para esta tese, até então sem
hipóteses defendidas. No começo, sabia apenas o nome e o sobrenome do diretor
polonês e conhecia parte de seu arquivo pessoal doado por Zlata Zaretsky e, em
decorrência, eu me fazia centenas de perguntas. A partir dali, atravessei anos de árduo
trabalho procurando mapear, descobrir, revelar e descortinar, para além dos limites da
46
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investigação. As trilhas, criadas e seguidas como detetive, ajudaram-me a tecer esta
nova narrativa, entrelaçando os fios da história e da memória.
A trilha de aproximação com as fontes fortaleceu a minha caminhada instigandome a procurar indícios em outros países e cidades: Hamburgo, Celle, Belsen e Berlim,
na Alemanha; Tel Aviv, Akko, Maale Adumim, Jerusalém, em Israel; e Melbourne, na
Austrália. Tornou-se necessário incluir neste texto a descrição de parte de cada um dos
momentos de descoberta que, em si mesmos, criaram um fato histórico: a atualização da
própria pesquisa. A imersão no teatro ídiche clássico, oriundo da Europa Oriental, e no
teatro criado por Sami Feder, durante e imediatamente após a guerra, levou-me a
realizar entrevistas significativas, assim como um breve estágio junto ao Memorial do
Campo de Concentração de Bergen-Belsen (BBM-AL). Ali, participei da visita
monitorada com exclusividade à Base Militar Nazista tomada pelos britânicos para
instalar o DP Camp Bergen-Belsen - Campo de Deslocados de Bergen-Belsen50. Esta
visita foi crucial para a pesquisa, como veremos mais adiante. Estabeleci contatos
próximos, incluindo visitas pessoais em outros museus, como o MH/YV-IL, onde
realizei dois cursos sobre o tema do Holocausto51, e o Goor Museum, dentro da
Universidade Hebraica de Jerusalém (GM-IL).
A força dos contatos estabelecidos costurando as informações urgentes articulou
uma espécie de mosaico complexo e expressivo da trama da pesquisa, constituindo-se
em um dos motivos para incluir a subjetividade em alguns momentos da escrita. Por
50

Campo de Deslocados do Campo de concentração de Bergen-Belsen – DP Camp Bergen-Belsen. Em
15 de abril de 1945, os britânicos, ao liberarem o Campo, depararam-se com mais de 13 mil corpos
espalhados. Os alemães foram obrigados a cavar covas coletivas e os judeus fizeram questão de enterrar
os corpos e rezar por eles. Em maio, o Campo foi incendiado devido à epidemia de tifo. Filmagens e
depoimentos de militares britânicos fazem de Bergen-Belsen um dos campos emblemáticos do nazismo.
Os milhares de sobreviventes de diversas nacionalidades foram levados a 1,5 km de distância, onde havia
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antissemitas e permanecendo no DP Camp polonês até setembro de 1946. Instalou-se um hospital ao céu
aberto no DP Camp. Nos primeiros meses após a liberação, ainda 200 doentes morriam diariamente...
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Disponível em: <http://bergen-belsen.stiftung-ng.de/en/history/dp-Camp.html>. Acesso em: 20 mar.
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outro lado, verifiquei que tal investida no passado dava voz e espaço às testemunhas,
além de abrir caminhos para possíveis respostas. Questões antes sem perspectiva de
conhecimento ou mesmo de compreensão começaram a ganhar forma e conteúdo.
Aos poucos, consegui identificar silêncios, nem sempre percebidos pelo
desconhecimento de fatos ignorados por pessoas envolvidas com instituições ou mesmo
arquivos. Reconstruí partes silenciadas da história enriquecendo este inventário do
passado e do presente, ocupando espaços significativos no campo do conhecimento. No
último ano de pesquisa, descobri a existência, em vida, de Sonia Lizaron (antes
Boczkowska), atriz e cantora ídiche, uma das fundadoras do Kazet Theater e primeira
esposa de Sami Feder. O fato de Sonia ainda estar viva, morando na Austrália, era
desconhecido para a própria equipe curadora e coordenadora dos arquivos do Memorial
de Bergen-Belsen. Infelizmente, ela morreu em agosto de 2015, alguns meses após
nosso encontro. Conversar com pessoas ligadas a ela foi essencial, como veremos no
capítulo 3, Sami Feder e o Kazet Theater.
Estes fatos resultaram no impacto sobre mim e depois sobre meus interlocutores,
como correntes de novas reflexões e ações, que chamarei de Ecos52, espécies de
ressonâncias que expressam o resgate de fragmentos e sentidos da memória coletiva.
Quantas vezes expressamos, com uma convicção que parece muito pessoal,
reflexões tiradas de um jornal, de um livro ou de uma conversa! Elas
correspondem tão bem à nossa maneira de ver, que nos surpreenderíamos ao
descobrir quem é seu autor e constatar que não são nossas. “Já havíamos
pensado nisso” – não percebemos que somos apenas um eco.53

Percebi, aos poucos, o quanto esta pesquisa mobilizava não somente a mim, mas
também outras pessoas envolvidas com o tema de alguma forma. Senti em várias delas a
vontade de fazer justiça reconhecendo-se parte de uma história até então desconhecida.
Foi assim que conheci Arie Olewski e Eliezer Trepman, interessados no resgate de uma
parte da história que eles também não conheciam a fundo, a do Kazet Theater, ainda que
mencionada dentro de casa. Mergulhar na vida de Feder e na história do seu teatro
significaria para ambos a rica possibilidade de revisitar e ressignificar parte do próprio
passado, da própria história familiar. Assim, investimos em conjunto para o
reconhecimento deste legado. Um dos ecos significativos desta pesquisa é o fato de
52

Termo utilizado por Maurice Halbwachs ao se referir à repercussão de ideias, reflexões, sentimentos e
emoções que nosso grupo de pertença nos inspira. HALBWACHS, Maurice. A Memória Coletiva.
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Eliezer Trepman se interessar em publicar, no futuro, o compêndio das traduções que
produziu para esta tese de todos os artigos escritos em ídiche a respeito do Kazet
Theater, publicados entre 1945 e 1947 no Unzer Sztyme, primeiro jornal em ídiche após
o final da Segunda Guerra Mundial, na Alemanha.
Esta pesquisa, sem dúvida, deu a conhecer a história e a vida de Sami antes de
Bergen-Belsen, até então incógnita para o próprio Arie Olewski. Ao procurar a
correspondência entre Sami e seu pai, algumas ideias se tornaram mais claras para ele.
Muitos anos se passaram desde seu último encontro com Feder, inclusive soube de seu
falecimento já alguns meses após o ocorrido em Israel, no ano de 2000.
Com base nesta investida heurística, construímos esta tese tendo como suporte
três eixos interligados: 1) a experiência subjetiva vivida durante o percurso da pesquisa,
entrelaçando as minhas descobertas com as reflexões sobre “memória” compartilhada54
com outras pessoas identificadas com o tema; 2) o resgate de parte da memória do teatro
judaico que sobreviveu aos tempos do Holocausto; 3) a desconstrução e sucessiva
reconstrução da memória de Sami Feder, diretor de teatro, cuja ação deve ser valorizada
enquanto resistência ao nazismo durante a Segunda Guerra Mundial.
A partir deste tripé, procuro estabelecer um diálogo entre a memória individual e
coletiva constituída pelos testemunhos, documentos históricos e pelo percurso
investigativo realizado em busca de vestígios da história e referencias teóricas que dão
luz às nossas hipóteses. Assim como para Fernand Braudel (1902-1985)55, o objeto de
estudo pode ser o mar, esta tese pretende manter como objeto de pesquisa o fenômeno
teatral e suas manifestações num período e espaço geográfico específicos:
Como poucos livros anteriores, se é que algum o fez O Mediterrâneo
torna seus leitores conscientes à importância do espaço na história.
Braudel consegue isso fazendo do mar o herói de seu épico (...) Para
os historiadores, é mais significativa a maneira pela qual ele (Braudel)
maneja o tempo, seu intento de “dividir o tempo histórico em tempo
geográfico, tempo social e tempo individual.56

Nesse sentido, o resgate de informações sobre as condições em que Sami Feder
ensaiava e apresentava as encenações, por exemplo, é importante para nos ajudar a
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entender sua postura política e sua proposta estética enquanto componentes de uma
travessia de resistência.
Diante desta explanação de hipóteses de trabalho, enfatizamos que nossa
proposta metodológica consiste em estabelecer um diálogo entre pesquisa, memória e
pensamento. São possibilidades valorizadas pelo inventário sistemático, análise de
documentos, literatura e interpretação dos testemunhos com base em um conjunto de
referenciais teóricos que nos permitem compreender melhor o Holocausto e o teatro
criado naqueles tempos sombrios.
A trilha investigatória construída ao longo da pesquisa permitiu, após estudar
outras manifestações teatrais da época, aproximar-me e acessar a vida e a obra de Sami
Feder. A pesquisa foi sendo definida com base na memória desse artista e do Kazet
Theater para, por meio desses elementos, analisar e mergulhar em outras experiências
semelhantes e singulares durante o Holocausto. Como afirma Bosi: “só os artistas
podem remontar a trajetória e recompor o contorno borrado das imagens, devolvendonos a sua nitidez”57.
Meses após a minha volta ao Brasil encontrei, com ajuda de uma conhecida
morando em Jerusalém, os livros de Feder na Biblioteca Nacional de Israel. Ampliei
também os raios da pesquisa para além daquele país. Por fim, as próprias narrativas de
Sami Feder registradas em seus livros, diários, artigos, cartas, e o processo judicial de
indenização58 que abriu contra o Estado alemão, foram fundamentais para compor as
discussões aqui travadas. Feder estabeleceu múltiplas narrativas como teatrólogo,
testemunha em tempo real da guerra e sobrevivente narrador dos tempos a seguir, em
Bergen-Belsen, França, Bélgica e, posteriormente, Israel. O esforço de registro
permanente do diretor polonês impediu que imagens fossem apagadas da própria
memória, apesar do temor de que estas fossem omitidas por historiadores formais e
informais. Seus escritos são hoje parte da história do teatro e de uma sociedade
devastada por uma guerra.
Consideramos que a narrativa federiana foi afetada em um momento histórico
acidentado, por impressões pessoais, limitações por sucessivos problemas de saúde,
esquecimento e estados confusionais diante dos fatos, anteriores e posteriores à guerra,
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fato assumido pelo próprio autor, como veremos mais adiante. Assim, fez-se necessário
recorrer a diversas fontes com as quais dialogar, pesquisadores e testemunhos que
surgiram ao longo do caminho: Zlata Zaretsky, Arie Olewski, Eliezer Trepman, Sophie
Fetthauer, Ella Florsheim, Klaus Tätzler. Lacunas severas estabeleceram-se na minha
compreensão, sendo que muitas delas me acompanharam e ainda acompanham durante
esses anos. Entre conversas, leituras e descobertas de documentos, foi possível articular
um novo relato, dedicado à reconstrução da vida e da obra de Sami Feder. Procurei dar
visibilidade a um diretor que criou e se empenhou pela sobrevivência e
desenvolvimento estético e ideológico da companhia Kazet Theater.
Um dos percursos mais importantes desta trilha constituiu-se na leitura dos
escritos de Sami Feder, eles todos com caráter de diário reflexivo. Na medida em que
foram sendo traduzidos do ídiche e do hebraico os textos para esta tese, sua narrativa
ofereceu-me, de forma essencial, as diretrizes para a investigação. Ao todo, o diretor
escreveu oito livros em ídiche, posteriormente traduzidos apenas ao hebraico. Para o
português, foram traduzidos quatro deles, com o objetivo de subsidiar esta pesquisa.59
Seus livros abrangem documentos narrativos, ricos em dados autobiográficos
contextualizados pela realidade vivida por Feder nos campos de concentração nazistas,
assim como por sua atuação teatral desenvolvida junto com outros artistas e prisioneiros
nesses campos. Mesmo em momentos de péssimas condições de criação e de saúde,
buscou registrar e documentar tudo o que pôde e escreveu: “Eu descrevo isto tudo e sei
que muitas vezes estou sendo repetitivo. Devido ao meu estado de saúde e falta de
técnica em datilografar, meu trabalho fica imperfeito”60.
Penso que assumo aqui um papel de narradora, porta-voz de memórias assim
como de silêncios, esquecimentos, omissões e interpretações surgidos ao longo do
percurso. O caminho investigatório foi tanto bibliográfico, como baseado em
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experiências in loquo por alguns dos lugares geográficos pelos quais Feder e outros
integrantes do Kazet Theater passaram. Aos poucos, articulou-se uma narrativa
expressiva daquele momento histórico vivido coletivamente e que, por meio desta
investigação, ganhou novos sentidos, enquanto fragmento da memória coletiva.
Sami Feder, na sua condição de artista consciente e politizado, fazia questão de
situar o leitor de seus livros/diários no contexto da opressão nazifascista, onde a
liberdade foi negada e a aniquilação psicológica e física instalada nas mentes e nos
corpos tantos dos alemães como dos prisioneiros, fossem estes de qualquer origem ou
nacionalidade:
Eu, que estava ainda baixo os efeitos das repressões que tinha vivido
sob as ameaças de Hitler e seus inimigos, eu que tinha presenciado e
ouvido tiros pelas ruas, que matavam dezenas e dezenas de pessoas
em Berlim, que presenciei a expulsão de muitos socialistas,
comunistas e judeus, sendo levados a Campos de Concentração que
ora eram construídos, e que sabia da morte de muitos dos que eram
enviados pra lá, fiquei pasmo de ver que não tinha nada disso por lá.61

A necessidade visceral que Feder sentia por alertar os judeus antes da guerra era
evidente, como afirma em seu livro Minha Vida:
Eu julgava que era preciso fazer alguma coisa contra esta indiferença.
Simplesmente falando, contando e prevenindo que Hitler quer engolir
o mundo e aniquilar todos os judeus, nada será demonstrado. Para tal,
sou muito jovem e fraco para prevenir as grandes massas. Eu pensava
que sabia que só através do teatro seria mais fácil demonstrar a
verdade às pessoas em geral e aos judeus em particular.62

Traço o percurso da desconstrução das imagens presentes nos testemunhos orais
e nos documentos. São imagens que se entrelaçaram fortalecendo as representações de
Feder. No entanto, essa empreitada é desafiadora: trata-se de buscar, ouvir e tentar
compreender as narrativas orais e escritas para transformá-las em uma nova narrativa,
pilar desta tese.
Nesse sentido, os registros coletados através da técnica da História Oral exigem
sistematização e análise interpretativa claras. A trilha por nós percorrida revelou à
avidez de Sami Feder por deixar seu testemunho como um grito que denuncia, além de
tentar aplacar a dor. Assim, reaver a história narrada por Feder, parte dela escrita
61
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durante os acontecimentos da guerra e parte elaborada após o Holocausto, é um desafio,
pois sabemos que muitos registros se perderam ao longo do tempo, na sua narrativa e,
posteriormente, na minha própria. Ao mesmo tempo, os registros nos permitiram
identificar a descrição objetiva e subjetiva do vivido por Feder, transparecendo nesta
última uma consciência aos pedaços em relação ao vivido, traduzido por meio de suas
reflexões.
A questão que se apresentou foi esta: como passar da opinião ao conhecimento?
Como me aprofundar e ao mesmo tempo estranhar 63 para evitar a alienação?
A questão foi bastante minimizada à medida que, para Feder, a possibilidade de
alienação pareceu pouco provável – talvez por suas características pessoais, e por ter
sido aluno de artistas críticos como Piscator, Friedland e Granovsky, assim como pela
clareza ideológica dos seus escritos.
Fez-se necessário complementar a investigação com documentos e depoimentos
coletados no exterior, visto que nos arquivos brasileiros nada existe sobre Feder e seu
teatro. Mesmo em Israel, poucos acadêmicos da área de teatro o conhecem e algumas
poucas bibliotecas israelenses e norte-americanas informaram acerca da existência de
registros nos seus arquivos.
Em termos de referenciais teóricos, a Escola dos Annales e especificamente
Maurice Habwachs nos ofereceram suporte teórico e metodológico no que se refere a
esta visão da historiografia, nascida pouco tempo antes da Segunda Guerra Mundial; a
mesma que deixou de privilegiar apenas eventos ou atos heroicos, passando a valorizar
perspectivas multidisciplinares inspiradas em fontes expressivas do cotidiano dos
povos.
Zygmunt Bauman64 permitiu também contextualizar a pesquisa numa critica à
civilização moderna que avalizou a catástrofe e o terror do nazifascismo e em cujo
berço ocidental altamente desenvolvido a serpente do mal cresceu e se multiplicou.
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Jacó Guinsburg65 contribuiu com sua sabedoria e sugestões em frequentes
conversas nos últimos anos. A leitura do seu livro sobre a cultura ídiche66 nos permitiu
identificar o Teatro Ídiche como produto de uma cultura judaica enriquecida por artistas
e intelectuais na Polônia, desde o entre guerras até o Holocausto. Parte da cultura ídiche
em plena florescência literária, ramificada por quase todos os gêneros e em obras
expressivas, e que sobreviveu pelo viço à chacina hitlerista67. Estudioso da cultura
ídiche, Guinsburg possibilitou-me compreender o Teatro Russo Judaico Hebraico
(Habima) e o Teatro Ídiche (Goset), presentes na Alemanha, onde Feder estudou teatro,
pouco antes da Segunda Guerra.
Rebecca Rovit68, teatróloga norte-americana contemporânea, oferece-nos um
compilado amplo sobre o teatro do Holocausto, subsídios utilizados principalmente no
capítulo 1, Atuando sobre Brasas. No livro Theatrical performance during the
Holocaust69, organizado junto com Alvin Goldfarb70, Rovit contempla de forma
abrangente e profunda as diversas manifestações de teatro durante o período do
Holocausto, tanto descritiva quanto analiticamente. O livro inclui artigos de sua autoria
e de outros historiadores e críticos de teatro. Interessa-nos como a única referência ao
teatro de Sami Feder, além de um breve artigo descritivo escrito por ele mesmo, que
infelizmente não possibilita uma análise crítica aprofundada, como no caso dos outros
artigos desta coletânea. Rovit escreveu uma série de artigos sobre teatro durante o
Holocausto, além de um livro sobre o movimento teatral judaico Kulturbund, de Berlim,
sobre o qual trataremos também no capítulo 1.
Importante também é a pesquisa acadêmica desenvolvida pela alemã Sophie
Fetthauer, pesquisadora da Universidade de Hamburgo, que trata do fenômeno teatral e
musical no DP Camp Bergen-Belsen. Fetthauer pesquisou profundamente fontes em
arquivos relativos a documentos e fotografias dos diferentes grupos de teatro e música
do período. Ela vem participando de encontros e seminários sobre os DP Camps,
contribuindo com informações e reflexões principalmente no que se refere à reabilitação
das comunidades judaicas após a Segunda Guerra Mundial.
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As ideias de Ecléa Bosi71 permeiam também este trabalho por sua importante
contribuição em relação à memória pessoal e social A concepção do testemunho
comprometido com o resgate de experiências vividas, produzindo imagens que possam
dar nitidez às lembranças, ajudou-me a compreender os escritos de Feder na sua
tentativa de refazer um passado recente recheado de subjetividade e reflexão.
Augusto Boal72 e Flávio Desgranges73 contribuíram com um diálogo sobre o
Teatro do Oprimido e a formação de público a partir de uma realidade brasileira, onde a
discussão sobre a interação palco-plateia em um contexto sociológico e político é chave.
Junto aos arquivos dos principais museus do Holocausto existentes no mundo,
encontramos alguns documentos, sendo praticamente todos doados pelo próprio Sami
Feder, como por exemplo: MH/YV-IL, GM-IL e BBM-AL. No Museu Massuah (MMIL) do kibbutz Tel Yitzhak, próximo de Tel Aviv, há alguns registros do Kazet Theater
doados pela família Olewski, e no Washington Holocaust Museum (WHM-EUA),
algumas cópias de documentos que pertencem ao MH/YV-IL e ao BBM-AL no museu
alemão de Braunschweigisches Landes Museum (BL-AL)74, na cidade do mesmo nome,
doada pelo Rabino Zvi Azaria75, que teria levado pessoalmente os documentos após o
falecimento de Feder, com a permissão da sua esposa Dora, já doente. Seguindo os
passos de Sami, fui descobrindo a sua passagem por cada um desses museus entregando
cópias ou originais de seu arquivo pessoal.
No primeiro ano, consegui obter a tradução integral para o português de dois
livros de sua autoria: ambos trazem fragmentos dos seus diários, documentos pessoais e
depoimentos, sendo as cópias doadas por Zaretsky para esta pesquisa. Em 2015, as
71
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traduções do ídiche de Minha Vida76 e de Através dos 12 fogos do Inferno77 foram
finalizadas para esta tese
Os livros em ídiche foram traduzidos pela Professora Genhia Migdal78, da
FFLCH/USP, e os em hebraico, pela Professora Drorit Milkewitz79. A cada página
traduzida, confirmava-se a importância e o significado dos conteúdos para este estudo.
O envolvimento das tradutoras identificadas com a pesquisa foi essencial para
conhecermos e compreendermos parte importante da vida e do pensamento de Feder. A
tradução dos escritos deste diretor polonês possibilitou a reconstrução da memória
individual e coletiva na qual se inserem Sami Feder e seu teatro frente à violência
totalitária. Para Bosi, quem assume o papel de narrador da própria memória está “(...)
recuperando a dimensão humana do espaço que é um problema político dos mais
urgentes”80.
Os artigos de Feder, de outros jornalistas e poetas publicados no jornal Unzer
Sztyme81, em 1947, cumpriram um papel importante neste trabalho. Traduzidos,
aproximadamente quinze deles, do ídiche para o inglês por Eliezer Trepman, trazem
depoimentos valiosos acerca daquele momento em que foram escritos, os quais
analisarei no capítulo 3, Sami Feder e o Kazet Theater.
Durante as buscas contínuas pela internet, identifiquei o livro Musik und Theater
im DP Camp Bergen-Belsen, recém-publicado na Europa, em alemão, de Sophie
Fetthauer. No contato com a autora, emergiram novas referências, alimentando nossas
conversas

virtuais

e

telefônicas

esclarecedoras

e

instigantes

sobre

Feder.

Posteriormente, viajei a Hamburgo, em maio de 2013, para encontrar-me com Fetthauer
e mergulhar ainda mais nas pesquisas sobre o teatro no DP Camp Bergen-Belsen, onde
surgiram diversos grupos de teatro, sendo o mais importante o Kazet Theater, criado e
levado adiante, durante três anos, por seu diretor Sami Feder. Sophie Fetthauer colocou76
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me em contato com Arie Olewski, colaborador de sua pesquisa e que poderia levar-me
até com Dora Feder, segunda esposa de Sami. Possivelmente ela ainda poderia ter em
mãos algumas cópias de Minha Vida, último diário escrito pelo diretor, que consegui
mais tarde com Bella Briks-Klein.
Os contatos por e-mail, Skype e telefone com Arie foram importantes e valiosos.
Depois nos encontraríamos pessoalmente em Israel, em maio de 2013. Ele se mostrou
sempre aberto e interessado em fazer parte da pesquisa.
Arie me proporcionou documentos valiosos relacionados com o diretor e seu pai,
assim como contatos com arquivos de Israel (MM-IL, MH/YV-IL) e da Alemanha
(Bergen-Belsen Memorial), através dos quais recebi também documentos de coleções
pessoais doadas. O contato com Olewski ajudou a reforçar a ideia de que Sami Feder
representa um valioso expoente de um movimento de recusa à perda da identidade
judaica e de recuperação da dignidade pessoal e coletiva no contexto da discriminação
extrema e desumanizadora de um artista antinazista82.
O contato mobilizou também Arie na busca de novos materiais sobre seu pai,
mencionado nos diários de Feder como alguém significativo na época para seu trabalho
teatral. Arie Olewski e Boaz Tal, arquivista do MM-IL, continuaram, durante meses, a
enviar novos documentos como fotos, programas de espetáculos, cartazes e algumas das
cartas trocadas entre Feder e Olewski. Arie também me ajudou a organizar a viagem de
pesquisa a Alemanha e Israel. Boaz, além de me enviar dezenas de materiais, me
indicou a israelense Ella Florsheim, pesquisadora sobre teatro ídiche nos DP Camps.
Viajar à Alemanha significava não somente buscar informações e documentos
sobre Sami Feder, mas também pisar pela primeira vez no país dos antigos nazistas...
Era uma incógnita o que encontraria e sentiria. Já tinha estado em Viena, berço de
Adolph Hitler, em um Congresso de Teatro Judaico; mas agora estaria em Berlim,
centro político do Terceiro Reich. Estaria no Campo de concentração Bergen-Belsen,
pela primeira vez num campo do terror.
Fez-se necessário expressar e compartilhar a experiência de pesquisa e afetiva
com colegas no Brasil, entre eles, principalmente, a Profa. Dra. Maria Luiza Tucci
Carneiro, orientadora desta tese. Enquanto estava na Alemanha, escrevi quatro cartas,
sendo três delas sobre cada momento da viagem de pesquisa (Hamburgo, Celle-Bergen-
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Belsen-Berlim-Israel [não entendi os hifens]) e uma dirigida a Sami Feder (ver capítulo
4). Essa foi uma forma que encontrei de interagir com a narrativa de Feder.
Nos dias que antecederam o encontro com Sophie Fetthauer, a história recente
passava pelos meus pés, não tinha forma de não pisar nestas calçadas. O projeto
chamado Stolpersteine, literalmente, “pedras nas quais se tropeça”, foi iniciado por uma
ideia do escultor Gunter Demning, lançada na Alemanha, em 1993, em que mais de 25
mil placas em homenagem a pessoas assassinadas pelo nazismo cobrem hoje centenas
de cidades e vilas do país.
Encontrei-me com Sophie. Abriu sua casa e, junto, seus arquivos e informações.
Pude fazer uma série de perguntas para compreender ainda mais a realidade do DP
Camp Bergen-Belsen.
Tive conhecimento do outro diário de Feder, Togenbuch ou Togenbukh83, de
difícil acesso no MH/YV-IL. Trata-se de um caderno, como mencionado anteriormente,
único exemplar, com recortes, anotações, frases, pensamentos e fragmentos de relatos,
desenhos e fotografias colados, todos originais. Entende-se que a manipulação do
mesmo é delicada e por segurança dificilmente autorizada.
Depois de Hamburgo, a 120 km de distância dali, a próxima cidade foi Celle, na
região de Hannover, na Baixa Saxônia, com 70.000 habitantes. Celle fica a 20
quilômetros do que foi o Campo de concentração de Bergen-Belsen, próximo à pequena
cidade de Belsen.
Cidade de castelos e “duendes”, Celle saiu praticamente ilesa dos bombardeios
da guerra. Era estratégica para o Campo de prisioneiros como cidade dormitório e, mais
tarde, para os próprios judeus como base da diretoria do Comitê Central do Campo de
deslocados, no período após a guerra. Há uma única sinagoga na cidade, destruída na
época do Holocausto e hoje compartilhada entre judeus e católicos devido à reduzida
quantidade de membros de ambas as religiões na cidade, além de ser um pequeno centro
cultural, com exposições de artistas locais.
Precisei de um dia de preparação interna para ir até o Campo de concentração de
Bergen-Belsen. Não me resultava fácil ingressar ao universo vivencial de
reconhecimento, identificação e imersão em um campo de concentração como aquele de
Auschwitz, onde meus avós foram mortos.
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Ao chegar no Memorial de Bergen-Belsen, silenciei as minhas reflexões em voz
alta. Cinco dias intensos, orientados por Klaus Tätzler84, embrulharam as várias e
insistentes visitas e pesquisas: percorrer cada vitrine, display e monitores da exposição
permanente, construindo uma nova narrativa histórica, impulsionava sensações e
pensamentos a respeito que “não faz sentido excluir”.
Guiada por Klaus, caminhei pelo Campo de concentração recentemente
transformado em belos gramados mantendo simbolicamente, por meio de placas, os
locais emblemáticos como, por exemplo, as covas coletivas. Pode-se apreciar, nas fotos
abaixo, o espaço vazio utilizado pela curiosidade de estudantes-visitantespesquisadores, em oposição a um espaço sordidamente ocupado pela morte. Foi parte
também dos dias em Bergen-Belsen acessar arquivos, consultar documentos e conversar
com os responsáveis dos mesmos. Chamou-me a atenção um documento original, a
carteira que identificava Sami Feder como membro diretor da companhia teatral Kazet
Theater, criado principalmente para a realização da turnê internacional, funcionando
como um passaporte, na época inexistente para os “apátridas judeus”. Constatei que
ouvir o nome de Sami Feder e de outros membros do Kazet Theater faz sentido para
quase todas as pessoas que trabalham no Memorial, mas poucos conhecem sua trajetória
e importância como resistência anti-hitleriana, idichista e, principalmente, enquanto
artista que promoveu a dignidade humana entre atores e espectadores, acima de tudo.
Pelo menos, ouviram falar. Há uma equipe que conhece a história de Sami Feder e
continua a pesquisar o Campo de deslocados.
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Coordenador geral da área de Pesquisa e Documentação do BBM-AL, indicado por Olewski para me
orientar no período.
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5. Gramado plantado por cima das tumbas coletivas. Bergen-Belsen, 2013. Fotografias de Leslie Marko. Acervo:
Leslie Marko.

6. Visita de grupo escolar como os que visitam diariamente o Memorial. Bergen-Belsen, 2013. Fotografias de
Leslie Marko. Acervo: Leslie Marko.
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Há um aspecto que faz com que visitar o que foi o campo de concentração de
Bergen-Belsen seja uma experiência diferente se comparado a uma visita a AucshwitzBirkenau, por exemplo: o fato do campo na Alemanha ter sido queimado na época e
posteriormente, sobre o cemitério de terror, ter se construído um gramado como
Memorial, como mostra a foto acima. A nova paisagem, onde se revisita a vida e a
morte, solicita de nós um exercício de abstração, igualmente duro.
Compõem o acervo do museu: um estandarte ou bandeira encontrado por acaso e
cedido temporariamente, pelo arquivo Judaico (YIVO), em Nova York, e que faz parte
da exposição de Bergen-Belsen; algumas fotos; e um vídeo de 20 segundos de uma cena
teatral valiosa em imagens e gestualidade.
Finalmente, a experiência mais forte: conhecer, a 1,5 quilômetros de distância, a
base militar britânica, antes nazista, onde foi instalado o Campo de deslocados e onde
ficariam milhares de judeus entre 1945 e 1950.
O local consiste num conglomerado de edifícios e pavilhões que, durante a
guerra, funcionou uma base militar sofisticadíssima incluindo um cassino, uma piscina
olímpica (cópia das piscinas das Olimpíadas de Berlim), cinema, aquecimentos
modernos como na própria tenda onde Feder apresentaria os espetáculos do Kazet
Theater, construído pelos nazistas e tomado pelos britânicos no final da guerra.
Transformado num gigantesco hospital para atender os milhares de seres humanos
comprometidos na sua saúde física, mental e espiritual e que continuaram a falecer após
a liberação, este campo de deslocados durou 5 anos, mas seu histórico é ainda bastante
desconhecido pela historiografia moderna. Lá moraram 12 mil judeus e funcionaram 25
organizações inspiradas nos kibutzim85 – mesmo sem produção agrícola, mas com uma
estrutura coletiva. Membros de centenas de comunidades, ex-prisioneiros de outros
campos juntaram-se no campo reencontrando gente deslocada e perdida pela Europa
ocupada vindo do mesmo vilarejo, ouvido as mesmas rezas na sinagoga local,
conhecendo os mesmos padeiros, alfaiates etc.
Hoje em dia moram 4000 soldados ingleses em treinamento, e que em algum
momento marcaram presença no Afeganistão. Albert Collins, militar britânico,
administra um museu que criou com maquetes, objetos e uniformes da época. Ele
conhece muito da história do DP Camp, e diversos detalhes que conta e descreve.
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Modelo de sociedade coletiva agrícola criado na Palestina, antes da independência do Estado de Israel.

52

Hoje, no Campo, existe um cemitério onde descansa a população judaica e de
outras nacionalidades falecida na época. Milhares de turistas visitam todo ano seus
parentes ali enterrados, sendo esta a única razão que justifica a concessão da
autorização de entrada na Base Militar.

7. Entrada ao cemitério ao lado da Tenda onde funcionou o Kazet Theater. Bergen-Hohne Training Area, 2013.
Fotografia de Leslie Marko. Acervo: Leslie Marko

Ainda digerindo a experiência de Bergen-Belsen, parti novamente de trem em
direção a Berlim, caminho inverso de Sami, pois ele tinha estado antes da guerra lá
estudando com Piscator e Zvi Friedland (ver capítulo 2, Sami Feder, Primeiras
poéticas de resistência). Retomaria os passos dele semanas depois, ao viajar para
Israel. Passar por Berlim significaria preencher algumas lacunas principalmente dentro
de mim, afinal, estaria pisando no centro do poder nazista responsável pela saga e pela
própria criação de Sami Feder. Percorrer o Jüdisches Museum Berlin (JMB-AL), o
Museu da Topografia do Terror e o Memorial do Holocausto da cidade me deu ainda
mais elementos de informação e reflexão.

53

De Berlim, parti para Tel Aviv, onde encontrei-me com Arie Olewski, com
quem havia me correspondido nos últimos meses. Pessoalmente, estar com Arie
significou um grande avanço para a pesquisa. Foram horas de conversações, ouvindo e
perguntando, até a visita ao cemitério onde Sami foi enterrado em 2000, em Herzliya.
Ao mesmo tempo, conectei-me com outras pessoas que direta ou indiretamente
conheceram Sami Feder. Arie contou-me detalhes da vida pessoal e econômica-social
de Sami, adentrando aos conflitos com sobreviventes de Bergen-Belsen, confissões de
Rafael Olewski, cartas de amor secretas de Sami. Às vezes, foram adotados “silêncios”,
omitindo informações ou outros interlocutores. Essas informações, às vezes
desencontradas, sobre relacionamentos, decisões e concepções de vida me atraiam ainda
mais para o desconhecido. Seria Sami Feder milionário, como o acusaram alguns
amigos de Bergen-Belsen após a guerra, ou uma pessoa humilde morando na parte
pobre de Jerusalém e antes em Paris, sem dinheiro para a publicação de seus livros e
pedindo doações para isto? Seria Sami uma pessoa rude com sua primeira esposa Sonia,
como eu ouvira dizer, ou seria ele o único marido que ela recordaria com tanto carinho
quando lhe mostrei, em Melbourne, uma foto dele com o grupo do Kazet Theater?
Aliás, esse foi o único momento em que Sonia aceitou conversar sobre teatro durante a
guerra. Seria Sami esquecido por Dora, sua segunda esposa, não mais lúcida, ou havia
alguém que secretamente continuava a cuidar de sua tumba, levando um vaso de cactos
que, além de durar mais e não precisar de tantas visitas para ser regado, é um fruto do
deserto no Oriente Médio e um dos símbolos do israelense: “sabra”?
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8. Túmulo de Sami Feder em Herzliya, Israel onde se lê: “(...) A meu esposo e avô querido, Sami Shmuel Feder, filho
de Eliezer e Golda, recordação a ser levada no nosso coração (...)”. Visita com Arie Olewski, mai. 2013. Fotografia
de Leslie. Marko. Acervo: Leslie Marko.

O envolvimento de Arie com esta pesquisa, visitando o túmulo de Sami Feder,
procurando parte da correspondência entre seus pais e Sami, lembrado de sua infância
quando se relacionava com o diretor sobrevivente de Bergen-Belsen foi também
repercutindo na sua própria aproximação ao Kazet Theater vivida pelos seus pais no DP
Camp, trazendo novas significações pessoais e históricas.
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9. Cartão postal em ídiche, escrito de forma afetiva, enviado por Sami Feder e sua segunda esposa Dora ao casal
Olewski de um local onde passavam férias, em 1973 (Sanatórium Yaaroth Carmel). Acervo: Arie Olewski.

Num café ao lado do Teatro Habima em reforma, ainda em Tel Aviv, encontreime com Aviva Tal, professora de ídiche. Muito alegre, como se aprecia na fotografia
abaixo, Aviva lembrou de Sami quando era pequena, sendo ele amigo de seus pais,
também sobreviventes de Bergen-Belsen. Trouxe com especial disponibilidade e
motivação o caderno de canções e poemas dos guetos e campos publicado pelo Comitê
Cultural do DP Camp Bergen-Belsen, compilado por Sami Feder e Sonia Boczkowska
logo após a guerra. Na página de rosto há uma dedicatória de Sami para Aviva. Uma das
grandes contribuições de Aviva foi a referência ao fato do governo de David Ben
Gurion ter proibido a cultura ídiche, durante aproximadamente 10 anos em Israel após a
guerra. Tal postura implicou na censura aos espetáculos em ídiche, que somente
conseguiam se apresentar na medida em que informavam locais e horários falsos para
evitar a interdição da polícia.86
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Sobre esta questão conversei com os professores e pesquisadores Gabriel Steinberg e Genha Migdal,
organizadores do livro Árduos caminhos de volta, publicado em 2015 em São Paulo, pelo Serviço
Nacional das Indústrias (SESI). O livro reúne 21 contos de escritores sobreviventes do Holocausto,
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10. Aviva Tal, professora e especialista na língua ídiche. Tel Aviv, mai. 2013 Fotografia de Leslie Marko. Acervo:
Leslie Marko.

Se esse percurso me trouxe novos elementos para estruturar este estudo, por
outro lado, colocou-me diante de algumas profundas dificuldades. A primeira foi um
conflito pessoal ao mergulhar em narrativas e representações do Holocausto que trazem
o peso de uma história familiar insistentemente presente. Meus avós maternos Leo e
Cecille Luwisch foram exterminados em Auschwitz. Minha mãe, Mimi Luwisch, judia
e vienense, imigrou no final da Segunda Guerra Mundial para o Peru, que, após algumas
tentativas frustradas com seus pais em vida, aceitou receber os judeus “apátridas”. Lá
nascemos seus filhos, vozes da segunda geração que foi atingida pela guerra através de
histórias narradas na hora de ir dormir.
Hoje tenho consciência de que esta minha pesquisa sobre Sami Feder ajudou-me
a enfrentar feridas de minha própria história, possível apenas nos últimos 10 anos. A
busca de um fenômeno teatral com características singulares permitiu-me combinar a
sensibilidade da arte enquanto representação da realidade com meu próprio passado.
A análise destes significados levou-me até os escritos do sociólogo Maurice
Halbwach (1877-1945), um dos autores da Escola dos Annales, dedicado aos estudos
sobre a memória vinculada à História do quotidiano:

muitos deles em ídiche, testemunhas de um momento histórico complexo de adaptação e, ao mesmo
tempo, de censura e negação de uma identidade.
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É preciso que minhas lembranças se renovem e se completem, à
medida que me sinto mais envolvido nesses grupos e participo mais
estreitamente de sua memória. (...) e por outro lado, que as lembranças
desses grupos, não deixem de estar relacionadas de alguma forma aos
acontecimentos que constituem meu passado.87

A segunda grande dificuldade de meu percurso foi manter o fôlego diante deste
contexto doloroso: a guerra e a miséria humana dos campos de concentração –
principalmente Bergen-Belsen, além daqueles tantos outros pelos quais Feder passou.
Em seus escritos ele narra o horror, assim como os instantes de humor e alegria entre os
presos acolhidos pela arte teatral. Símbolo deste paradoxo foi assistir várias vezes ao
filme concluído recentemente pela BBC de Londres realizado por Alfred Hitchcock. O
documentário, com imagens da época da liberação do Campo de Bergen-Belsen mostra,
“sem véu” as atrocidades encontradas pelos britânicos ao abrir os portões do Campo.
Realmente impactante.88 Mas o elemento realmente complicador foi a falta de
informações a respeito do teatro de Sami Feder. Realizamos uma revisão da História do
Teatro durante o Holocausto e, especificamente, após a liberação do Campo de
concentração de Bergen-Belsen, quando criou-se o DP Camp Bergen-Belsen. Este
trabalho implicou em resgatar o que se encontrava fragmentado entre fotografias,
folhetos, cartazes, correspondências e documentos vinculados à companhia Kazet
Theater. Foi possível desconstruir a vida de Feder e reconstruí-la praticamente a partir
de seus próprios escritos somados a depoimentos de testemunhas sobre a sua vida.
Assim, esta tese constitui-se numa nova narrativa sobre a memória de uma
sobrevivência individual e coletiva em que habitou a solidariedade, apesar do
desamparo social e emocional provocado por um sistema totalitário.
Outra questão que dificultou a pesquisa foi a leitura e compreensão da narrativa
de Sami Feder enquanto testemunha do Holocausto. A subjetividade, elemento
importante para o resgate de uma história, é ao mesmo tempo difícil de ser
compreendida e interpretada. Feder descreveu realidades dramáticas procurando
contextualizar o teatro realizado em 12 Campos através dos quais se arrastou,
preservando a sua existência e a de outros prisioneiros89.
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HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva, op. cit., p. 95.
NIGHT WILL FALL. Direção de Andre Singer, com a participação de Alfred Hitchcock. Produção de
BBC Londres. Inglaterra, 2014. (75 min)
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Sami Feder exerceu cargos diferenciados nos Campos e através deles conseguiu proteger presos
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profissionais a, apoiados na arte, acreditarem na sobrevivência emocional deles e dos seus espectadores.
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Sabemos, como afirma Giorgio Agamben, que os fatos foram mais reais que as
narrativas, “uma realidade que excede necessariamente os seus elementos factuais
(...)”90. Agamben nos coloca diante de uma reflexão difícil, em uma área entre a
compreensão e o esquecimento, onde surge a situação dramática na qual o sobrevivente
dá um testemunho de algo não vivido, evidenciando-se ali a lacuna: “comentar seu
testemunho significou necessariamente interrogar aquela lacuna – ou, mais ainda, tentar
escutá-la”91. No testemunho, há algo similar a uma impossibilidade de testemunhar”92.
O professor Yechiel Szeintuch93, da Universidade Hebraica de Jerusalém, e Zlata
Zaretsky, que entrevistaram Sami Feder nos anos 1990, contam que sucessivas
tentativas por uma conversa fracassavam porque Feder sempre lhes dizia: “você não vai
me entender!”.
Curioso é o fato de Feder ter construído seu testemunho no formato de livros,
disposto a contar ao mundo sobre o que viveu. Qualquer narrativa sobre o Holocausto
seria inacreditável, inimaginável e incompreensível. Semelhante a Primo Levi, admite
que poderia se sentir culpado por ter sobrevivido, mas “(...) estou em paz comigo
porque testemunhei”94. Feder sobreviveu por realizar representações teatrais e, também,
por escrever sobre elas. Dialogou com seus próprios escritos e sua memória implicou
também na minha condição de acreditar, hesitar ou duvidar do que seriam realmente os
fatos reais. Defrontei-me novamente com o pensamento de Bosi:
Qual versão de um fato é a verdadeira? Nós estávamos, e sempre
estaremos ausentes dele. Não temos o direito refutar um fato contado
pelo memorialista, como se ele estivesse no banco dos réus para dizer
a verdade, somente a verdade. Ele, como todos nós, conta a sua
verdade.95

A pesquisa mostrou que uma característica notável da documentação sobre o
Kazet Theater é a quantidade razoável de fotografias, muitas vezes repetidas,
provavelmente reveladas em série. Isto aconteceu porque no DP Camp, Feder já possuía

Atuar era uma forma de serem preservados pelos nazistas ao se tratar de um trabalho “voluntário”, claro
de lazer seja para eles próprios, seja para distrair reinvindicações e insatisfações dos presos.
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uma câmara fotográfica. Eduard Warburg (1912-1992)96 encomendava filmes para o
artista que, então, aproveitava para fotografar o grupo durante os ensaios. Hoje,
felizmente, estes registros nos permitem identificar alguns dos seus membros e
visualizar personagens, figurinos e cenários das peças teatrais, além de reconstituir
fragmentos de cenas e danças.
Não se trata apenas de verificar a verdade fatual da narrativa de Feder, apesar de
ser importante constatar a sequência e historicidade dos fatos, visto que a mescla de
objetividade e subjetividade é inerente à memória individual e coletiva. O mesmo vale
em relação aos documentos identificados junto aos arquivos familiares e institucionais,
que exigiam uma leitura crítica em direção ao passado, sem esquecer que essa memória
é seletiva e, muitas vezes, lapidada por terceiros.
Considerando a história de Sami Feder e do Kazet Theater como expressão do
movimento de resistência ao nazismo estruturamos este estudo em quatro capítulos.
No capítulo 1, Atuando sobre brasas, analisamos o Teatro judaico enquanto um
fenômeno, nos tempos do Holocausto, com objetivo de compreendermos o contexto no
qual o artista Sami Feder estava inserido.
Recorremos a artistas e companhias teatrais que atuaram durante a ocupação
nazista em cidades, guetos e campos da Europa, proibidos em sua maioria de se
expressar artisticamente. Esta questão nos remete ao Kulturbund e ao processo de
“guetorização cultural”, expressão utilizada por Rovit97 para referir-se ao confinamento
e à censura à criação dos artistas judeus de teatro e música, radicados em Berlim, em
outras cidades alemãs e, inclusive, da Holanda. Este movimento foi controlado pelo
Ministério de Cultura e Propaganda do III Reich, proibindo representar autores alemães
assim como autores estrangeiros banidos pelo nazismo. Uma série de paradoxos
expressa a implantação manipuladora do Kulturbund como instrumento das medidas
antissemitas da SS até a sua dissolução, quando a Gestapo assumiu a Solução Final
como estratégia de assassinatos em massa. Uma aparente proteção à cultura judaica com
a real intenção de banir e separar qualquer traço germânico nessa cultura.
Neste contexto de controle e repressão, analisaremos o teatro do Campo de
Terezin, onde emergiam as ambiguidades, contradições e paradoxos do ator e diretor de
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teatro e cinema Kurt Gerron98, judeu e alemão, famoso antes da guerra até ser confinado
no Campo de Terezin. Neste Campo, instalado em uma antiga fortaleza próxima de
Praga, ficaram os prisioneiros intelectuais, artistas e rabinos da Europa, principalmente
da Tchecoslováquia. Este local tornou-se um centro importante de produção artística e
intelectual, assim como educacional. Gerron fora convocado pelos alemães para ser
responsável pela direção da filmagem de propaganda nazista idealizada por Joseph
Goebbels, ministro da propaganda de Adolf Hitler, “Hitler dá de presente uma cidade
aos Judeus”, produto do “embelezamento” – leia-se falseamento, simulação – do
Campo-modelo, assim chamado pelos alemães. O filme foi encomendado para ser
exibido à Cruz Vermelha com o objetivo de repercutir no resto do mundo a ilusão sobre
a permanência de homens livres recebendo um ótimo tratamento, mas ocultando a
realidade criminosa do Campo-gueto de Terezin.
Um espetáculo representativo a ser analisado é a peça Brundibár99, do
compositor tcheco Hanz Krása. O elenco de pequenos atores da ópera infantil se
revezava à medida que eram deportados. A obra se manteve para servir como cartão de
visita dos nazistas frente à Cruz Vermelha e ao mundo em geral. Ainda em Terezin, a
ópera o Imperador de Atlantis ou a Morte renuncia, composta e apresentada por Viktor
Ullman e Peter Kein, constitui-se numa sátira aberta a Hitler, seu poder, tirania e
crueldade que comoveu os seus espectadores no Campo de concentração.
Além destes, procuramos analisar outros exemplos de manifestações teatrais em
guetos e campos de concentração e extermínio, com destaque para o Grupo de Teatro do
Gueto de Vilna (1941-43), sob o olhar do intelectual israelense Joshua Sobol, autor da
peça teatral Ghetto e do roteiro do filme com o mesmo nome. Baseado em uma pesquisa
de fatos reais registrados por diários100, depoimentos101 e documentos, o dramaturgo
criou uma ficção mostrando um grupo de teatro de resistência num gueto onde a
população, à diferença de outros guetos, já sabia do plano de Solução Final para
exterminar os judeus da Europa, pois os fuzilamentos de milhares de judeus nos
bosques de Ponary, nos arredores da cidade, já vinham acontecendo mesmo antes do
98
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confinamento da população no Gueto em, 1941. Em finais desse ano, 40 mil judeus já
haviam sido fuzilados.
Um aspecto da situação paradoxal do teatro de Vilna reflete-se, por um lado, na
aceitação oficial por parte dos nazistas (presentes inclusive nas apresentações) e do
chefe da polícia judaica Jüdenrat, Jacob Gens, que procurou proteger os atores por meio
do teatro, garantindo-lhes o direito à vida pela função exercida. Por outro lado, parte da
população do Gueto não quis aceitar a instalação do teatro por considerar uma ofensa o
fato de haver divertimento quando Vilna, antes considerada a Jerusalém da Lituânia,
estava se convertendo em um deprimente cemitério. Segundo Sobol, o grupo de Vilna
aproveitou a linguagem de cabaré dominante naquele momento na Europa como uma
forma de evidenciar o sarcasmo e a raiva em relação aos nazistas, mesmo sendo eles
próprios espectadores das encenações. Por meio de cenas cômicas, disfarçaram críticas
e puderam expressar suas dores e sentimentos de dor.
No capítulo 2, Sami Feder: primeiras poéticas de resistência, pretendemos,
em primeiro lugar, resgatar a biografia e obra de Sami Feder, ator, diretor, cenógrafo,
produtor e dramaturgo. Procuramos contextualizar o desenvolvimento artístico e
ideológico, tanto na sua juventude, entre Frankfurt e Berlim, como mais tarde, ao ser
expulso da Alemanha até retornar para a Polônia, onde realizou um teatro anti-hitlerista.
Funcionava como um teatro de alerta contra o nazismo dirigido aos judeus poloneses,
forma essencial para constituir a sua estética.
Nesse período, Feder passou por doze campos de trabalho forçado e de
concentração aos quais sobreviveu com dificuldade extrema e onde sempre realizou
atividades teatrais e culturais em geral, muitas vezes de forma clandestina.
Abordaremos o legado do teatro ídiche da Polônia entre as duas guerras, as influências
estético-políticas recebidas. Erwin Piscator, de quem foi aluno e ator, Zvi Friedland
(Teatro Habima), Granovski (Teatro Goset) e Max Reinhardt poderão ajudar a
compreender elementos presentes na obra de Feder mesmo em situações adversas e tão
difíceis.
No capítulo 3, Sami Feder e o Kazet Theater, focamos o surgimento e a atuação
da companhia Kazet Theater, que teve participação chave e relevante na reabilitação das
comunidades judaicas no maior Campo de deslocados da Alemanha após a liberação
pelos britânicos, o DP Camp Bergen-Belsen. Um diálogo com o psicanalista Bruno
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Bettelheim102 e Moises Kijak103 permitira que nos aproximemos a aspectos do
acolhimento afetivo, psíquico e emocional diante de situações disruptivas e de
catástrofe.
Este capítulo dialoga também com Flávio Desgranges104, pesquisador brasileiro
que analisa a formação e a recepção do espectador, que pode desenvolver um senso
estético e crítico ao invés de permanecer num papel passivo e silencioso diante da obra
de arte e do fenômeno teatral, especificamente. Estabelecer uma ponte entre a análise de
Desgranges, que traz uma influência do teatro épico, e a proposta estética de Feder, no
sentido de fomentar um “encontro entre ator-espectador como forma de identificação e
elaboração crítica da realidade que se vivia nos Campos”, é pretensão desta tese. Ao
mesmo tempo, trata-se de uma evidente limitação por não termos acesso a quase
nenhum relato, documento ou fotografia do ponto de vista dos espectadores nos campos
e no próprio DP Camp Bergen-Belsen. Matérias de jornal na época, registrando a turnê
da companhia, favorecem a visão do crítico teatral, uma espécie de espectador. Uma
forma indireta de avaliarmos os impactos em testemunhas ou pesquisadores que
contribuíram com a própria continuidade e aprofundamento da pesquisa.
A reflexão sobre ecos e silêncios provenientes desta pesquisa ocorre
especialmente durante o encontro de grande significado, em julho de 2015, na cidade de
Melbourne, com Sonia Boczkowska, hoje Lizaron, atriz e cantora ídiche, uma das
fundadoras do Kazet Theater e primeira esposa de Sami Feder.105
Levanto também questões relativas à vida de Sami Feder entre 1962 e 2000, em
Israel, quando pareceria ter renunciado à criação artística, dedicando-se a pensar sobre
ela e a divulgar seus valores e princípios. Mesmo assim, e como foi durante o
Holocausto, Feder continuou vivendo na realidade o papel de sobrevivente, levando na
bagagem as dores físicas e emocionais da guerra, resguardando seu papel de resistente e
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BETTELHEIM, Bruno. O coração informado: autonomia na era da massificação. Tradução Celina
Cardim Cavalcanti. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985.
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KIJAK, Moises. El shtetl en el nuevo hogar. El duelo por el mundo perdido. In: Nuestra Memoria, ano
XVI, nº33. Fundación Memoria del Holocausto. Buenos Aires: Museo de la Shoá, abr. 2010, tradução
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DESGRANGES, Flávio. A Pedagogia do Espectador. São Paulo: Hucitec, 2003.
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O BBM-AL, em cujos arquivos encontra-se grande parte de documentação sobre o Kazet Theater, não
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de Sonia só sabiam sobre seu percurso como cantora ídiche nos Estados Unidos, cidades da Europa,
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narrador de histórias sobre novos velhos heróis resistentes. Testemunho da própria vida
e de um povo.
No capítulo 4, Kazet Theater: um teatro de resistência, analisamos o teatro de
Sami Feder retomando a abordagem de resistência trabalhada ao longo da tese e
questionamos: em que medida podemos afirmar que o Kazet Theater apresenta uma
relevância significativa enquanto formador de público e o que isto significa nos dias de
hoje, sob o prisma da mediação cultural. Também analisamos o potencial do teatro de
Feder na sua realização de um Teatro do Oprimido durante os tempos do Holocausto
como possibilidade de expressão e participação crítica de atores e espectadores.
Aprofundamos o papel de cura e acolhimento do fenômeno teatral antes, durante e após
a guerra, colaborando com o processo de reabilitação e novo enraizamento de um povo
e sua cultura. Finalmente, tratamos do papel essencial de testemunho que o Kazet
Theater e o teatro de Sami Feder em geral exerceram, como uma forma de resgate de
uma memória quase aniquilada, mantida entre os poemas, canções e textos
dramatúrgicos de sujeitos empenhados em salvaguardar uma história e, sobretudo, uma
identidade.
Para as Considerações finais, propomos uma reflexão sobre o significado da
atuação de Sami Feder como artista engajado num movimento de resistência contínuo
antes, durante e depois do Holocausto. A importância do ato de representar tanto cenas
de um teatro de identidade, no caso ídiche, como cenas emergentes de situações
presentes de dor, potencializa a intencionalidade e as realizações artísticas humanistas
de um diretor como Sami Feder. Mesmo mergulhado, ele mesmo, no terror do nazismo,
Feder conseguiu sobreviver, assim como ajudou à sobrevivência de atores e de parte de
uma cultura com dignidade, mesmo que com ambiguidades e contradições. Soma-se a
esta análise o fato da difícil tarefa de uma pesquisa em que os testemunhos orais,
escritos e artísticos são alimentos necessários, porém muitas vezes escassos, limitados
ou censurados.

64

65

O processo de renovação em uma civilização já estabelecida é realizado pelos
artistas, e é por isso que a vitalidade de uma civilização depende sempre do
funcionamento livre do processo estético. E por este motivo que uma
civilização sem arte perece e uma civilização tecnológica perecerá a menos que
possa arranjar uma saída, ou melhor, uma entrada, para o espírito formador da
imaginação.
Herbert Read

capítulo 1

ATUANDO
SOBRE BRASAS

Abertura do Capítulo 1: Representação de filmagem no Campo modelo de Terezin, ocultando a morte e
obrigando uma prisioneira a maquiar a dor. Autor anônimo. Acervo: JMB-AL.
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Cap. 1: ATUANDO SOBRE BRASAS
1.1 Paradoxo de um teatro clandestino
Diversas manifestações de resistência ocorreram antes e durante o Holocausto,
como reações à doutrinação e à opressão nazistas (1933-45). Lembramos aqui os
movimentos clandestinos que instigaram revoltas armadas nos guetos, campos de
concentração e de extermínio, correndo o risco de serem retaliados com punições
coletivas. Os Partisans, nos bosques do Leste Europeu, mesmo fadados ao fracasso
devido à falta de armas, alimento e proteção, insistiram no sonho da urgência em
aniquilar o nazismo. Ações de jovens identificados ideologicamente com eles eclodiam,
enquanto as condições para uma revolta generalizada não poderiam evoluir o suficiente
em uma comunidade extirpada de seus meios de comunicação e em que pobreza, fome
e humilhação só cresciam. Poucos dias após o início do levante do Gueto de Varsóvia, o
jovem Mordechai Anielevich (1919-1943), então com 24 anos de idade, comandante da
organização combatente judaica Zydowska Organizacja Bojowa (ZOB) e representante
da luta armada do Gueto, manifestou-se sobre os perigos daquela rebelião intensa sob o
olhar vigilante dos nazistas:
Resulta impossível expressar com palavras o que temos atravessado.
Uma coisa está clara, o que aconteceu vai além dos nossos sonhos
mais ousados. (...) Sinto que estão acontecendo coisas de peso e o que
tivemos coragem de fazer é de enorme importância... (...) O sonho da
minha vida virou realidade. A autodefesa no gueto virou realidade. Fui
testemunha da magnífica, da heroica luta dos judeus na batalha.106
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AYV/Israel. Mordejai Anielewicz - Comandante de la Organización Combatiente Judía en el
levantamiento del ghetto de Varsovia: catálogo. Jerusalém, 2012.
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Em relação ao fenômeno artístico – interpretado aqui como manifestação de
resistência por parte dos excluídos pelo sistema totalitário –, pesquisadores
especializados no tema em questão vêm indagando sobre os aspectos que favoreceram,
em um contexto de barbárie, o surgimento e a permanência de expressões artísticas
como música, artes plásticas, teatro, poesia e literatura. A viabilização da criação de
espaços cênicos, seus palcos, figurinos e cenografias, assim como o planejamento e a
organização de ensaios, constituíam-se em prováveis momentos irreverentes contra os
perpetradores do totalitarismo, mesmo com a consciência de que a morte era certa.
Afinal, uma questão pode ser formulada sobre a motivação e a capacidade humana de
sobrevivência que parecia se retroalimentar com o impulso do fenômeno teatral107.
Ao pesquisar a literatura dramatúrgica sobre o Holocausto, notamos que a maior
parte dos textos contemporâneos refere-se às peças escritas no pós-guerra como, por
exemplo, aquelas reunidas pelo dramaturgo Robert Skloot108 em dois volumes109, a
antologia110 organizada por Elinor Fuchs111, ou uma série de artigos de textos
dramatúrgicos publicados no site www.jewish-Theatre.com, atualmente fora do ar,
dirigido por Moti Sandak112. A introdução no livro de Skloot traz à tona a discussão
pertinente sobre a possibilidade ou não da representação de um acontecimento único
como o Holocausto, seja por meio do realismo ou por uma construção dramatúrgica
abstrata. A polêmica situa-se no âmbito da verossimilitude: em que medida uma
representação artística conseguiria ser fiel à realidade, ou, em todo caso, “com que
direito” uma encenação, sendo ela simbólica, por exemplo, poderia referir-se a uma
experiência traumática como o Holocausto?
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Todos os artistas pesquisados manifestaram nos seus testemunhos a necessidade vital da arte para
sobreviver ao martírio.
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Professor aposentado da Universidade de Wisconsin, especializado em estudos sobre o Holocausto.
Em 2006, escreveu a peça If the whole body dies, Rapahael Lemkinand the treaty against Genocide. O
texto teatral traz à tona a luta do advogado judeu polonês que imigrou aos Estados Unidos em 1941,
Raphael Lempkin (1900-1959), para a formulação e a adoção do termo genocídio por parte das Nações
Unidas, o que se concretizou apenas após sua morte. Lemkin preocupava-se profundamente com a
repetição de barbáries como, por exemplo, o genocídio armênio. Participou dos trabalhos que prepararam
os Julgamentos de Nuremberg (1945-1946), quando conseguiu que constasse já ali o termo genocídio.
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Wisconsin Press, 2011. 2 volumes.
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Perspectives on Theater After Modernism. Bloomington: Indiana University Press, 1996).
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É importante ressaltar que o movimento de teatro contemporâneo sobre o
Holocausto geralmente cria uma narrativa com riqueza singular de quem pensa os
acontecimentos ferozes e elabora – de forma distanciada, mas não menos sensível – o
impacto provocado pelo horror na nossa civilização.
De acordo com Elinor Fuchs113, este teatro pós-Holocausto, diferente daquele
criado durante a execução do Plano de Extermínio do Povo Judeu (1933-1945,
dificilmente é representado de forma realista, mas lança mão de recursos metafóricos
que possibilitam um engajamento moral por parte do público ciente, por tanto
envolvido, de alguma maneira, no crime e no aniquilamento de comunidades114.
Skloot115 aproxima-se da análise de Fuchs no que se refere ao uso de metáforas e
analogias, considerando que qualquer forma de simbolização requer um alto grau de
sensibilidade e precisão. Aborda também o risco de uma representação onde o artista
procura a cópia fiel dos fatos reais. Neste caso, Skloot faz referência à autora Susan
Sontag (1933-2004)116, que considera arriscado “simular atrocidades de forma
convincente” pois, tais atos podem “fazer da plateia um público passivo, reforçando
estereótipos,

confirmando

distância

e

criando

fascinação

(...)

tacitamente

117

pornográfica” .
A crítica ao teatro representado ou encenado sobre o Holocausto– isto é, aquele
feito a posteriori – geralmente assenta-se sobre dois argumentos, opostos entre si: de
um lado, afirma-se que uma abordagem realista seria uma falsificação do tema, e, de
outro, defende-se que uma abstração seria uma traição ao mesmo118. Este assunto
implica em uma problematização interessante sobre representação, possível foco para
um estudo futuro. De qualquer forma, o fato do artista do Holocausto habitar um espaço
entre a memória e a recriação é significativo para mergulharmos na proposta desta tese,
onde o trânsito entre História e arte está permanentemente estabelecido.
As conversas telefônicas que mantive com Robert Skloot durante a redação desta
tese foram muito importantes para a reconstituição do panorama histórico, cultural e
113

FUCHS, Elionor (Org.). Plays of the Holocaust..., op. cit.
Ibidem, p. xii.
115
SKLOOT, Robert. Introduction. In: SKLOOT, Robert (Org.). The Theatre of the Holocaust, op. cit., v.
1.
116
Escritora e ativista americana ligada aos Direitos Humanos.
117
SONTAG, Susan. Eye of the Storm. New York Review of Books, 1980. p. 36. Apud SKLOOT, Robert
(Org.) The Theatre of the Holocaust. Lexington, Wisconsin: The University of Wisconsin Press, 2011. v.
1, p. 17, tradução nossa.
118
SKLOOT, Robert (Org.). The Theatre of the Holocaust. Wisconsin: The University of Wisconsin
Press, 2011. v. 1, p. 17.
114

71

político do período analisado. Skloot é autor de uma peça de teatro119 sobre Raphael
Lemkin (1900-1959), judeu polonês e criador de um conceito específico para designar
crimes que têm como objetivo a eliminação física de grupos nacionais, étnicos, raciais
e/ou religiosos: genocídio120. Conversamos sobre seu texto teatral e nos debruçamos
sobre as questões antes mencionadas.121
Um conjunto de documentos fundamentais para este enfoque é aquele produzido
pelos pesquisadores Rebecca Rovit e Alvin Goldfarb122, que, em 1999, publicaram uma
série de ensaios sobre manifestações teatrais ocorridas durante o Holocausto, incluindo
um texto de autoria do próprio Sami Feder sobre o teatro ídiche do DP Camp BergenBelsen – campo de deslocados de Bergen-Belsen, na Alemanha123. Essa coletânea
tornou-se essencial para nossa pesquisa por trazer informações sobre assuntos
fundamentais para contextualizar esta investigação, a exemplo dos ensaios sobre o
Kulturbund – instrumento político do Ministério de Propaganda nazista – como o
paradoxal espaço autorizado e, ao mesmo tempo, censurado do teatro judaico alemão
em Berlim.
Rebecca Rovit levanta questões relevantes sobre o Teatro no Holocausto,
justificando e corroborando a concepção histórica da Escola dos Annales, que trata da
importância do uso de documentos, fotografias, cartase diários, enfatizando o lugar que
estes ocupam na História: “Os documentos em si não são substitutos da história, embora
a história não possa ser escrita sem eles”124. Esta abordagem contribuiu para a
construção da metodologia de pesquisa desta tese de doutorado.
Em relação à criação teatral coexistindo com a sobrevivência e a morte, Rovit
lembra Viktor Ullmann (1985-1944)125, músico, judeu, tcheco, prisioneiro no campo de
Terezin e assassinado em Auschwitz. Compositor, com Peter Kien, igualmente
deportado, de O Imperador de Atlantis ou a Recusa da Morte, corajosa analogia em
forma de conto de fadas sobre o poder de Hitler, ensaiada, mas nunca apresentada em
119
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Terezin. O artista teria dito a frase que se contrapõe ao conceito e à prática perversa de
destruição do Holocausto, afirmando uma tendência de construção e sobrevivência:
“Nossa vontade de criar era a nossa vontade de viver!”, referindo-se à importância da
reação de urgência de viver diante do crescente processo de desumanização e
extermínio provocado pelos nazistas e, ao mesmo tempo, à arte como meio de manterse vivo, sentindo, pensando, expressando, comunicando.126
Para analisar o teatro realizado no período em questão – dentro e fora dos
campos de concentração, durante e após o Holocausto –, faz-se necessário conhecer e
analisar as outras manifestações teatrais registradas em épocas e locais diferentes, em
suas diversas formas, motivações, impossibilidades, desafios e implicações. Tal
exercício de reflexão possibilitará, certamente, uma análise comparativa entre estas
peças que, avaliadas em sua essência, ajudarão a dimensionar e qualificar as encenações
idealizadas e/ou executadas por Sami Feder e o grupo Kazet Theater. A tarefa de
identificar artistas e grupos de teatro de resistência não é fácil, devido às restrições de
registro e preservação da documentação. Portanto, é um desafio conhecer seus
percursos, produções, limitações e, principalmente, os vínculos estabelecidos com os
espectadores.
Diante das dimensões e singularidades da catástrofe articulada pelo Estado
nacional-socialista alemão e países colaboracionistas, percebemos que os atos de
violência física e simbólica atingiram sobremaneira a cultura ídiche, que foi quase que
totalmente aniquilada durante o Holocausto. Cultura esta que alimentava o teatro ídiche,
o mesmo que foi apresentado nos palcos improvisados dos campos de concentração por
onde Sami Feder passou como prisioneiro. O fato de o ídiche ser hoje considerado “uma
língua em extinção”, apesar dos esforços de importantes ativistas da comunidade
judaica para reavivá-lo, relaciona-se com os esforços exigidos para o resgate e a
posterior recuperação deste cotidiano teatral.
Naquele período, incompreensível até hoje, o teatro judaico em geral, não
somente o ídiche, não só manteve-se ativo, mas contribuiu significativamente para a
sobrevivência de dezenas de atores e espectadores sufocados pela violência totalitária.
Sobreviveu, possivelmente, por se concentrar na arte fortalecendo a gana por viver:
tratava-se de um canal de expressão necessário para quem já era artista antes da guerra,
mas, também, uma maneira de se conseguir alimento em troca de continuar entretendo
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os demais presos e, em muitos casos, os próprios nazistas dentro dos campos de
concentração. A opção por um teatro assumidamente de resistência esteve relacionada,
como veremos adiante, com artistas inseridos num contexto que possibilitava, ainda que
minimamente, um certo grau de escolha e posicionamento.
Os alemães investiram na arte do entretenimento enquanto estratégia de
dominação, estimulando a criatividade e a capacidade de improvisação dos artistas que,
sem saber, muitas vezesgarantiam parte do controle sobre os prisioneiros. Cumpre citar
as cômicas – e por que não trágicas? – cenas dos cabarés reconstituídos nos guetos na
Polônia e as orquestras, formadas por músicos judeus, obrigadas a tocar na chegada dos
trens em Auschwitz.127 Assim, articulava-se o disfarce que acobertava os momentos que
antecediam a morte sistemática com vistas ao extermínio em massa. Muitas vezes, os
artistas que percebiam esta triste realidade transformavam-se em atores emergênciais
dedicados a simular uma realidade com o objetivo de evitar sentimentos de revolta,
medo e desespero.
Diante do crescente processo de desumanização sequencial que tomou conta da
Alemanha a partir da ascensão de Hitler ao poder, em 1933, acelerado pela perda dos
direitos civis dos judeus, o teatro judaico, seus artistas e seu público transformaram-se
em alvo direto da política genocida direcionada para a destruição do povo e da cultura
judaicas. Posteriormente, esta política estendeu-se para as nações anexadas,
acompanhada de atos de expulsão, isolamento e extermínio dos judeus que,
gradativamente, foram perdendo as capacidades de vida qualitativas. A máquina
burocrática do Terceiro Reich foi estruturada para exercer o genocídio, transformando
os judeus em seres sub-humanos, desqualificados por sua “raça”, postura ética e moral.
Aqui, cabe a referência a Zygmunt Bauman, que relaciona o aparato burocrático com a
eliminação da moral e a supremacia da ciência que, atuando em nome da higiene racial,
justificariam a Solução Final:
A violência está ausente da relação interpessoal porque é agora
controlada por forças definitivamente fora do alcance individual. Mas
as forças não estão fora do alcance de todo mundo. (...) Por pressão
institucional e ridicularização, ela (a ciência) silenciou os pregadores
da moralidade. Na medida em que a religião e a ética não podiam
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racionalmente legitimar as exigências que faziam do comportamento
humano, foram condenadas e viram sua autoridade negada.128

Entretanto, conseguimos perceber – através de alguns raros relatos orais,
registros em livros de memórias, diários e/ou correspondência – os dilemas dos artistas
ao dedicarem seu tempo à preparação de encenações em vez de procurarem garantir
alimentos ou, ainda, pelo fato de venderem sua própria comida em troca de um retalho
de cortina para a confecção de um figurino. Outra questão era apresentar uma encenação
poética carregada de extrema dor e medo, sabendo da entrada de familiares nas câmaras
de gás dali a poucas horas. Aquilo que podia significar um ato de humanidade e/ou
solidariedade para com os espectadores exigia o empréstimo da própria fratura
emocional e vital, transformando atores/público em corpo da mesma dor. Neste sentido,
a expressão por meio da arte funcionou como um “fio terra” que ajudava a manter viva
a moralidade, desprendendo o artista de impulsos desesperados ou de indiferença que o
dominassem. Estes foram atos de resistência que, de alguma forma, ajudaram a manter
viva as esperanças de liberdade – leia-se vida –, individual e coletiva, expressas no ato
de ensaiar, apresentar e representar.
Rebecca Rovit descreve o paradoxo do artista judeu, que tanto podia ter a
garantia da sobrevivência como o risco da punição e ou da morte:
Em cada gueto ou campo, os presos que eram atores de teatro
profissional ou atores amadores ganharam um status especial como
artistas. Eles muitas vezes receberam uma condição "privilegiada"
como prisioneiros: o direito à habitação especial em Westerbork e
Theresienstadt, por exemplo, ou rações extras e outros bens que
pudessem trocar. Atores privilegiados receberam alguma proteção de
guardas, Kapos e mesmo oficiais da SS, mas seus talentos também os
colocaram em risco: foram sujeitos à censura e à punição severa por
sua criação artística.129

Segundo a autora, em algumas circunstâncias, ser artista poderia garantir a
sobrevivência. Principalmente, quando os atores se apresentavam de casa em casa
recebendo pequenos honorários ou quando eram contratados por cafés”e nightclubs que
proliferaram então, como em Leszno (a “Broadway” do Gueto de Varsóvia). A
linguagem da comédia musical era a mais aceita nesses estabelecimentos. Em muitos
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casos, a qualidade dos artistas – geralmente, amadores buscando sobreviver – e dos
shows era baixa e caracterizada pela vulgaridade fomentada pela Gestapo e alguns
Judenräte130 que preferiam a desmoralização dos judeus. Isto era mal visto por
religiosos e intelectuais que buscavam a preservação da cultura e da identidade judaicas
no seu mais alto nível possível. Outros Judenräte, como o do Gueto de Vilna,
estimularam e patrocinaram o teatro do Gueto para manter mais pessoas empregadas e,
portanto produtivas, o que momentaneamente lhes garantia a sobrevivência e evitava a
deportação; estas pessoas serviam para entreter os próprios alemães, no interior de um
“pacto”, mesmo que temporário, de preservação da vida.
Um comentário comum a tantos prisioneiros foi o de Bruno Heilig (1888-1968),
jornalista austríaco, sobrevivente do campo de extermínio de Dachau onde todo
domingo era apresentada uma matiné-cabaré assistida por uma plateia numerosa.
Cenários de ilusão em tempos sombrios!
As matinês de cabaré nos proporcionavam alguma ilusão. Por uma ou
duas horas, a gente tinha quase a sensação de estar novamente em
liberdade.131

Houve também apresentações de teatro realizadas por organizações de ajuda aos
judeus (Jewish Self- Help Organizations), dirigidas, principalmente, à infância com o
intuito de supri-la em relação à educação e à cultura, preservando a identidade judaica
desestabilizada. As encenações eram geralmente relacionadas às festas religiosas e
familiares de Chanuka e Purim vinculadas a dois momentos de libertação na história do
povo judeu,

por meio das quais era possível estabelecer analogias de opressão e

liberdade, com a função de promover a esperança entre as crianças, principalmente.132
Transmitiam-se também, por meio da arte teatral, informações importantes dentro dos
guetos, com diálogos rápidos inseridos em cenas da vida cotidiana.
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A falta de suportes materiais para qualquer expressão artística ou para seu
registro escrito foi um dos elementos marcantes desta arte da resistência durante o
Terceiro Reich, delineado pelo Plano de Extermínio que ficou conhecido como Solução
Final da Questão Judaica. Sem acesso ao trabalho remunerado e aos mínimos direitos
de cidadania, os artistas foram sendo envolvidos, a cada dia, em um ciclo crescente de
fome e doenças, que anulavam quaisquer possibilidade de obterem recursos. Na
ausência de qualquer tipo de material como caneta, lápis, papel, ou até mesmo livros,
peças escritas, roteiros e partituras, por vezes contando com pequenas bibliotecas que
existiam em alguns guetos, os artistas recorriam à memória oral, resgatando tanto a
literatura ídiche como a universal (incluindo autores opositores do regime, banidos pelo
nazismo) que faziam parte da cultura dos judeus antes da guerra. Também foram criados
novos textos, dando lugar a uma dramaturgia específica sobre aspectos diferentes da
vida cotidiana nos guetos e nos campos de concentração. Estes textos eram decorados
ou transcritos em sacos de areia escondidos em abaixo da roupa133, enquanto

os

figurinos eram feitos de retalhos de roupas velhas e, até mesmo, de cortinas dos
escritórios nazistas desmontados após a liberação do campo, como relata Sami Feder134.
Os cenários eram improvisados com restos de madeira ou outros materiais, e as
maquiagens, improvisadas com carvão ou galhos queimados nas pontas.
Assim, situações e experiências teatrais diversas atravessaram o cotidiano dos
judeus nos guetos e campos. Tornou-se urgente demonstrar reações, por meio da arte,
com o objetivo de minimizar a violência do totalitarismo alemão, impregnada pela
propaganda antissemita.
Por serem estes artistas pouco conhecidos e estudados, justifica-se investigá-los
e posteriormente divulgá-los, reparando, assim, silêncios e/ou omissões propositais da
História dos povos ditos civilizados que ainda não conseguiram lidar com o seu passado
e seus tabus, como muito bem colocou Marc Ferro em Os Tabus da História135. Daí
nossa busca incessante por algum expoente do teatro de resistência, ainda que com
projeção reduzida na literatura e na historiografia do Holocausto. Desde o início desta
investigação, senti que precisava descobrir um artista/ator/diretor daquela época com a
característica primordial de haver encenado como forma de resistir e que, resistindo,
sobreviveu e ajudou parte de um coletivo a sobreviver. Mais do que isso, precisava
133
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encontrar narradores que contassem sobre esses artistas, que puderam escrever e que
tiveram a força e os recursos para fazê-lo. Procurei, também, para este projeto,
estudiosos que tivessem pesquisado e que oferecessem marcas frescas e autorais do
próprio fenômeno.
De onde vinham as energias de “um ou outro” Sami Feder? Qual a relação entre
o seu testemunho, de caráter individual, e o coletivo? Como entender e explicar a
representação teatral naquele mundo fragmentado e estraçalhado pela violência
totalitária? Estes questionamentos também podem ser compreendidos no contexto da
instalação do nazismo e seu domínio sobre grupos não sociais, étnicos ou culturais por
ele discriminados, excluídos e exterminados. Diante destas questões, as reflexões de
Ecléa Bosi nos instigam a buscar caminhos para a análise deste cotidiano controlado,
represado:
Se há uma relação que une época e narrativa, convém verificar se a
perda do dom de narrar é sofrida por todas as classes sociais; mas não
foi a classe dominada que fragmentou o mundo e a experiência; foi a
outra classe que daí extraiu sua energia, sua força e o conjunto de seus
bens.136

Nesse sentido, sabemos que, durante o Holocausto, o processo de crescente
desumanização estrangulou muitas das possibilidades de corporizar formas de expressão
artística, política, cultural ou religiosa. O silêncio imposto a milhões de pessoas,
incluindo as populações civis dos países anexados, impediu o registro de informações
que dessem a conhecer narrativas impossibilitadas de serem relatadas naquele momento.
Muitos dos registros ocultados por seus produtores foram encontrados anos depois, ou
mesmo revelados após a morte de seus autores. Esses narradores foram, na sua essência,
seres humanos afetados pela violência. Raros eram profissionalmente escritores ou
artistas; na sua maioria, viviam como trabalhadores ligados a outras áreas ou, muitas
vezes, crianças e adolescentes. Para sobreviver, transformaram-se em escritores pela
urgência do relato e do testemunho.
Nos tópicos que se seguem, o Teatro de Berlim do movimento do Kulturbund137,
do Gueto / Campo de Terezin e do Gueto de Vilna serão analisados como manifestações
singulares
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1.2 Kulturbund – Teatro livre e censurado
Um dos maiores paradoxos envolvendo a arte teatral e o nazismo foi o
Kunturbund, que, a partir de 1933, manifestou-se na Europa Central, em Berlim, e,
posteriormente, em outras cidades da Alemanha e da Holanda. Os idealizadores e
primeiros participantes eram artistas judeus das áreas teatral e musical que, mesmo
diante das medidas antissemitas que se iniciavam, haviam optado por permanecer na
Alemanha e nos países ocupados. Não buscaram novos lares por se sentirem plenamente
germânicos e, sobretudo, alemães de origem judaica. Em meio à negação do que
começava a se incubar na Europa e à ilusão de que sendo alemães seriam protegidos
pelo nazismo, alguns líderes da comunidade judaica alemã reuniram artistas sob o
mesmo guarda-chuva: seria este um movimento presente em diversos palcos,
proporcionando um marco de encontro e trabalho aos diretores, atores, compositores,
dramaturgos e músicos judeus na Alemanha. Foi um dos primeiros gestos de resistência
ao início da hecatombe.
Com a desculpa de proteger a arte judaica e seus representantes oferecendo lazer
aos membros da comunidade judaica de Berlim, o Ministério de Cultura e Propaganda
do Terceiro Reich, chefiado por Joseph Goebells, nomeou Hans Hinkel (1901-1960),
comandante da SS, para “tomar conta” do Kulkturbund. O pesquisador norteamericano
Alan E. Steinweis (1985-), especialista em Holocausto, Alan E. Steinweis (1985-)
realizou uma investigação sobre Hinkel com o objetivo de contribuir com a
historiografia que resgata as narrativas e testemunhos em relação à arte e à cultura
judaico-alemã na época138. A suposta proteção consistiu em “orientar” e,
posteriormente, exigir que as obras e concertos apresentados no palco fossem
exclusivamente de autores judeus e faladas em ídiche ou hebraico, proibindo aos poucos
a aproximação a autores alemães clássicos e românticos, como Richard Strauss, Goethe,
Wagner, Beethoven, Mozart e Heydn. O mesmo teatro que alegava proteger os judeus,
os censurava. O suposto “respeito” a uma minoria que poderia cultivar seus valores e
legados acobertava uma política cultural repressiva implementada contra os judeus.
Outro paradoxo era o fato de que o Kulturbund, então sob censura nazista, deveria
promover a cultura judaica que, ironicamente, não era aceita por uma parte dos artistas
porque não cultivava as raízes judaicas. Ademais, estes artistas eram obrigados a se
138
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anular enquanto alemães, ignorando parte de suas identidades. Na medida em que
podiam trabalhar – ao contrário de milhares de judeus proibidos de frequentar as escolas
públicas e exercer as suas profissões –, circular nos ônibus ou entrar nas bibliotecas
públicas, viviam sob uma perspectiva econômica, social e política um pouco mais
amplas. Mas, alguns anos depois, a realidade totalitária demonstraria a falsidade destas
ofertas, sem possibilidades de um planejamento futuro.
Depoimentos de artistas registrados no pós-guerra demonstram sentimentos
paradoxais em relação à política germânica.139 Para uns, o movimento do Kulturbund
foi uma “separação” justificada, uma forma de preservar a sobrevivência dos artistas
judeus proporcionando-lhes emprego e espaços de reunião. Para outros, tratava-se da
lenta e cruel “guetorização”, talvez a primeira a ocorrer na Alemanha que preparava as
futuras e próximas deportações rumo às câmaras de gás, como parte do Plano Final da
Questão Judaica. Para muitos, frequentar o Kulturbund servia como refúgio e, segundo
declararam alguns artistas, o mergulho no teatro predominava em relação a outras
atividades, afastando-os do contato com a dura realidade. A atriz Rutj Anselm-Herzog
afirmou “... nunca tive medo, ao contrário, você tinha um sentimento de estar fazendo
algo e lutando por isso”140. Além disso, diversos atores expressaram que participar do
movimento era uma missão sobretudo religiosa, dada a intensidade da entrega ao
grupo, restringindo-se o contato com o mundo real exterior. Kurt Katsch, intérprete do
personagem Nathan, da peça de estreia do Kulturbund, posteriormente proibida, Os
sábios de Nathan Lessing (1933), disse: “a gente acreditava que estava numa sinagoga,
e não no palco”141. Em depoimento de 1960, Hinkel – então esquecido, tanto por judeus
quanto por nazistas na Alemanha –, afirmou que, realmente, sua intenção e prática eram
no sentido de “proteger os judeus”.
A realização de relatórios nos quais os diretores do Kulturbund reportavam aos
nazistas dados como as obras escolhidas ou a afluência de público nas apresentações era
uma exigência semanal, verdadeiros monólogos que cerceavam cada vez mais a
liberdade de expressão, a criatividade e, principalmente, suprimiam qualquer identidade
alemã nos judeus, que muitas vezes consideravam-se mais alemães do que judeus. A
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política de Hinkel tornou-se cada vez mais colaboracionista do Programa de Solução
Final, criado para exterminar os judeus, principalmente, em massa.
Os repertórios do Kulturbund começaram a receber não somente pressões dos
nazistas, mas também da própria liderança comunitária sionista judia. A situação piorou
em 1935, quando foram promulgadas as Leis de Nuremberg, que defendiam
discriminatoriamente a raça ariana e “pura” e atacavam todos aqueles considerados
parasitas pelo nacional-socialismo. Também foram interditados os autores que
“ameaçavam” a supremacia germânica nazista, como Albert Einstein, Arthur Miller,
Bertolt Brecht, Karl Marx, Sigmund Freud, Thomas Mann, Walter Benjamin e tantos
outros cujas criações impressas em livros foram queimadas publicamente nas
universidades e praças públicas alemãs.
A “autorização” transformou-se em uma maneira de manipulação,como
confirmam artistas sobreviventes e correspondências entre artistas na época. No
movimento do Kulturbund, a censura alemã chegava ao cúmulo de registrar e
documentar cada apresentação de cabaré, musicais em ídiche ou de textos clássicos
judaicos, assim como detalhes sobre a reação dos espectadores. A polícia alemã esteve
atenta a quaisquer iniciativas de crítica, “subversão” ou montagens proibidas de textos
alemães ou de outras origens banidos pelo nazismo. Esta era a forma como o
totalitarismo

“selava” suas vítimas, anulando suas identidades, como muito bem

expressou Bauman:
Antes que o poder burocraticamente organizado possa contar com a
cooperação da própria categoria a ser destruída ou ferida, essa
categoria deve ser “selada”: removida fisicamente do contexto da vida
e preocupações diárias de outros grupos ou separada psicologicamente
por definições aberta e inequivocamente discriminatórias e por uma
ênfase na sua singularidade.142

Num primeiro momento, a liberdade foi extirpada dos artistas judeus tolhidos de
suas formas de expressão, e, posteriormente , sua própria identidade cultural, tanto
judaica quanto germânica, lhes foi terrivelmente arrancada.
Assim, é claro que o Kulturbund deixou de ser um instrumento oportunista para
o regime quando as deportações dos judeus da Europa Central começaram a se
intensificar. Evidenciava-se a prática de um projeto de genocídio e de apoio ao mesmo.
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Nesse momento, em 1941, o Kulturbund foi extinto pelos nazistas, pois não tinha mais
razão de existir.
Na imagem (abaixo) que ilustra a capa do livro Companhia de Teatro Judaico
do Kulturbund na Berlim nazista, de Rebecca Rovit143, um cartaz da época, é possível
identificar alguns paradoxos importantes referentes ao Kulturbund: o primeiro é a
presença de uma organização judaica (no próprio título do cartaz) durante a ocupação
nazista em Berlim; o segundo, a expressão de humor dos personagens, em plena época
de guerra e em meio à tragédia. Além disso, aguçando o olhar para a leitura, ao eleger
esta imagem, Rovit pode ter querido evidenciar a arrogância, em um dos atores, e, nos
outros

dois,

a

dificuldade

de

compreensão

ou,

mesmo,

a

discordância.

Iconograficamente, pode-se então obter uma leitura que se aproxima ao momento
artístico cerceado no período.
11. Capa do livro de Rebecca Rovit
sobre o Kulturbund. Cartaz produzido na
época em Berlim ocupada.
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1.3 Teatro incrustrado em arames: guetos e campos de concentração
As encenações apresentadas nos guetos foram diferentes daquelas que ocorreram
nos campos de concentração; cada situação vivenciada apresentou suas especificidades.
Essa variação teatral também pode ser constatada ao compararmos as modalidades da
administração nazista na Europa Oriental e na Ocidental. O nível de permissibilidade,
proibição ou censura dependia das condições da área político-geográfica na sua relação
com o governo central, assim como das características pessoais de quem ocupava o
poder local.
No geral, para aqueles judeus que estavam proibidos de assistir teatro, fosse nos
guetos ou nos campos, estar presente numa encenação significava se defrontar com os
riscos de estar “lá”. Implicava, muitas vezes, na coragem para ambos os protagonistas
do acontecimento teatral: atores e espectadores. Viver apenas alguns minutos de ficção,
longe da realidade miserável, era como escalar, simbolicamente, montanhas de sujeira e
destruição até chegar aos palcos improvisados.
Os teatros clandestinos podiam ser improvisados em becos, pequenos
apartamentos e corredores estreitos nos guetos, em cantos escuros dos barracões dos
campos e, até mesmo, em cima de tablados cuja madeira havia pertencido a alguma
sinagoga incendiada das comunidades do Leste Europeu. Artistas e público criavam
uma “outra” realidade, escondendo-se juntos entre as histórias secretas ou milenares a
serem contadas, protegidos apenas por velhos pedaços de cobertores cobrindo as janelas
para não serem descobertos através por seus movimentos e gestualidades à distância.
Integrantes das companhias teatrais ou ativistas clandestinos da comunidade judaica
ficavam na entrada dos locais de apresentação para alertar sobre a aproximação de
algum agente nazi de segurança. A sensação permanente era a da necessidade de driblar
a polícia germânica para livrar-se da suspeição de crimes hediondos, baseado no
princípio da Alemanha e seus novos territórios se desvencilharem para sempre dos
judeus, “câncer da sociedade moderna”. No decorrer do processo de desumanização e
exclusão, o violento cotidiano dos guetos cuidaria de isolá-los e assassiná-los pela fome,
doenças e terror, culminando com os assassinatos em massa. Hannah Arendt, ao analisar
as questões relativas à polícia secreta no regime totalitarista, alerta-nos para a
construção do inimigo-objetivo ou do bode expiatório, responsabilizado pelo caos e pela
miséria que abalaram a Alemanha desde as imposições do Tratado de Versalhes:
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Intimamente ligada a essa transformação do suspeito em inimigo
objetivo é a nova posição da polícia secreta no Estado totalitário. (...)
O dever da polícia totalitária não é descobrir crimes, mas estar
disponível quando o governo decide aprisionar ou liquidar certa
categoria da população.144

O fazer teatral funcionou como uma possibilidade de manter-se vivo e presente,
não aniquilado. A obstinação dos artistas nos guetos e campos permitiu manter a moral
dos condenados no esforço sobre-humano de garantir a expressão como fonte da própria
memória coletiva. A polícia secreta totalitária, por sua vez, cuidou de punir os grupos
desclassificados por sua raça, ideologia e/ou cultura. Neste contexto, aqueles que
atuavam na clandestinidade ou “nas sombras, agindo como ratos”, eram potencialmente
suspeitos, segundo a lógica da desconfiança. A busca por vestígios ou sinais de
judaidade fazia parte do olhar do vigilante nazista, treinado para localizar suspeitos e
eliminá-los para o “bem” da Alemanha. Assim, o teatro despontou como expressão de
uma cultura proibida, responsável pela degeneração da raça ariana. Cenários montados
em lugares suspeitos, scripts, vestimentas e instrumentos musicais, por exemplo,
alertavam para as práticas secretas de grupos suspeitos, no caso, judeus:
A mudança do conceito de crime e de criminosos determina os
métodos da polícia secreta totalitária. Os criminosos são punidos, os
indesejáveis desaparecem da face da terra; o único vestígio que resta
deles é a memória daqueles que os conheceram e amaram, e uma das
tarefas mais difíceis da polícia secreta é fazer com que até esses
vestígios desapareçam juntamente com o condenado.145

Estes desvios de ideias e comportamentos implicavam, dentre outras estratégias,
em “fazer teatro”. Se detectados, os vestígios funcionavam como provas do crime e de
alerta contra os criminosos, identificados como “inimigos do povo alemão”. Hoje, estes
registros, muitos dos quais foram arquivados pelos aparatos de repressão e censura do
Terceiro Reich, servem como indícios para escrita desta memória. Nos guetos,
principalmente os do Leste europeu, como Varsóvia, Lodz, Riga e Vilna, nos campos
de extermínio de Ravensbrück, Westerbork, Auschwitz e, sobretudo, Terezin cresceram
os espetáculos e performances em ídiche como uma forma de preservação de uma
identidade e de um sentimento de pertença, ligados à conservação de uma cultura e uma
144
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tradição.146 Mesmo que os nazistas buscassem retirar toda emoção triturada pela
racionalidade extrema, a arte respirava e suspirava.
Leituras e encenações organizadas de textos de I. L. Peretz e Chaim. N. Bialik,
representações de comédias de Scholem Aleichem e Moishe Nadir147 e recriações de
revistas musicais eram formas de atores e espectadores se sentirem novamente “em
casa”, ainda que encerrados nos guetos, longe de seus verdadeiros lares e ruas. Os
programas teatrais misturavam cenas dramáticas com músicas cantadas, orquestras ou
bandas. Muitas vezes, a melodia final era S’brent148 – referente ao sofrimento vivido
nos guetos, longe dos vilarejos e cidades de origem. Apresentações teatrais eram
também uma forma de desabafo comunitário, assim como produziam uma crítica
reflexiva individual e coletiva, como trataremos mais adiante. A prática do teatro
subterrâneo podia se constituir em uma ocasião de envolvimento com a memória
comunitária de uma cultura comum, como é o caso do ídiche, muitas vezes proibido e
censurado149.
Faz-se necessário mencionar que, mesmo vivendo momentos de grande tristeza,
dor e sofrimento, em tempos de tamanha discriminação, os atores judeus utilizavam-se
do humor como forma de provocarem o riso sobre si mesmos para manter a alma
judaica ídiche, sentimento importante que os ajudava a se sentirem vivos. Algumas
encenações alternavam canções de lamento com cenas cômicas para novamente se
cantar alguma melodia conhecida por todos, trazendo o riso como forma de “descanso”
para o sofrimento. Esse humor desempenhou um papel importante durante a guerra:
dramaturgos do teatro ídiche, como Scholem Aleichem e Moishe Nadir, eram
encenados na Europa ocupada por atores interessados em manter viva a alma e o humor
judaicos. Será interessante um estudo posterior sobre o papel do humor, à semelhança
do trabalho realizado por Elias Thomé Saliba sobre o riso como visão de mundo no
Brasil, entre o século XIX e a década de 1940150.
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Cada campo de concentração vivenciou realidades totalmente diferentes que
possibilitaram fenômenos artísticos – e, no caso, teatrais – específicos. Dentro de um
mesmo campo também é possível identificar características diversas, dependendo do
tipo de preso, gênero, espaço de trabalho forçado, etc. Em geral, os prisioneiros não
tinham tempo e nem energia para dedicar-se à arte. Apoiar-se na arte foi uma escolha
possível somente em determinadas circunstâncias. Por exemplo, a atriz francesa
Charlotte Delbo (1913-1985)151, mesmo não sendo judia, chegou a Auschwitz em 1944
e conseguiu uma situação privilegiada devido à sua formação, à sua performance e aos
seus contatos; assim, nunca foi condenada à morte.
Nestes espaços, nem sempre se cantou, dançou ou recitou por alegria, e sim para
receber um pedaço de pão de um Kapo152. Rovit escreve sobre um caso de perversidade
e depravação que ocorreu no início de 1945 com uma atriz que teve de representar um
monólogo sobre alguém que sabia que sua família, dali a pouco, iria para a câmara de
gás. Junto ao público, uma plateia elitista, formada por nazistas, ria histericamente.
No que se refere à necessidade de sobrevivência das vítimas153, Bruno
Bettelheim (1903-1990)154, afirma que alguém ligado a uma atividade intelectual
poderia garantir um estado psicológico não desintegrado buscando o sentido da vida
para além da sobrevivência física. A expressão artística seria uma forma ainda mais
elaborada do que conversar: “mas aqueles que não haviam perdido por completo o
interesse pela vida, sentiam a necessidade de conversar um pouco”155. Tais situações
referiam-se à necessidade de compartilhar certos assuntos em comum entre prisioneiros,
como a filatelia ou mesmo receitas de cozinha, como uma forma de se manter-se vivo e,
ainda mais, manter um equilíbrio mental, evitar a loucura e o suicídio.
O “fazer teatro”, portanto, era limitado nos campos pela impossibilidade de se
obter roteiros, narrativas e poemas. Da mesma maneira, os espectadores, testemunhas da
obra, não poderiam escrever resenhas ou críticas, submetidos a castigos pelos quais nem
151
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se manteriam vivos para assistir, menos ainda para comentar ou narrar posteriormente
como tinha sido aquela representação. Como afirmaria Sami Feder repetidas vezes,
memorizar poemas, textos e peças era a única maneira de dar continuidade,
objetivamente, ao teatro. Rovit pergunta-se até que ponto os prisioneiros que
escreveram, representaram ou assistiram momentos de poesia, música ou programas
semanais de cabaré, apresentados no Campo de Auschwitz I para grupos grandes de
espectadores especiais, eram privilegiados.156 Entretanto, segundo a autora é difícil
saber quantas encenações foram realizadas em Auschwitz.
Para Rovit, faz-se pertinente questionar o quanto o teatro e a música pareciam
trazer um senso de humanidade, mesmo sendo um fenômeno efêmero. Ela refere-se a
uma artista judia francesa anônima presa em Ravensbrück157que, com a ajuda de outros
presos, escondia uma ópera cômica dentro de uma caixa que fazia circular por entre as
barracas do campo. Num lugar onde os livros eram proibidos, surge “o ato de ter se
preservado a habilidade de rir e de se ter esperança em Ravensbrück, encarnando uma
profunda forma de resistência enquanto afirmação de se manter humano”158.
No caso do Campo de Westerbork159, na Holanda, por tratar-se de um campo de
trânsito, os alemães permitiram a criação de um restaurante e uma orquestra, assim
como acesso à aquisição de produtos para aqueles com um pouco de dinheiro. Desta
forma, não haveria descontentamento e os judeus pensariam que as condições dos
campos para onde seriam encaminhados seriam as mesmas, minimamente confortáveis.
De lá, conhece-se o trabalho artístico do diretor judeu alemão Max Ehrlich
(1892-1944)160, cômico, mestre de cerimônias, ator e diretor de cabaré famoso na
Alemanha nos anos 30. Ele chegou a Westerbork em 1942 e criou o Grupo de Teatro
do Campo com a linguagem de cabaré. Mesmo não se tratando de encenações
politizadas ou antinazistas, só o ato de representarem uma cena constituía-se numa
forma de resistir e manter a dignidade da expressão e do ser, bem como a esperança,
tanto para atores como para espectadores; era, portanto, um ato político. Erhlich havia
saído da Alemanha em 1933, quando os nacional-socialistas subiram ao poder. Neste
momento, Erhlich foi trabalhar na Áustria, Holanda e Suíça, mas, como muitos outros
156

ROVIT, Rebecca; GOLDFARB, Alvin. Theatrical performance during the Holocaust. Baltimore,
EUA: The Johns Hopkins University Press, 1999.
157
Campo de concentração feminino a 90 quilômetros de Berlim, destinado a trabalhos escravos.
158
Ibidem, p. 10.
159
Campo de trânsito mediando os transportes de judeus em direção a Auschwitz e Sobibor.
160
Humorista judeu e alemão que realizou diversas encenações no Campo de trânsito de Westerbork com
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artistas judeus alemães, voltou nostálgico a Berlin em 1935. Lá ele se integrou ao
Kulturbund. Em 1938, quando ocorreu a Noite dos Cristais161, resolveu sair
definitivamente da Alemanha, instalando-se na Holanda, onde foi preso e enviado a
Westerbork. Ao ser transportado para Auschwitz e reconhecido por um comandante
nazista, foi humilhado e obrigado a contar piadas de joelhos, episódio perverso antes de
morrer nas câmaras de gás. No site da Associação em memória à Companhia de Teatro
do Campo de Westerbork, afirma-se que Erhlich produziu seis espetáculos de alto nível
entre julho de 1943 e junho 1944, o que lhe permitiu manter a humanidade, mesmo que
momentaneamente. 162

1.3.1 Teatro sob as minas – Terezin
Em 1780, o imperador Jose II mandou construir a Fortaleza de Terezin , a 60
quilômetros de Praga, na atual República Tcheca. Após invadirem a Tchecoslováquia
em 1939, os alemães instalaram ali uma prisão. Depois, esse foi o local escolhido pelos
nazistas para instalar o gueto e campo de concentração que passaram a chamar de
Theresienstadt163. Em 1941, destinaram a fortaleza ao confinamento de cerca de 140 mil
judeus provenientes principalmente de Praga e também da Dinamarca, Holanda,
Áustria, Hungria e Eslovênia. Destes, aproximadamente 17.000 sobreviveram.
Enquanto Chelmno, Maidanek, Belzec, Sobibor, Treblinka e AuschwitzBirkenau, entre outros, foram usados como campos de extermínio, Terezin atendeu
desde o início a diversos outros objetivos: concentrar a maioria dos judeus do
Protetorado da Boêmia e Morávia e criar a ilusão, perante o mundo, de que os judeus
estavam sendo bem tratados. A população, em sua maioria formada por artistas
profissionais (atores, atrizes, regentes, compositores, solistas, pintores), intelectuais e
lideranças comunitárias, foi presa como uma forma de, caso necessário, justificar diante
do mundo a aparente boa qualidade de vida dada aos judeus. Os nazistas se
aproveitaram do nível cultural e artístico em Terezin para ali criar uma imagem artificial
sobre a vida “próspera” daqueles judeus. Era necessário enganar o mundo garantindo
161
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que intelectuais importantes de Praga fossem mantidos vivos e, ainda mais,
desfrutassem de bem-estar enquanto os alemães morriam nas frentes de batalha. Enfim,
Terezin transformou-se num grande teatro encenado por nazistas e judeus. A primeira
deportação foi para Riga, transportando 2000 judeus; posteriormente, milhares foram
enviados a Treblinka e Auschwitz. Mais tarde, todos eles foram deportados de trem
para campos de extermínio ao leste. O exército russo liberou Terezin em maio de 1945.
Em relação à produção cultural, a situação neste campo de concentração foi
paradoxal e contraditória: à diferença de outros campos, ali houve autorização164 para
manter certas atividades culturais, inclusive um jornal interno. Os próprios nazistas
fomentaram e patrocinaram o surgimento de orquestras, espetáculos de ópera e de
bonecos e encenações de teatro clássico. Ironicamente, intensificou-se as apresentações
beneficentes destinadas à Cruz Vermelha e a outras agências internacionais, entre 1943
e 1944. Um grande paradoxo foi o fato de dezenas de artistas terem sido reconhecidos e
ficado famosos dentro de Terezin, mas nunca aos olhos do resto do mundo.
As performances teatrais e musicais encomendadas pelos alemãos no “Campomodelo” de Terezin se converteram em imagens falsas do cartão de visita para a Cruz
Vermelha Internacional, e para os olhares cegos das modernas sociedades europeia e
norte-americana. Falsos cenários e situações de bem-estar foram montados para a
apreparação de um filme de propaganda, sobre o qual trataremos adiante165.
Em junho de 1944, a Cruz Vermelha permaneceu seis horas no Campo,
assistindo a eventos “primorosos” e percorrendo ruas limpas, vendo “rostos felizes”
numa aldeia organizada e “bem sucedida”. As atividades de realidade invertida,
incluindo a banda de jazz The Ghetto Swingers – sendo que esse estilo musical era
proibido –, duraram uma semana. Aos presos, maltratados, era exigido que tivessem um
comportamento determinado diante das autoridades, que fiscalizaram o “Campo-show”
e produziram um relatório elogioso. Após a visita da Cruz Vermelha, 30 mil judeus
foram imediatamente transportados a Auschwitz.
Por outro lado, e paralelamente, criou-se uma produção clandestina de teatro,
música e artes plásticas, em oposição à violência totalitária. O Campo de Terezin ficou
conhecido pelo alto nível de criação artística e de modelos educacionais, que serviam
também para alimentar a resistência física e cultural. Crianças e jovens acreditavam que
164
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poderiam ter uma perspectiva futura de viver como seres humanos livres, em um
horizonte de possível liberdade. Os judeus presos no início da guetorização, e sem
ainda conhecer o plano de extermínio que seria declarado e assinado na Conferência de
Wannsee, em janeiro de 1942, mantiveram um especial interesse em preservar a cultura
judaica, alimentando principalmente a expressão e a criatividade das crianças na
esperança delas crescerem acreditando ser possível, finalmente, viver em um mundo de
paz. Atividades culturais e artísticas eram programadas para crianças (leituras de
histórias, marionetes, canções compostas no campo) e para idosos (comemorações de
compositores e autores como Schiller, Goethe e Kafka, com debates e leituras),
preservando o vínculo com uma sociedade pensante e sensível, mesmo que massacrada
pelo totalitarismo nazista.
O risco e a arte conviveram durante aqueles anos com a pobreza humana.
Cenografias foram confeccionadas em oficinas improvisadas, ensaios teatrais e musicais
com estreias frustradas e temporadas interrompidas devido à deportação de parte de seus
elencos. Artistas profissionais e experientes de Praga viram-se sobrevivendo
teimosamente através dos traços, gestos e cordas musicais. O arquiteto e cenógrafo
Frantisék Zelenka (1904-1944), deportado para Terezin em 1943, fazia milagres com
qualquer material naquela fortaleza de pedras, vazia de alma: folhas velhas, tinteiros
vazios, serragem e trapos. Foi assim que criou o cenário da Ópera infantil Brundibár.
Trabalhou junto ao filósofo e diretor teatral Gustav Schorsch (1918-1945), que tinha
sido assistente do Teatro Nacional em Praga. Schorsch chefiou o departamento de
Teatro de Terezin, baseado em uma concepção do teatro como um recurso humanista de
educação histórica. Foi inspirado e formado pelo método do pedagogo e diretor russo
Konstatin Stanislavski, base do Teatro Moderno. Organizou também recitais de poesia e
seminários para jovens atores. Deprimiu-se diante da situação da perda de parte de
elenco, abandonando os ensaios de várias encenações.
O dramaturgo e diretor Norbert Frýd encenou junto com o compositor Karel
Reiner e o cenógrafo e figurinista Zelenka de forma criativa e bem-humorada, um texto
bíblico, Esther, em versos fortemente sofisticados. Pela história judaica, a rainha Esther
na Pérsia tinha conseguido salvar os judeus da morte, metáfora clara da situação mais
do que desejada em Terezin. Meses depois, a montagem foi também interrompida
porque parte dos atores foi transportada para a morte.
Desenhistas e pintores foram torturados ou assassinados ao serem descobertos
produzindo sua arte adaptada às terríveis condições do Campo. Coloca-se, mais uma
90

vez, o paradoxo: uma arte de alto valor expressivo e, ao mesmo tempo, de denúncia e
testemunho do que foi este “Campo modelo” de horror.
A realidade é que, em um município onde moravam 3.500 habitantes, chegaram
a ser confinados 140 mil presos. Mais de 33,5 mil morreram ali; 87 mil foram
violentamente deportadas aos campos do Leste, onde seriam assassinados 83,5 mil.
Aproximadamente 11 mil crianças viveram no Campo de Terezin. Entre 1942 e 1944,
comboios levaram a maioria para Auschwitz, onde apenas 100 sobreviveram.166

Grito mudo: Brundibár167
No pano de fundo da manipulação, em Terezin, criou-se o espetáculo da ópera
infantil Brundibár, do autor Hanz Krása e do compositor Adolf Hoffmeister. Escrito em
1938, só foi estreado em 1942 no pequeno comedor de um orfanato de Praga, com
poucos recursos e música tocada por um trio formado por um pianista, um violinista e
um percussionista. Nesse momento, Krása e o cenógrafo František Zelenka já haviam
sido levados a Terezin e Hoffmeister, conseguindo fugir de Praga. O elenco foi levado
para Terezin. Posteriormente, Krása adaptou a composição aos instrumentos musicais
existentes em Terezin (flauta, clarinete, percussão, violão, acordeão, piano, violinos,
baixo e violoncelo) , a partir do que ele relembrava dedilhando no piano. A estreia em
Terezin ocorreu em 23 de setembro de 1943, com direção de Zelenha e coreografia de
Kamilla Rosenbaum, no Hall das Barracas de Magdeburg, onde ficavam as salas da
administração interna judaica e onde viviam as prisioneiras mulheres. Hoje em dia, o
local funciona como museu de arte em Terezin. Brundibár manteve grande
popularidade entre os prisioneiros e sua performance se apoiava na possibilidade do
público desfrutar da presença das crianças em cena, em um raro momento de prazer
para elas, e apreciar a representação de uma história com tema análogo à situação de
tirania vivida no Campo, com qualidade musical de alto nível.
Essa ópera narra a angústia dos personagens centrais, Aninka e Pepicek, dois
irmãos pobres que precisavam levar leite para a mãe doente. Para conseguir o alimento,
precisavam de dinheiro. Ao ver Brundibár, um cantor de realejo, tentam imitá-lo para
166
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ganhar algumas moedas. A população da cidade, identificada com as crianças, lhes dá
dinheiro, mas este é roubado por Brundibár, o malvado. As crianças, a cidade e os
animais que ganharam como amigos durante a história ajudam a recuperar o que lhes foi
roubado e afogam o vilão. Na obra, as crianças viviam personagens de uma “história
qualquer”, normal, em qualquer cidade, com problemas cotidianos. Fica assim
construída e vivida a metáfora da opressão em Terezin, durante duas horas de ilusão.
Cenas da peça foram incluídas no filme de propaganda nazista dirigido pelo
encenador judeu alemão Kurt Gerron, sobre o qual trataremos mais adiante. A última
apresentação, em setembro de 1944, foi para a Cruz Vermelha, em visita ao Campo.
Brundibár foi novamente encenado em 1977, no Canadá e, em 1985, na
Alemanha, quando a organização Jeunesses Musicales Deutchland criou The Brundibár
Project. Essa proposta intergeracional foi implantada em escolas de diversos países e
possibilitou que estudantes e educadores ouvissem a história da Ópera e sua encenação.
Houve também a narrativa de sobreviventes contando o que tinham vivido, vídeos da
encenação e de depoimentos de atores sobreviventes, um compacto do disco de Kráusa.
O projeto gerou centenas de apresentações na Europa central, do Leste e nos Estados
Unidos. Recentemente, em 2014, foi realizada uma produção em Sydney, Austrália, em
homenagem aos 70 anos de Brundibár, com a presença de alguns atores reminiscentes.
Na fotografia abaixo, famosa no mundo todo, pode-se ver o grupo de crianças
vivas no dia da foto, substituídas dolorosamente quando parte do elenco era
transportada às câmaras de gás, e assim sucessivamente, até se atingir à apresentação
número 55. A apresentação número 56 foi cancelada por falta de atores, leia-se
deportação e morte dos pequenos atores-cantores. Depois, o silêncio.
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12. Rostos tristes e pouco expressivos de um dos elencos da Ópera Infantil Brundibár, de Hanz Krása. Terezin,
1943. Fotógrafo não identificado. Reproduzido de http://www.holocaust.cz/en/history/events/brundibar/, portal
tcheco de informações sobre o Holocausto apoiado pelo Instituto de Terezin e do museu Judaico de Praga. Acesso
em: mai. 2013.

Prisioneiro do Paraíso: Kurt Gerron168

Os alemães convocaram o médico, diretor e ator de teatro Kurt Gerron (18971944), eminente humorista judeu e alemão na linha do cabaré alemão, para filmar o
documentário169 Der Führer schenkt den Juden eine Stadt [O Führer oferece uma
cidade aos Judeus], ou, no título original, Ein Dokumentarfilm aus dem jüdischen
Siedlungsgebiet [Terezin: Um Documentário da Relocalização Judaica]. O filme elogia
os nazistas pelo suposto tratamento dado aos judeus de Terezin e foi mostrado ao
Comitê Internacional da Cruz Vermelha em visita ao Campo. Gerron, ator e diretor de
destaque na Alemanha antes da guerra, tinha rejeitado convites para imigrar aos Estados
Unidos e trabalhar em Hollywood, sem imaginar o que ocorreria na Europa.
168
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Chegou, em 1933, a viajar para França e
Holanda onde dirigiu diversos filmes. Acostumado
a palcos dinâmicos e a encenações cômicas, havia
atuado na Ópera dos 3 vinténs, de Bertolt Brecht.
Em 1943, foi enviado ao campo de trânsito
Westerbork e, em fevereiro de 1944, a Terezin.
No gueto-campo, o artista alemão criou um
cabaré, autorizado pelos nazistas, para espectadores
judeus: The Karussell. Um espaço teatral no estilo
de uma produção musical de Hollywood em
13. Cartaz do filme sobre Kurt Gerron,
dirigido por Malcolm Clarke e Stuart Sender,
2002.

Terezin exprimia metaforicamente o sentimento de
tristeza profunda sobre a vida que ali se levava que

por meio de cenas e letras de músicas. Na imagem abaixo, vê-se o cartaz do
documentário Kurt Gerron`s Karussell, realizado em 1999 por Ilona Ziok170. Destaco o
“S” no final de seu sobrenome (sem o apostrofe, que formaria Gerron´s) e duplo “S” na
palavra Karusell, escrito na forma do SS da Gestapo, alusão ao fato de Gerron ter sido
autorizado a realizar o espaço de shows, em
Terezin, mas sob severa censura. O documentário
traz a polêmica sobre a atuação de Gerron em
Terezin, onde viveu o paradoxo de sentir-se vivo
enquanto criador, mas um fantasma enquanto ser
humano discriminado e manipulado.
Diante do convite/obrigação de filmar com
a promessa recebida de mantê-lo vivo, Gerron viuse numa situação paradoxal de ter que mostrar uma
inverdade: o filme mostraria os prisioneiros num
status de alegria e liberdade, vivendo “protegidos”
pelo Terceiro Reich. Kurt Gerron, que vinha
14. Cartaz do espetáculo-cabaré The
Karrussel, dirigido por Gerron. Terezin, 1944.

vivendo uma depressão profunda pelo fato de não
poder exercer a profissão artística como fazia antes

da guerra, pensou que seria uma oportunidade de não somente se manter vivo a serviço
dos nazistas, mas recuperar a possibilidade da criação, tão vital para ele.
170

Documentarista alemã contemporânea.
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15. Representação de filmagem no Campo modelo de Terezin, ocultando a morte e obrigando uma
prisioneira a maquiar a dor. Autor anônimo. Acervo: JMB-AL.

Gerron apresentou um roteiro que foi aprovado pelo comandante Karl Rahm
(1907-1947)171. Cenografias falsas foram construídas. As filmagens aconteceram entre
agosto e setembro de 1944. Ao longo dos dias de montagem e filmagem, Gerron se
deparou com a raiva dos prisioneiros judeus conscientes da situação e com a impotência
que ele mesmo sentia ao ter que motivar os “atores” a sorrirem, disfarçando tristeza,
fome e sofrimento. Logo, sentiu a própria amargura diante da situação a que se viu
forçado de compactuar com os alemães. Imediatamente após as filmagens, os cenários
de praças floridas com crianças alegres, piscinas, escolas, enfermarias, campos de
futebol, restaurantes deliciosos e orquestras animadas foram destruídos. A vida em
Terezin voltou a ver suas paisagens sórdidas e cruéis. O elenco do filme e o próprio
Gerron foram deportados para Auschwitz-Birkenau, tendo ele sido morto em outubro de
1944, um dia antes da desativação das câmaras de gás.

171

Integrante do Partido nazi austríaco, terceiro e último comandante de Terezin. Seu irmão, Franz, foi
deportado a um campo de concentração por ser comunista. Depois da visita da Cruz Vermelha,
supervisionou a maior deportação de prisioneiros judeus a Auschwitz, além de chefiar sessões de tortura.
Após 1945, foi preso na Áustria ao fugir de Terezin e extraditado à Tchecoslováquia, onde foi julgado e
condenado à morte como autor de crimes contra a Humanidade.
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Moinhos de ácidas hastes como suásticas: “Fim” de Hitler – O Imperador de
Atlantis, de Viktor Ullman
No Campo de Terezin, outras produções foram realizadas como forma de
resistência, dentre as quais citamos o caso de Imperador de Atlantis ou A Morte
renuncia [Der Kaiser von Atlantis ou Die Tod Verweigerung]172 composta, em 1943,
pelo professor e regente Viktor Ullmann173 (1898-1944). Este havia sido aluno de
Arnold Schoenberg (1874-1951)174, vanguardista vienense da música atonal, em Viena.
O roteiro foi escrito por Peter Kein (1919-1944)175, estudante, roterista, poeta e
desenhista. Kein fez parte do grupo de pintores de Terezin junto com os conhecidos
Bedrich Fritta e Otto Ungar, que, antes de serem descobertos e torturados, nas horas
livres, desenhavam em segredo o inferno de Terezin para ser mostrado um dia fora do
Campo. A ilustração abaixo é um desenho realizado por Peter Kein que revela um
músico compenetrado, sério e, ao mesmo tempo, curvado ligeiramente, postura que
pode se confundir com uma atitude tanto de submissão e tristeza como de reflexão. Eis
a riqueza da arte, que não resolve as interpretações ditando leituras determinadas da
obra.
16. Viktor Ullman.
Reproduções do
portal Musique
Contemporaine.
Disponível em:
<http://www.musiqu
econtemporaine.info
/acompoUllmann.php>.
Acesso em: set.
2015.
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CAMINHOS DA MEMÓRIA. Disponível em:
<https://caminhosdamemoria.wordpress.com/2008/10/14/o-imperador-de-atlantis/> Acesso em: 19 jun.
2012.
173
Compositor e pianista austríaco de renome antes da guerra, nascido de pais judeus convertidos ao
catolicismo antes do seu nascimento. Levado a Terezin, continuou compondo cantigas a capela, coros,
sonatas e peças teatrais. Foi assassinado em Auschwitz-Birkenau.
174
Compositor austríaco de música erudita e criador do dodecafonismo, um dos mais revolucionários e
marcantes estilos de composição durante o século XX. Imigrou aos Estados Unidos em 1933.
175
Foi autor de vasta quantidade de desenhos, assim como de material escrito desde antes da guerra.
Morreu em Auschwitz-Birkenau por doenças, logo que chegou, em 1944, com seus pais e esposa, aos 25
anos de idade.
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A fotografia de Peter Kein (abaixo) jovial é de antes de sua chegada a Terezin.
Sobre a encenação musical, Atlantis, Aaron Kramer (1921-1997)176, ensaísta americano
contemporâneo, comenta: “Eis aqui um compositor de profundidade e imaginação, cuja
força musical e técnica dramática nunca mascaram sua humanidade. Humanidade, sim,
mas não condescendência ou simplificação”177.
17. Peter Kein, registrado por fotógrafo anonimo. Cópia
do Catálogo da Exibição do Memorial de Terezin.
Disponível
em:
<http://www.makarovainit.com/kien/>Acesso em: jul.
2014

Kramer explica que Atlantis era a
metáfora de uma terra de horror, em que o
imperador declarara uma guerra mundial,
convocando sua servente, a Morte, como aliada
e responsável para executar o genocídio. A
Morte aceita, mas resolve não matar mais. Dois
soldados, um jovem e uma jovem, nomeados
para guerrear contra a Morte, apaixonam-se e
desistem da luta. Na medida em que a vida avança, o imperador vê-se isolado e
convertido em um monstro. A obra, ensaiada em 1944, era uma sátira sobre Hitler:
psicótico, absurdamente arrogante, despótico e com uma carreira assassina, como na
ópera.
Devido à participação de atores e músicos que vinham sendo deportados durante
os ensaios, para Ullman, o resultado teria que ser forte e intenso. O personagem
principal não deveria ser o Imperador, mas a Morte. Kien, próximo da morte real,
redefine a Morte como responsável por liberar a humanidade de sua tristeza dolorosa;
portanto, sem a Morte a vida seria impossível e, com ela, a esperança surge. A
genialidade de Ullman o fez utilizar uma junção riquíssima de formas musicais.

176

Poeta americano engajado na arte de Protesto.
KRAMER, Aaron. Creation in a Death Camp. In: ROVIT, Rebecca, GOLDFARB, Alvin. Theatrical
Performance During the Holocaust. Illinois: Theatre Communications Group, 2006. p. 52, tradução
nossa.
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Chegando ao fim, na hora dos tambores junto com a queda do imperador, os
atores cantam o trecho Deutschland, Deutschland Über Alles [Alemanha acima de
tudo]178, frase inicial do hino nazista, e, na última parte, acompanhando a morte do
tirano, ouve-se apenas Deutschland, Deutschland, já sem o Über Alles. A ópera foi
proibida por seu caráter pacifista e anti-Hitler, mas encenações secretas aconteceram nas
salas de ensaio dentro do Campo. A tormenta de aplausos expressava gratidão e
compreensão da plateia. Kramer escreve, referindo-se à obra:
O que importava era a energia feroz com a qual os prisioneiros se
aferravam a qualquer oportunidade para criar uma obra original. O
exemplo mais surpreendente em Terezin – e talvez em toda a história
– de um desafio no nível da cultura (...).179

A resistência em Terezin foi marca presente principalmente nas expressões
artísticas que permitiram acolher a dor por meio da representação e do compartilhar
com um espectador real ou imaginário. Citando Ecléa Bosi:
(...) No entanto Terezin concentrou uma terrível beleza. A resistência
à “banalidade do mal” se apresentou em formas expressivas na
música, na pintura, no teatro, na poesia. A concentração rara de
talentos, rara na cultura ocidental, servira aos nazistas de propaganda.
Mas também houve uma arte subterrânea, de denúncia. À noite, os
prisioneiros improvisam pequenas peças clandestinas em diferentes
línguas. Sem cenários, jogam com a luz, e sombra nos dormitórios.
Criava-se uma atmosfera mágica de compreensão, Babel do Teatro.180

O teatro conseguiu sobreviver e se recriar durante o Holocausto sob condições
adversas, realizando o esforço por manter uma referência coletiva e, assim, preservar a
cultura judaica e principalmente a dignidade humana de se expressar, cantar, dançar,
pensar. Rebecca Rovit, ao fazer referência ao autor Rainer Maria Rilke (1875-1926),
para quem “certamente toda arte é resultado de alguém que esteve em perigo, de ter
atravessado o caminho todo até o fim, onde ninguém pode ir mais longe” 181, provoca a
reflexão sobre a relação intrínseca entre teatro e limites extremos durante a guerra.
178

Início do Hino do Partido Nazista em que se engrandece a Alemanha. Este Hino difundiu-se entre a
Juventude nazista e as multidões que apoiavam Hitler.
179
KRAMER, Aaron. Creation in a Death Camp in Theatrical Performances during . In: ROVIT,
Rebecca, GOLDFARB, Alvin. Theatrical Performance During the Holocaust. Illinois: Theatre
Communications Group, 2006. p.183, tradução nossa.
180
BOSI, Ecléa. O tempo vivo da memória. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003. p. 96.
181
ROVIT, Rebecca; GOLDFARB, Alvin. Theatrical performance during the Holocaust. Baltimore: The
Johns Hopkins University Press, 1999. p. 9, tradução nossa.
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1.3.2- Empunhando a sátira: Gueto de Vilna
No período entre guerras, Vilna era considerada a Jerusalém da Lituânia, por ser
um centro de expressão e florescimento da cultura e religião judaicas em que tradição e
a inovação conviviam fortemente entre si. Primeiro em território polonês, antes da
guerra, e depois dividida entre a Alemanha e a União Soviética, em 1939, a região de
Vilna passou a pertencer à Lituânia. Em agosto de 1940, foi anexada à União Soviética.
A instalação do Gueto de Vilna afetou significativamente a população judaica quando a
cidade foi ocupada e cercada, em 1941. Uma das maiores bibliotecas de literatura ídiche
foi destruída na época. Em junho do mesmo ano, com a Operação Barbarosa, os
alemães invadiram Vilna apoiados pelos Eisatzgruppen, escuadrões da morte. Em
poucos dias, os judeus já usavam estrelas amarelas apertando seus braços, rodeados por
medidas antissemitas que já valiam em países como Alemanha e Áustria.
Vilna foi talvez o único Gueto durante a guerra cuja população possuía
consciência sobre as graves proporções do extermínio (55 mil judeus já tinham sido
fuzilados nos bosques do Ponary entre julho e dezembro de 1941, poucos meses antes
do estabelecimento do Gueto, em 18 de janeiro de 1942). Os assassinatos em massa
tinham sido iniciados pelos nazistas mesmo antes que a Solução Final fosse decretada,
em 1942. Vilna concentrava 580 ruas e, em 1941os judeus – incluindo 15 mil
refugiados vindos da Alemanha nazista – foram empurrados e confinados em dezessete
ruas, e depois, a apenas sete no Gueto.
O Gueto de Vilna foi liquidado em finais de 1943, quando ainda 7 mil mulheres,
crianças e anciões vivos foram enviados à morte na Alemanha. Poucos sobreviveram,
entre eles o diretor do grupo de teatro local, Israel Segal, que imigrou para a Palestina
posteriormente.
Devido ao conhecimento sobre os fuzilamentos massivos, houve controvérsias e
polêmicas sobre a inauguração do grupo de teatro apoiado pela polícia judaica
(Judenrat) do Gueto, sob comando de Jacob Gens, e pelo próprio comandante da SS
respónsável, Bruno Kittel, jovem oficial da SS, ator e músico, que com apenas 22 anos
comandava o Gueto com crueldade bárbara.
Parte da população judaica sentia-se horrorizada com a existência de “um teatro,
sinônimo de divertimento em cima do cemitério de Vilna” (alusão às matanças
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mencionadas, inclusive pelo fato de que os atores estariam usando como figurinos parte
das roupas dos próprios judeus assassinados).
Jacob Gens aproveitou a abertura do teatro como justificativa de proteção aos
atores, trabalhadores produtivos enquanto artistas diante dos alemães. Para Gens, o
teatro no Gueto cumpria objetivos diversos: oferecer trabalhos aos artistas, oferecer
lazer à elite nazista e lituana do Gueto, distrair o público judaico diante de situações
tensas internas e preservar a cultura judaica. Entrar no universo do teatro podia
assegurar aos atores, dançarinos, músicos e diretores a certeza de manter o controle e a
liberdade da própria expressão e da criatividade artística, que ninguém poderia lhes
arrancar. Representava, em alguns casos, a garantia, mesmo que provisória, da própria
sobrevivência. No Gueto de Vilna, Kittel simpatizou e considerou de bom uso o
ressurgimento da Companhia de Teatro de Vilna.
O que num primeiro momento foi combatido pelo bundistas182, aos poucos foi
incorporado pela comunidade que lotava o teatro da Rua Rudnicka 7. As primeiras
fileiras eram ocupadas por altos oficiais alemães, misturados aos intelectuais judeus, e
nos assentos de trás sentavam-se judeus que, entre lágrimas e risos, dedicavam algumas
horas semanais a celebrar uma cultura que se extinguia, ou mesmo a lamentar e sofrer o
transporte das crianças que no palco declamavam poetas clássicos, como Peretz ou
Bialik, mas logo seriam assassinadas longe dali.
Castigada diariamente pela arbitrariedade e terror por meio de confinamentos,
racionamentos, quarentenas, dilaceramento das famílias, proibições, prisões, execuções
públicas, fuzilamentos e deportações, a população do Gueto lutou como tantos outros
por manter uma dignidade humana e uma identidade judaica por meio de instituições
religiosas, políticas, culturais e educacionais subterrâneas. Membro do Bund, o
intelectual e religioso Herman Kruck era o responsável da Biblioteca Central do Gueto.
Ele registrou o cotidiano doloroso da comunidade naqueles três anos: “23 de Março
(1942) (...) No Gueto, acalmam-se uns aos outros: tudo ficará bem, mas depois das
tristes experiências, nenhuma força pode nos acalmar. O sol esquenta, pelo calendário já
é primavera; mas pela alma, é um outono profundo”183.

182

O Bund é o movimento político judeu operário (União Judaica Trabalhista), nascido entre 1890 e 1930
no leste da Europa, principalmente Lituânia, Polônia e Rússia, com uma visão de autonomia cultural do
povo ídiche, sem incluir a concepção de um país que reunisse os judeus do mundo e identificado com os
direitos e a luta do proletariado.
183
KRUK, Herman. The last days of the Jerusalem of Lithuania – chronicles from the Vilna Ghetto and
the camps, 1939-1944. New Haven & London: Yale University Press, 2002. p. 245, tradução nossa.
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O Gueto criou um departamento cultural apoiando concertos, peças de teatro e
recitais de poesia, e manteve várias companhias de cabaré e teatro – entre teatro de
marionetes, teatro adulto e infantil – antes existentes na Vilna livre. Em 1941, a
Biblioteca em Vilna, com 36 mil livros, cumpria um papel essencial no cotidiano do
Gueto, significando um acolhimento tanto cultural quanto psicológico e espiritual. Uma
associação de escritores independentes e diversas entidades, além de concursos e
premiações, marcaram o movimento de resistência no dia-a-dia cultural paradoxal,
criando, por um lado, uma ilusão de normalidade e, por outro, a possibilidade do
acolhimento coletivo e de resistência, abraçando uma cultura de rico legado ameaçada
de aniquilação junto com seus membros.
Kittel, nazista radical, incentivou a manutenção das companhias teatrais para seu
próprio lazer e de seus colegas partidários, apesar de suas ações anti-judaicas.
Saxofonista, parecia identificar-se com a arte como expressão profunda da alma, mas,
na prática, levava tanto o estojo do instrumento musical quanto o revólver que usava,
preso ao uniforme da SS, pronto para matar sem nenhuma inibição. Jacob Gens,
vivendo os conflitos e contradições de sua função, era pressionado pelo comando
nazista do Gueto, assim como por judeus, como Kruck, totalmente contra a sua postura
de indicar judeus para as deportações e aniquilamentos, pois o sacrifício da comunidade
devia ser geral. Os dilemas morais e éticos, a impotência e a angústia profunda de Gens
e de tantos outros dirigentes indicados pelos alemães para resolverem todo e qualquer
assunto dos judeus, inclusive a decisão de quem morreria no dia-a-dia, são exemplos do
que levou Adam Czerniakov ao suicídio em julho de 1942, no Gueto de Varsóvia.
Czerniakov teve que assinar milhares das 300 mil deportações a Treblinka.
O Grupo de Teatro do Gueto de Vilna (1941-1943) assumiu forte compromisso
artístico e ideológico contra o nazismo, paralelamente ao combativo movimento dos
Partisans. A principal pesquisa que realizei sobre esta companhia de teatro foi
mergulhando na dramaturgia de Joshua Sobol184 e pelas conversas realizadas com ele,
por telefone e também pessoalmente. Escolhi a peça185 e o filme186 homônimos, Ghetto,
como inspiradores da busca.

184

Dramaturgo e diretor de teatro contemporâneo israelense, filho de sobreviventes do Holocausto.
SOBOL, Joshua. Ghetto. In: FUCHS, Elinor (Org.). Plays of the Holocaust: an international
anthology. New York: Theatre Communications Group, 1997. pp,153-225.
186
Roteiro adaptado da peça original pelo próprio Sobol, igualmente de projeção internacional.
185
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A peça teatral Ghetto

187

, encenada em numerosos países e idiomas nos últimos

30 anos, apresentou a pesquisa e sensível representação de Sobol a partir do Teatro de
Vilna, fazendo parte de uma importante trilogia188 sobre o Holocausto. Em 2006, Sobol
escreveu o roteiro para cinema, com o mesmo título, sob a direção do lituano Andresz
Juzenas189.
18. Cenas da peça Ghetto de
Yehoshua Sobol .Cameri
Theater. Tel Aviv, fotógrafo
desconhecido, 2014. Acervo:
CTT-IL

18a. Cena de cantante judia
com o comandante nazista do
Gueto.

18b. Cena do diretor e da
atriz de teatro da peça dentro
da peça e do boneco,
personagem critico dentro do
espetáculo.

187

SOBOL, Joshua. Ghetto, op. cit..
ADAM e UNDERGROUND fazem parte da trilogia.
189
GHETTO. Direção de Andrius Juzenas. Produção de BETA Cinema. Alemanha e Lituânia, 2006 (110
min).
188
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O fato de Sobol ter pesquisado vários diários de vítimas do Gueto, escritos no
calor dos acontecimentos, especialmente o de Herman Kruk, possibilitou apresentar ao
mundo um olhar diferente sobre a catástrofe. Trata-se de uma concepção de uma
sociedade que não se preparou para morrer, mas para viver. A arte de Joshua Sobol traz
um olhar que percebe. Chora e se emociona tanto com o horror como com a vitalidade
de Vilna. De modo gestual e verbal, Ghetto desenha momentos de dignidade e
resistência levantados por uma trupe punida na sua existência. A própria construção
estética das encenações do grupo na época, assim como a do texto e roteiro do filme do
autor após a guerra, é expressão da transgressão necessária para a esperança da
transformação. Sobol constrói uma narrativa teatral que revisita o trauma e entrelaça-a
com uma complexidade histórica. A narrativa ficcional de Ghetto resgata memória e
história de forma a contestar fragmentos das histórias oficiais. Sobol é um contador de
memórias buscando ter consciência da história, cúmplice das testemunhas, e permite
que eu mesma me transforme em seu cúmplice, ao mesmo tempo, por meio da narrativa
desta tese. O texto dramatúrgico, o filme e as diversas encenações de Ghetto recuperam
fragmentos da memória, que permitem uma construção que pensa e repensa a história,
permitindo que emerjam fragmentos de consciência histórica por meio da linguagem
literária e estética. Sujeito às interferências que afetaram a reconstrução de uma história
difícil de imaginarmos, o dramaturgo israelense chegou a um resultado forte, objeto de
estudo de centenas de teses internacionalmente.
Por conversas por telefone com Sobol, em 2011, o dramaturgo indicou-me
fontes de sua pesquisa sobre Vilna. Posteriormente, em nosso encontro pessoal em
2014, em São Paulo, e diante da minha insistência em conhecer a verdadeira história do
grupo, ele me abriu novas fontes e cruzamentos entre a reconstrução de uma história por
meio da memória de testemunhos – diários lidos e entrevistas realizadas com
sobreviventes – dialogando com uma dimensão de ficção, produto da mescla de
episódios e construção de imagens simbólicas e metafóricas criadas pelo dramaturgo. O
desafio de Sobol era encontrar uma maneira de representar narrativamente sem distorcer
os fatos e, ao mesmo tempo, fazer-se artista, portanto, recriador.
A peça de Sobol serve para sustentar o desafio de guardar um legado a partir do
vivido e do imaginado, tanto por vítimas e sobreviventes, na sua urgência de contar,
como por ele mesmo, na necessidade de resgatar e elaborar memórias. A história
reconstruída torna-se uma nova história real quando imaginada: Sobol conheceu e
entrevistou o diretor do grupo de teatro de Vilna, Israel Segal, quando vivo, em Israel.
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Com esse levantamento de dados, obteve numerosas informações atualizadas sobre
Vilna e o grupo de teatro. Na cena final do filme Ghetto, todos os personagens,
incluindo o diretor, com exceção do narrador da história, são assassinados por Kittel.
Todos morrem, na peça, no palco, com exceção do manipulador de bonecos, narrador da
história. Essa situação foi inspirada num acontecimento real, segundo Sobol, relatado
pelo diretor, e incorporado, em parte, na peça. O fato real refere-se a pouco antes da
liquidação do Gueto, quando, diante da ameaça de chegada dos russos, em 1943, os
nazistas juntaram parte da população num prédio. A promessa era que todos receberiam
pão e geleia, algo inusitado e dolorosamente desejado. Logo em seguida, o prédio foi
incendiado com todos dentro. Sobol constrói na dramaturgia uma cena de meta-teatro na
tentativa de mostrar a dificuldade de se fazer arte na época, assim como de representar a
catástrofe posteriormente.
Theodor Adorno (1903-1969), mencionado em numerosos artigos e teses ao
afirmar que “depois de Auschwitz, escrever um poema seria bárbaro”, já colocava em
questão esta limitação na subjetividade do humano, no sentido da impossibilidade da
representação filosófica, literária e estética a partir de uma memória reconstruída.
Assim, também, exigia que se reconhecesse a catástrofe alemã como uma catástrofe
social, pressionando a Humanidade à organização do pensamento no sentido de não se
repetir nunca mais tal experiência.190
Sobol buscou trazer a atores e espectadores contemporâneos a memória de
artistas do Teatro de Vilna, que arriscaram suas vidas interpretando com ousadia
situações cotidianas em que a população do Gueto vivia sufocada pelo domínio alemão.
Resgatou o humor como um recurso de crítica contundente e disfarçada; as encenações
adotaram a linguagem de cabaré, caracterizada pelo sarcasmo. A companhia arriscavase na medida em que se criavam cenas e composições musicais que ridicularizavam a
própria SS. Muitas vezes, os nazistas riam de si mesmos junto com o público judeu, até,
é claro, perceberem o limite entre a piada e a burla. O limiar entre ficção e realidade era
o ingrediente feroz de possível reação diante da indescritível crueldade.
A peça e o filme Ghetto revisitam Vilna. O filme convida o espectador a, por
meio de cada cena, compreender as diversas relações e conflitos que ocorriam no Gueto.
A análise de uma das primeiras cenas da peça mostra a brutalidade despendida pelo
oficial nazista Kittel. A população convivia diariamente com os conflitos entre os
190

ADORNO, Theodor. Educação após Auschwitz. In: COHN, Gabriel (Org.). Theodor W. Adorno:
Sociologia. Tradução Flávio R. Kothe, Aldo Onesti e Amelia Cohn. São Paulo: Ática, 1986.
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nazistas, a comunidade, os artistas judeus e o Judenrat. Por meio de falas claras ou
mesmo na forma de imagens metafóricas, presentes na peça, confirmava-se o
posicionamento antinazista do grupo. Gens, referindo-se ao grupo de teatro ali atuante,
disse, na época, que “o teatro permitia o abandono de pelo menos algumas horas da
realidade atormentada que se vivia”191.
Sobol inspirou-se nas narrativas, cartas e poemas do diário de Herman Kruk192,
responsável pela Biblioteca do Gueto. O diário constituiu-se em um valioso testemunho
da aniquilação das populações judaicas do Leste europeu, descrevendo o auge e a
destruição do judaísmo lituano, os assassinatos brutais, assim como os esforços dos
judeus por manter uma vida social, ideológica e cultural em circunstâncias tão adversas.
Em setembro de 1943, quando o Gueto foi liquidado, Kruk foi transportado junto a
milhares de judeus para o Campo de concentração de Klooga, na Estônia, e assassinado
em setembro de 1944, pouco antes da chegada da armada soviética. Até poucas horas
antes de ser queimado, escreveu anotações que foram encontradas posteriormente.
O diário de Kruk trouxe a Sobol informações que o ajudaram a compreender a
vida e o movimento cultural de Vilna, um registro expressivo da presença torturante na
memória viva coletiva das matanças dos bosques de Ponary e no próprio Gueto.
Reconstitui a resistência dos Partisans e narra a aniquilação do Gueto, quando a
Alemanha se viu praticamente derrotada pelos russos em áreas próximas a Vilna. Kruk
foi incorporado por Sobol como personagem da peça e do filme.
No caso do Teatro de Vilna, este procurou denunciar o nazismo por meio da burla
e do sarcasmo, retroalimentando o sentimento coletivo de revolta. Pela indicação de
Sobol, entrevistei Sima Skurtkovitz, sobrevivente de Vilna, atriz e cantora de um dos
grupos de bonecos do Gueto. Com 89 anos, Sima comentou: “Não podíamos fazer? Por
isso então vamos fazer! Era necessário sair de casa e ver gente...”. Durante a entrevista,
Sima definiu aquele teatro como “formidável” :
No Gueto havia artistas famosos. O palco era pequeno, mas era bom,
todo mundo admirava. Eu trabalhava com marionetes grandes. Eram
peças em ídiche, de Scholem Aleichem, canções, histórias, coisas
reais, boas. As pessoas vinham para rir, elas vinham para rir comigo,
elas vinham para cantar comigo. Era um teatro formidável.193
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O Grupo de Teatro do Gueto de Vilna, pesquisado exaustivamente por Sobol,
tornou-se, em determinado momento desta pesquisa, a base de um possível foco da
investigação. Aproveitei orientações do dramaturgo e segui alguns de seus passos
investigativos que me ajudaram a conhecer fatos que haviam inspirado a peça, saber dos
sobreviventes reais da época e ler o livro indicado por ele, o diário de Herman Kruck,
além de entrar em contato com Sima Skurkovitz.
A opção por não investigarmos para esta tese o grupo de Vilna deveu-se ao fato de
que percebemos a existência de uma quantidade considerável de estudos acadêmicos já
realizados194 sobre a peça Ghetto e sobre a dramaturgia de Sobol, fato que observei
primeiro na Internet e, posteriormente, durante uma visita a Israel, quando conversei
com diversos professores. Encontrei artigos, dissertações e teses na Biblioteca da
Universidade Hebraica de Jerusalém, assim como na Biblioteca Nacional de Israel.195
A trilha continuaria. Novos caminhos seriam escolhidos...
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Nosso teatro precisa estimular a avidez da inteligência e instruir o povo no prazer
de mudar a realidade. Nossas plateias precisam não apenas saber que Prometeu
foi libertado, mas também precisam se familiarizar com o prazer de libertá-lo.
Bertold Brecht

capítulo 2

SAMI FEDER:
PRIMEIRAS
POÉTICAS DE
RESISTÊNCIA

Abertura do Capítulo 2: Cartaz da peça teatral Hitleriada de Sami Feder. 1934. Acervo: BBM-AL.
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Cap. 2: SAMI FEDER - PRIMEIRAS POÉTICAS DE
RESISTÊNCIA

2.1. A vida de Sami Feder: fratura biográfica

As informações biográficas sobre Sami Feder resultam de um cruzamento dos
dados que constam nos diários e livros de sua autoria196. Somamos outros
dados encontrados nestes registros: o prefácio de Elie Wiesel e a apresentação do
Rabino L. Domankievitz, ambos no livro de Feder, Punhos Cerrados197; fragmentos
dos livros Minha Vida198 e Através de 12 fogos do inferno199; referências das
pesquisadoras russa, alemã e israelense, Zlata Zaretsky, Sophie Fetthauer e Ella
Florheim, respectivamente; documento de pedido de indenização do próprio Sami
Feder; documentos recebidos dos arquivos familiares de Arie Olewski e Eliezerzarets
Trepman; e relatos de entrevistados no decorrer desta pesquisa. Basicamente, este
conjunto de registros compõe o corpus documental que sustenta este estudo.
Constatamos que, principalmente, no período entre 1945 e 1980, Sami Feder foi
reconhecido e elogiado pelo seu trabalho humanista e artístico tanto no Campo
de deslocados de Bergen-Belsen, em turnê pela Bélgica e França (1946-47), como na
sua vida em Israel. Na realidade, os poucos dados que encontramos confirmam a
196

Os quatro livros narram, de forma semelhante, a vida de Sami Feder de maneira autobiográfica. As
diferenças principais encontram-se no livro Gebeilte Fojstn [Punhos Cerrados], que contem fragmentos
de peças do autor, e Durkh 12 Gehenem Fayern [Através de 12 fogos do Inferno], que traz maiores
detalhes sobre os campos pelos quais Feder passou durante a guerra.
197
FEDER, Sami. Gebeilte Fojstn. Tel Aviv: Hamenora Publishing House, 1974.
198
FEDER, Sami. Mayn Lebn. Tel Aviv: Yisrael Bukh, 1995
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afirmação de Ecléa Bosi sobre a necessidade de elementos biográficos e seu
reconhecimento para a construção de uma identidade:
Dentro da biografia há alguns momentos privilegiados: o nascimento,
as crises da juventude, a formatura, o casamento, a chegada ou a perda
de pessoas amadas. E há espaços privilegiados: a casa da infância, os
trajetos do bairro, recantos da cidade, lugares inseparáveis dos eventos
que neles ocorreram. A cidade possui alguns focos que amparam
nossa identidade, percepção e memória.200

Neste sentido, o desenraizamento de Feder e dos milhões de cidadãos afetados
pela arbitrariedade extrema da guerra retirou os elementos que dão continuidade à
formação e estabilidade à identidade, provocando uma fratura biográfica, por assim
dizer. Segundo Bosi, “o enraizamento é um direito humano esquecido”201 e “só os
artistas podem remontar a trajetória e recompor o contorno borrado das imagens,
devolvendo-nos a sua nitidez”202. A narrativa federiana fora afetada, em um momento
histórico acidentado, por impressões pessoais, limitações por sucessivos problemas de
saúde, esquecimento e sensação de confusão diante dos fatos, antes e depois da guerra.
Diante deste quadro de dificuldades que criaram uma espécie de “erosão” na sua
trajetória, optamos por reconstituir os vestígios de Feder a partir de sua autobiografia.
Em vários momentos desta investigação, chamou-nos a atenção a quantidade de
informações repetidas nos escritos do próprio Feder, assim como as cópias dos mesmos
documentos em diversos museus e arquivos de locais por onde ele passou. A variedade
de fotografias e textos expressa a sua vontade de “dar a conhecer” ao mundo a sua
trajetória, como uma forma de a preservar e perpetuar em todos os detalhes possíveis,
em uma espécie de grito de desespero relacionado à necessidade de contar, narrar. Essa
atitude faz sentido, visto que ele assume a missão de transmitir e preservar seu
testemunho enquanto sobrevivente de um genocídio. Esta sua preocupação pode ser
notada na carta enviada a Thomas Rahe, Diretor de Pesquisa e Documentação do BBMAL na época e na atualidade:
Desde minha juventude até hoje, dedico meu trabalho artístico e
literário à memória da “SHOAH” [...] De tudo que realizei até hoje
pela memória da “SHOAH”, 90% foi com minhas próprias economias
[...] Fiz traduzir e editei alguns livros em ídiche, depois em hebraico.
Nos anos de 1985-89, fiz imprimir três livros em hebraico. Distribuí
200
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gratuitamente muitos livros em bibliotecas, redações de jornais,
escolas, museus etc. Fiz o mesmo com cópias de fotos do Teatro no
Campo de concentração, distribuí-as sem custo para diversas
instituições, como: Yad-Vashem, Beit Hatfuzot (um museu dedicado à
memória das comunidades judaicas dizimadas na Europa); e também
nos museus de teatro: Tel-Aviv, Jerusalém, Paris, Nova Iorque,
Bergen-Belsen, Frankfurt am Main, Braunschweig, entre outros203 .

É possível que Sami tenha repetido essas informações na tentativa de exercer um
gesto de compartilhamento da sua solidão. Bruno Bettelheim faz referências ao seu
esforço de pensar e lembrar, durante e após sua prisão no Campo de concentração de
Dachau, enfatizando a importância de se sentir seguro, livre do perigo:
Assim, eu muitas vezes duvidei do que seria capaz de evocar, o que
queria lembrar. Entretanto, uma das poucas coisas que faziam sentido
para mim era tentar assegurar-me de que poderia fazê-lo, e por isso
procurei concentrar-me no que eu acreditei serem fenômenos
característicos ou importantes, repeti minhas ideias a mim mesmo
vezes sem conta – havia tempo de sobra que eu tinha que matar – de
qualquer maneira – e adquiri o hábito de, durante o trabalho,
relembrar tudo para guarda-lo na memória. Apesar de minhas dúvidas
acerca deste método, ele funcionou. Pois quando minha saúde
melhorou, depois que saí do Campo, e muito mais quando a imigração
me fez sentir seguro, grande parte daquilo que parecia (e durante
algum tempo foi) esquecido, voltou à tona.204

Diante do processo da perda de racionalidade idealizado pelo nazismo, era
necessário memorizar as lembranças dos fatos testemunhados para não se esquecer.
Muitas vezes, repetir o próprio nome era reconhecer o sentido de identidade mais
primário, numa espécie de reforço. Sami Feder, como homem de teatro, conhecia muito
bem o mecanismo da repetição, como sempre acontecia durante os ensaios: ritual
cotidiano que envolve atos de passar e repassar, lembrar e relembrar, exercitar e
modificar, elaborar e compreender. Diretor e atores conquistam, assim, cada vez mais
segurança sobre a concepção a ser transmitida por meio de uma encenação. Feder
incentivou os atores que dirigia para que falassem de si mesmos durante as encenações
realizadas nos Campos de concentração por onde passou. Com um intuito pedagógico,
acreditava que os espectadores assistiriam e se envolveriam com questões ali
apresentadas, vinculadas ao universo cotidiano de dor em tempos sombrios, difíceis.
203
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Podemos dizer que estes encontros eram necessários e, conforme sugere Bruno
Bettelheim “(...) embora alguns prisioneiros fossem reticentes, a maioria estava mais do
que disposta a falar sobre si, pois encontrar alguém interessado neles e nos seus
problemas ajudava-os a recompor sua autoestima, seriamente abalada”205.
Reconstruir o percurso histórico e a postura de resistência sustentada por Sami
Feder faz parte do movimento de escrita da história e de preservação da memória do
Holocausto, contribuindo para trazer à luz sinais da repressão e da censura
institucionalizadas, enquanto parte das intervenções antinazistas para exterminar o povo
judeu e sua cultura, bem como outras tantas minorias étnicas. Diante deste universo de
informações, consideramos necessário dividir a pesquisa em três períodos que parecem
ter marcado momentos significativos da vida e obra de Sami Feder:
1. 1918 a 1945: Quando jovem, ainda como estudante em Frankfurt e Berlim.
Depois, como diretor de teatro ídiche na Polônia e durante a guerra, em
diversos Campos de trabalho e concentração;
2. 1945 a 1950: Especificamente no DP Camp Bergen-Belsen no pós-guerra –
mas ainda em condições miseráveis –, incluindo a turnê à Bélgica e França
depois da qual o Kazet Theater se dissolveu;
3. 1962 a 2000: Finalmente sua vida em Israel para onde imigrou em 1962 e
deixou de encenar continuando a escrever sobre a experiência teatral realizada
antes, durante e depois da guerra.
Com base nos vestígios, marcas e sinais deixados por Sami Feder, procuraremos
construir uma breve biografia, a possível, cercada de lacunas, entrecruzando
informações e tecendo comentários a partir das fontes identificadas. Sobre os períodos
de 1945-1950 e 1962-2000 aprofundados aspectos do Kazet Theater, seus ecos e
silêncios.
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Em Zawircie
Sami Feder nasceu em 5 de dezembro de 1909206, em Zawiercie207, na região da
Silésia208, na divisa entre Alemanha, Polônia e República Tcheca. Sua mãe era a
bordadeira Golde-Rivke Feder, de sobrenome anterior Immerglück; e seu pai, EleazarBer Feder, funcionário da fábrica de tecidos. Recebeu seu nome devido ao bisavô –
Shmuel-Zainvol. Na Alemanha, na escola, Shmuel-Zainvol foi trocado por Zamuel e
posteriormente, por Zami (que, em hebraico, tornou-se Sami): e assim ficou seu nome,
como ele mesmo escreveu em seu livro Através de doze fogos do inferno 209.

De Silésia a Niwka até Frankfurt
Devido a um acidente na fábrica onde trabalhava, o pai de Feder faleceu aos 29
anos de idade, quando o menino tinha apenas três. Sua mãe, então com 27 anos, já tinha
cinco filhos – três filhas e dois filhos. Sami era o maior, e o filho caçula tinha duas
semanas. As crianças ficaram sob os cuidados do avô, Ephraim Fischel Immerglück,
que trabalhava como fabricante de ponteiros de relógios em Niwka, no sul da Polônia, e
uma fábrica chamada Sosnowiec, na região do mesmo nome. Ali, Sami frequentou a
escola fundamental judaica religiosa, bem como uma escola pública polonesa.
Não foi fácil para Sami enfrentar aquele período longe da mãe após a perda do
pai. Foram momentos que marcaram o início das perdas e separações, como lembrou
muitos anos depois, já adulto:
Lembrei-me da morte de meu pai quando tinha três anos e fui levado
por meu avô, para que ele pudesse dizer Kadish210 comigo, eu queria
voltar para minha mãe e chamava: “Mãezinha, quero ir para casa...”
Meu avô me acalmava com balas e chocolates e lágrimas saíam de
seus olhos: “Seu papai o amava muito e agora ele se encontra no
paraíso e você, querido, precisa falar Kadish; seu pai escuta e fica
206
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feliz”. “Quero ir para casa com minha mãe – eu chorava mais alto – lá
em casa eu falarei Kadish”. Meu choro era difícil de ser contido.211

Depois que seu avô se mudou para a Alemanha no início de 1918, Feder voltou a
morar por mais algum tempo com a sua mãe, em Silésia.

De Silésia a Frankfurt
Entre o final de 1918 e o começo de 1919, o avô de Sami levou-o para Frankfurt,
onde residiu na Rua Rechneistrasse, número 11. Ali, concluiu o ensino médio em uma
escola alemã, concomitantemente com a Yeshivá212, respirando a alma da cultura ídiche.
O processo contínuo de desenraizamento o acompanhou ao logo de sua trajetória,
sentimento sempre presente em seus livros/diários. Escreveu que uma vez, ao prestar
um teste para ingressar numa escola de teatro, entrou em contato com momentos de
separação traumática: deitado no chão do palco, declamava um poema de Haim Najman
Bialik, Na cidade da Matanza, que lembra um pogrom em Kishinev213, quando, de
forma impactante, vieram-lhe imagens que antecipavam a destruição das comunidades
judaicas da Polônia, pois já se respirava o antissemitismo na Alemanha. Assim também
se lembrou, anos mais tarde, de um momento de ruptura na sua infância, memória na
qual tocaria em seu livro Minha Vida:
Lembrei-me quando tinha nove anos e meu avô viajou para Alemanha
e a mim levaram de volta para a casa de minha mãe. Após algum
tempo meu avô veio buscar-me novamente para Alemanha para fazer
de mim gente, segundo suas palavras. Assim disse minha mãe: “Veja,
obedeça ao vovô. Seja um bom menino. Gostarão de você. Eu
também. – Disse minha mãe afogando-se em lágrimas – Eu também
gostarei de você, minha criança, não se esqueça de escrever!” O trem
começou a zarpar e minha mãe enxugou as lágrimas acompanhando o
trem e gritando: “Escreva toda semana, toda semana”. Eu também
chorei.214

Em 1925 e 1926, o jovem Sami frequentou uma escola noturna de artes cênicas
para estudar direção e atuação. Logo começou a se engajar na vida judaica de Frankfurt
211
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que, na década de 1920, respirava o final de uma forte recessão entre as duas guerras215.
Engajou-se, especialmente, nos círculos dos imigrantes poloneses judeus, numa cidade
com 25 mil judeus. Tornou-se membro do movimento juvenil sionista Azul e Branco e,
posteriormente, do partido sionista Poalei Zion, bem como do movimento juvenil
socialdemocrata alemão. Nesta mesma época, teve contato com a propaganda massiva
antissemita. Ao caminhar diariamente da escola de artes para casa, sentia-se afetado
pelas vitrines de livrarias onde se apoiavam livros em cujas capas fincavam-se
esculturas caricatas antissemitas confeccionadas em madeira de árvore, fotografias e
grandes cartazes colados nas janelas reforçando o slogan: “Os judeus são a nossa
desgraça”, segmento que persistiu na propaganda nacional-socialista nas décadas de 30
e 40:
“Os judeus são a nossa desgraça!”, numa das janelas estava sempre o
jornal antissemita e pornográfico “Der Shtirmer”. As fotos
antissemitas e os titulares do jornal incitavam e isto me causava muita
raiva internamente, muita amargura e nojo. Desde aquele momento
senti a necessidade de lutar contra isso e procurei todos os caminhos
para ajudar a lutar contra esse lixo.216

Sob a influência de Berl Lockers (1887-1972)217 e David Bergelsons (18841952)218, que realizavam palestras em Frankfurt, Feder começou a se interessar pela
língua e literatura ídiches. Engajado, ajudou o Clube Scholem Aleichem a fundar um
grupo de teatro, que traria os clássicos ídiche para os palcos. Aprendeu datilografia,
tipografia e gráfica para participar na produção do jornal semanal ídiche Di Naye tseyt
[Novos Tempos], profissão que o acompanharia ao longo de sua vida e que se tornou
crucial para a sua sobrevivência, posteriormente. Aprendeu também a escrever ídiche e,
assim colaborou com o próprio semanário que, em 1931, publicou alguns de seus contos
e reportagens.
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216
FEDER, Sami. Durkh 12 Gehenem Fayern, op. cit., p. 209.
217
Ativista do partido de esquerda Poalei Sion, nascido em território austro-húngaro. Colaborador do Der
Yidisher Arbeiter Newspaper. Entre 1931 e 1935, foi da Diretoria da Agência Judaica em Londres.
Imigrou a Israel em 1972 e foi membro do Parlamento.
218
Escritor ucraniano ídiche que morou na Alemanha. Com a ascensão do nacional-socialismo ao poder
na Alemanha, voltou para a Rússia, onde foi assassinado por membros do movimento antissemita.

117

De Frankfurt a Berlim
Em 1927 Feder conheceu o diretor e autor Moyshe Livshits219 (1894-1940) e o
diretor e ator Zvi Friedland (1898-1967)220, do Teatro Habima221. De Friedland veio o
convite para participar da companhia, após ele ter reparado como Feder assistia assídua
e diariamente às apresentações do grupo. Convidaram-no a participar do Berlimer
Yidishen Teater-Studie [Grupo de Estudos de Teatro Ídiche de Berlim] e,
posteriormente, do Jüdisches Theatre-Kollektiv [Coletivo Teatral Judaico].
Feder mudou-se então para Berlim, o centro político, cultural e artístico mais
importante da Alemanha. Sobre este período, são expressivas algumas passagens do
processo de pedido de indenização movido por Feder, em 1954, desde Paris, onde
morava, dirigido ao Governo da Alemanha e que se encontra no Registro da Baixa
Saxônia em Hannover.
Em 1927, fui para Berlim para continuar minha formação como
diretor de teatro. Por não ter dinheiro, trabalhava durante o dia e, à
noite, frequentava escolas de teatro e dança. Fui aluno de Erwin
Piscator, Alexey Granowsky, Zvi Friedland (Habima) e outros. Meus
professores consideravam-me um aluno muito talentoso, fiz grandes
progressos e tinha diante de mim (como meus professores disseram na
época) um grande futuro.222

Em Berlim, Sami Feder atuou com Zvi Friedland em papéis curtos de peças
como Der Goel [O Redentor, ou O Messias] de Emil Bernhard, e em In sibirischer
Gefangenschaft Voroktober [No cativeiro na Sibéria antes de outubro], sob a direção de
Jan Koetsier-Müller, em Siskind Ljews.223 Em alguns momentos, interpretou
personagens secundários em peças dirigidas por Alexey Granowsky (1890-1937)224, e
também foi aluno de Erwin Piscator no Estúdio de Teatro Político. Atuou em um grupo
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de jovens atores de esquerda, criou e dirigiu um grupo de teatro225 e um coro na
Associação de Cultura Judaica.
Participou como ator para a companhia de cinema russo-alemã Derus226 e no
grupo de esquerda Jovens Atores, organizou um círculo dramático e um jogral dentro de
uma associação judaica de trabalhadores em arte. Ganhava seu sustento na gráfica de
Siegfried e Arthur Scholem, em Berlim-Schönenberg, onde publicou o Panorama
Judaico e a Enciclopédia Judaica. Durante algum tempo, trabalhou nos jornais ídiches
Dichtung und Kunst [Folhas Berlimenses para Poesia e Arte].227
No seu pedido de indenização, Feder acrescentou:
Até que o ano de 1933 chegou. Na época, eu morava no bairro de
Schöneberg, em Berlim, rua Hauptstrasse 4, na casa da senhora
Schugart, e trabalhava na tipografia Siegfried Scholem, na mesma rua,
no número 8, em Berlim-Schöneberg.228

O ano de 1933 desponta como um marco na vida de Sami Feder, como ele
mesmo fez questão de citar: “o ano chegou”. O incêndio do Reichstag, prédio do
parlamento alemão, em 27 de fevereiro de 1933, e, pouco tempo depois, a promulgação
do Decreto do mesmo justificaram o fortalecimento e a efetiva instalação do regime
nazista, com os seus aparatos repressivos em ação. Hitler foi empossado como
Chanceler da Alemanha e, quatro semanas depois, preparou-se uma emboscada para
Feder, cujo nome foi inserido na lista negra dos nazistas como “judeu apátrida da
esquerda política”. Repentinamente, convocado para um interrogatório pela Polícia
Política, que o intimava a deixar a Prússia, teve de se esconder. Ficou espantado e sem
compreender a razão daquela intimação. Dias depois, constatou que havia perdido tudo
que comprovasse suas ideias, sua postura ideológica e rede de relações, numa investida
típica da Polícia totalitária em busca de provas do crime político:
Repentinamente, no fim de fevereiro de 1933, recebi um comunicado
da sede da polícia que me intimava a deixar a Prússia dentro de oito
dias. Fiquei muito espantado e não sabia o porquê daquilo. Eu nunca
havia cometido nenhum crime nem sido fichado. Entrei com um
recurso [...] Alguns dias depois, quando voltei do trabalho para casa, a
dona da pensão me disse que a S.S. e a polícia criminal haviam estado
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lá para me procurar. Em meu quarto estava tudo revirado. Minha
máquina de escrever, máquina fotográfica, livros de peças de teatro
que eu mesmo havia escrito, entre outras coisas, haviam desaparecido
[...] Na rua, ouvi dizer que a S.S. prendia pessoas e as sequestrava,
levando-as a direções desconhecidas.229

De Berlim a Zawiercie e Varsóvia
Sem informações e amedrontado, Feder fugiu em 48 horas para a Polônia. O
constante movimento de exílio e desprendimento forçado acompanhou Feder de cidade
a cidade, país a país, permanentemente, como expressou-se ao reivindicar uma resposta
no processo de guerra dirigido o governo alemão:
Fiz (novamente) minha mala com o estritamente necessário e fui para
a Polônia na mesma noite, pois eu era cidadão polonês e possuía um
passaporte polonês. Isso foi em março de 1933 [...] Eu não dominava
mais o polonês, por isso fiquei um longo período desempregado. Pude
trabalhar um ano como diretor de teatro. Mais tarde recebi dinheiro
emprestado dos meus parentes e abri uma tipografia em
Strzemieszyce.230

Durante a sua viagem de trem para a Polônia, Feder foi detido em Breslau
porque seu prazo de saída havia expirado. Em seguida, foi trancado em um
compartimento fechado do trem que seguia para Katowice, na Polônia. Como estava
sem passaporte polonês, foi mandado pela polícia de volta para a Alemanha. Da
fronteira, ele foi até Hinenburg de onde seguiu para Ruda. Em seu livro, Através dos 12
fogos do inferno231, narra essa travessia da fronteira com um certo humor, descrevendo
a forma como se juntou a um grupo de alemães católicos religiosos que costumavam ir
rezar numa igreja do outro lado da fronteira. E assim, integrado e como membro do
grupo, seguiu tranquilamente conversando como quem ia também rezar. No caso de
Sami, o humor transformou-se em um subterfúgio, ora emocional, ora literário,
manifesto nos momentos difíceis de sua vida, margeando sua dor e seus traumas, como
veremos em várias passagens de suas narrativas.
De Ruda, viajou para Strzemieszyce, na localidade industrial de Zaglebie, onde
ficou abrigado na casa de sua mãe. Como milhares de outros judeus, Sami era, na
229
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Alemanha, um “procurado”, classificado pelo regime como “pária”. Após regularizar a
documentação que lhe garantia uma identidade polonesa, mudou-se para Varsóvia.
Feder ainda se sentia assustado com as perseguições políticas e antissemitas decorrentes
do episódio do incêndio do Reichstag. Dedicou-se a criar e apresentar, em Varsóvia e
suas redondezas, peças de teatro que pudessem alertar os judeus sobre os perigos da
ascensão do Nazismo ao poder como é o caso da peça Hitleriada.

De Bedzin aos Campos de trabalho forçado e de concentração
Sami Feder ficou em Sosnowiec até 13 de maio de 1941, quando foi deportado
com outros muitos judeus de Bedzin para o Campo de Derflas, na região dos
Sudaneses/Sudetennland.232 Até abril de 1945, data da liberação, passou por doze
Campos de concentração e de trabalho escravo, experiência muito bem explorada por
ele por meio da metáfora dos “12 fogos do inferno”, registrada em suas memórias,
dentre os quais: Derflas, Neudorf, Geppersdorf, Blechhammer (Blachownia Śląska),
Brande (Prady), Bunzlau, Dora, Ellrich e, por último, Bergen-Belsen. Consta no livro
Através dos 12 fogos do inferno233 que, em Derflas, Sami recebeu um Shain, cartão
especial, excepcionalmente dado a um judeu, entregue por um antigo colega do teatro
que, naquele momento, já era um nazista e quem encontrou234. Este “passaporte” teria
protegido Feder durante um tempo que desconhecemos. Feder era também considerado
“interessante” para os nazistas por falar alemão, algo não comum entre os judeus do
Leste europeu, além de ter iniciativa e liderança entre os demais.
Entre 1941 e 1945, Feder foi submetido a trabalho forçado, principalmente na
construção de ferrovias e rodovias, e, posteriormente, com modelos de aviões e armas.
Sempre que a situação permitia, ele criava um grupo de teatro e/ou de trabalho cultural
em geral. Nicholas Yantian, pesquisador de teatro ídiche, em seu artigo sobre o Kazet
Theater, menciona o fato de o jovem ter trabalhado com a fabricação de armas: “Feder
foi levado ao Campo de concentração Dora-Mittelbau e, de lá, trazido ao Campo satélite
Ellrich am Harz, onde exerceu trabalho forçado na fabricação de armas-V, ou armas de
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retaliação, mais especificamente bombas voadoras (V1) e foguetes (V2)”235.
Acreditamos no fato de que, por ser útil para os nazistas enquanto força de trabalho,
Feder, assim como milhares de outros judeus saudáveis, foi mantido vivo naquele
período.
Em todos os lugares em que a situação lhe permitia, Feder encenava teatro,
recitais e eventos de cultura, promovendo discursos, canções, celebrações religiosas,
nacionais e sociais. Geralmente, apresentava cenas curtas, dentre as quais fragmentos de
autoria de Sholem Aleichem, IL Peretz e Emil Bernhard, assim como cenas criadas por
ele e inspiradas no cotidiano dos campos e guetos.236

De Erllrich a Bergen-Belsen:
No início de 1945, pouco antes do final da Segunda Guerra Mundial, Feder foi
deportado para o Campo de concentração de Bergen-Belsen, onde conseguiu sobreviver
até a libertação pelo exército britânico. Como o Campo estava superlotado, Feder e
outros prisioneiros foram colocados num anexo especial próximo às barracas, onde
permaneceu até a libertação do Campo, em 15 de abril de 1945. Após a abertura do
Campo, milhares de ex-prisioneiros foram transferidos pelos ingleses ao DP Camp
Bergen-Belsen, ativo até 1950. Lá, Feder reencontrou alguns velhos conhecidos, entre
os quais Sonia Boczkowska (1922-2015), atriz de Lodz e atuante na companhia teatral
Muze Bendiner, com quem veio a se casar meses depois. Juntamente com Sonia, o
rabino Herman Helfgott (1913-2002) (Rabi Zvi Azaria)237, Josef Rosensaft (19111975)238 (presidente do Comitê Central) Paul Trepman e Rafael Olewski (membros do
Comitê Central), institucionalizou o trabalho cultural para o DP Camp, fundando no
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verão de 1945, naquele espaço improvisado para a vida: o Kazet Theater do DP Camp
Bergen-Belsen.239
Nos dois anos seguintes, Sami Feder, como diretor artístico, encenou com este
grupo uma série de performances de cabaré e peças no palco do DP Camp. As canções
e poemas que ele coletou junto com Sonia Boczkowska, neste período, resultaram na
Coleção de canções de guetos e Campos de concentração240. Cenas de impacto estético
e emocional sobre o que se viveu nos guetos e campos foram também encenadas pela
companhia Kazet Theater, que se apresentou no próprio DP Camp Bergen-Belsen como
em outros campos na Alemanha liberada, tendo como público, desta vez, exprisioneiros sedentos por acolhimento, expressão e pelo resgate das raízes que lhes
devolviam uma identidade. Identidade deteriorada, esgarçada pelas ações genocidas do
Terceiro Reich e países colaboracionistas dedicados a sufocar até a morte a cultura e o
povo judeus.
Segundo Zlata Zaretsky241, David Ben Gurion242 (1886-1973), também judeu
sobrevivente polonês, chegou a convidar Sami Feder a imigrar a Israel quando, após a
liberação dos Campos, ele começou a dirigir o Kazet Theater. Entretanto, o
sobrevivente preferiu permanecer na Alemanha, divulgando os espetáculos do grupo
como forma de reabilitação e fortalecimento de uma identidade fraturada de atores e
espectadores.
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19. David Ben Gurion, durante sua visita ao DP Camp Bergen-Belsen, em 1946, com ativistas do Campo. Da
esquerda para a direita: Rabino Dr. Zvi Helfgot (de boné), Sami Feder (em pé, entre duas pessoas, aparecendo
sorrindo), David Rosensaft (com blusa de losangos) e Ben Gurion (sentado lateralmente). Jerusalém, Israel. Data não
identificada. Fotografia de Krotman. Acervo MH/YV-IL.

No DP Camp, Sami Feder também publicou um conjunto de poemas, histórias e
artigos sobre o Kazet Theater e o teatro ídiche em geral no jornal Undzer Sztyme [Nossa
Voz], primeiro jornal ídiche na Alemanha após a liberação. Em seu pedido de
indenização ao governo alemão, anotou que, no ano de 1945, “fui atingido e derrubado
por um caminhão do Campo de Bergen-Belsen: [...] sofri uma fratura dupla no crânio e
fui levado ao hospital de Bergen-Belsen. Lá fui operado e curado, mas ainda sofro de
dores de cabeça constantes”243. Aliás, este pode ser mais um dos motivos que
impediram que Feder continuasse encenando profissionalmente depois de imigrar para
Israel. Durante sua hospitalização, recebeu de presente um volume com textos de
Scholem Aleichem, que leu e aproveitou para adaptar para o teatro com ajuda de sua
futura esposa Sonia, principalmente o texto para a Der Farkishefter Shnayder [O
Alfaiate milagroso]244. Foi nesta época, quando Sonia cuidou de Sami, que a
aproximação entre ambos ficou evidente e refletida nos palcos do Kazet Theater.
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20. Sami Feder e Sonia Boczkowska em 1946, DP
Camp Bergen-Belsen. Fotografo não identificado.
Acervo MH/YV-IL.

21. Retrato de Sami Feder após a guerra, presente dado por ele ao Rabino Helfgott (Zvi Azaria)
1946. Fotógrafo não identificado. Acervo: MYV-IL.
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De Bergen-Belsen a França e Bélgica.
No verão de 1947, o diretor teatral iniciou uma turnê com o Kazet Theater,
quando visitou a França e a Bélgica e foi louvado pela comunidade judaica local e pelos
jornais de Paris e Amberes245. Foi amplamente acolhido e elogiado pelo alto nível
profissional e artístico da companhia sob sua direção. A turnê ecoou, também, nas
imprensas argentina e norte-americana246.
Após as apresentações de Paris em 1947 o grupo se dissolveu, possivelmente por
não ver sentido em continuar após a liberação dos campos, considerando-se que
atuavam na resistência ao nazismo e na reabilitação de identidade nos dois anos
posteriores à guerra. A maior parte dos atores imigrou para Israel, Canadá ou Estados
Unidos. Sami e Sonia retornaram por um curto período a Bergen-Belsen, onde se
casaram em 1950, optando por residirem em Paris. Moraram em Paris durante alguns
meses, em situação econômica bastante lamentável. Lá, ele trabalhou como escritor para
diversos jornais locais ídiches, assim como periódicos da França, Canadá e Israel. Nos
primeiros anos, a situação era difícil, “chegávamos a passar fome”, afirmou Feder em
seu processo de pedido de indenização247. Atuou como tipógrafo para o jornal ídiche
Undzer Vort [Nossa Palavra], ao mesmo tempo que tentava conseguir recursos
financeiros para viver e publicar seus livros. Tentou indenizações para sobreviver e
tratar das suas doenças e as da esposa, sequelas da vida nos campos nazistas e dos
tempos da guerra. Seus argumentos para conseguir indenização enquanto vítima do
genocídio nos ajudam a compreender a situação penosa em que viviam Sami e Sonia,
tanto em termos econômicos quando no que se refere à sua saúde. Dores intermitentes,
tifo, nervoso e o risco de tuberculose são algumas das muitas sequelas deixadas pelo
Holocausto, cuja extensão não tem medidas e nem palavras. Como Feder e Sonia, assim
ficaram milhares e milhares de sobreviventes:
Em Paris, tive de desistir de meu trabalho no teatro em consequência
de minhas dores. Eu estava muito nervoso e sofria de dores
persistentes. Gastei todo meu dinheiro com médicos. Viajei para BadHarzburg para repousar em uma instituição judaica, fui de avião a
Berlim para consultar especialistas; nada disso ajudou. Então eu não
tinha mais dinheiro. Minha noiva na época e atual mulher, Sonia
Boczkowska, estava com tifo até após a libertação em Bergen-Belsen
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e corria o risco de contrair tuberculose. Seus pulmões estavam
seriamente afetados. Nós queríamos ficar curados e depois nos
casar.248

Em 1950, surgiu a ideia de um concerto-turnê empreendido por Sami Feder e
Sonia Boczkowska, como cantora, por algumas cidades da Alemanha. No entanto, as
despesas foram maiores que o lucro:
Em 1950, decidimos fazer um concerto-turnê para ganhar algum
dinheiro. Fomos para Frankfurt am Main. Minha mulher cantou em
Berlim, Bergen-Belsen, Feldafing, Gauting e então fomos para
Munique, onde minha mulher também deu um concerto. Mas tivemos
muitas despesas e ficamos novamente sem dinheiro.249

Sob queixas e lamentos, continuaram insistindo em receber uma reparação moral
e financeira. Obtiveram um adiantamento do governo alemão, como parte da
indenização requerida. Consultaram vários médicos, pagaram suas dívidas e casaram-se
em Paris:
Nós nos queixamos com nossos conhecidos de que muitos haviam
recebido reparações financeiras e nós não. Foi quando um homem que
estava ao lado perguntou por que nós não a solicitávamos. Nós
dissemos: “prazo”. Ao que respondeu este senhor: isso não é tão
importante, o principal é que vocês estiveram em um Campo de
concentração e ficaram até janeiro de 1947 no oeste da Alemanha. [...]
Ele me deu formulários para assinar e disse que resolveria o resto.
Ficamos muito contentes com isso.
Recebi então um adiantamento de 500 marcos alemães e voei para
Berlim para ir a um médico especialista em doenças do estômago.
Depois viajei de volta para Paris. Minha noiva ainda ficou em
Feldafing e Munique, recebeu um adiantamento de 500 marcos
alemães e depois recebeu mais 2.500. Ao todo, 3.000 marcos. Ela
pagou as dívidas que tínhamos e foi também para Paris, onde nos
casamos.250

No entanto, essas indenizações não cobriam totalmente as sequelas emocionais,
psicológicas e nem os problemas de saúde. Questões de saúde acompanharam Sami de
forma permanente, comprometendo seu trabalho teatral em geral: cirurgias, dores,
nervosismo. “Por causa das minhas doenças, não pude mais trabalhar no teatro e fui
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operado no hospital parisiense, com as técnicas mais recentes, para curar a minha
periodontite, mas isso não ajudou”251.
Sonia conseguiu levar uma vida criativa. Como cantora, conheceu Edith Piaf,
Jean Paul Sartre e outros intelectuais, além de ter estudado na Sorbonne. Apresentou-se
com o Yiddish Art Teater (Ykut) Frydman, lembrando que os anos após a liberação, na
Europa, significaram uma euforia para o teatro ídiche. Com entusiasmo, Sonia
participou da vida artística como agente dedicada a recuperar o repertório da cultura
ídiche, até então sufocado na sua alma. Assim como ela, também o fizeram centenas de
outros sobreviventes cantantes e falantes do ídiche252.

De Paris a Israel
Depois de 1960, o casal de artistas imigrou a Israel, segundo Zaretsky, ainda a
convite de Ben Gurion, que os conhecera no DP Camp Bergen-Belsen. Sonia e Sami
separam-se em 1962. A atriz de Lodz imigrou aos Estados Unidos, onde desenvolveu
uma carreira solo como cantora ídiche. Mais tarde, imigrou para a Austrália e, durante
alguns anos, continuou sua carreira artística entre Nova York e Melbourne, até se
instalar definitivamente na Austrália, onde se casou com Pinchas Wiener, a quem
conhecera em Bedzin, um dos fundadores do Museu de Holocausto de Melbourne.
Feder continuou em Israel e manteve seu trabalho de escritor na editora. Casouse com Dora, também sobrevivente do Holocausto. Publicou diversos livros e as
memórias sobre o Kazet Theater, citados na Introdução. A pedido de Hadassah
Bimko253, esposa de Josef Rosensaft, Sami Feder doou os dois diários254, nunca
publicados, ao arquivo do MH/YV-IL. Em uma carta de abril de 1983, guardada por
Arie Olewski em seu arquivo familiar, Feder disponibilizou para pesquisas ambos os
diários.
Radicado em Israel, Feder morou primeiro, segundo Olewski, em um bairro
humilde de Jerusalém. O diretor polonês participou da Associação de Sobreviventes do
251
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Campo de Concentração de Bergen-Belsen da Sheerit Hapleita255. Infelizmente, não se
sentiu acolhido, como lamentou anos depois, em 1974. “Ninguém me ajudou em Israel,
me ‘virei’ sozinho. Fui recebido friamente por todos”256.

22. Retrato de Sami Feder. Data e local não identificados. Fotógrafo
não identificado. Acervo: BBM-AL

Após sua aposentadoria, mudou-se com Dora para Herzliya, e viveu o final de
seus dias no Hospital Meir, em Kfar Saba, próximo a Herzliya, em Tel Aviv. Morreu
em 11 de abril de 2000, 40 anos após chegar em Israel.
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2.2 Influências estéticas
Uma das questões que se coloca é sobre a poética257 do teatro de Sami Feder,
interligada a uma ética e a um posicionamento ideológico e político. Por mais difícil que
seja analisar o trabalho teatral de Feder, considerando-se a falta de registros, é
importante identificar a influência de movimentos estéticos, de intelectuais e artistas em
geral na sua obra, inserida numa situação de catástrofe. O artista recebeu influências do
teatro judaico polonês entre as duas guerras258, do teatro político de Erwin Piscator
(1893-1966)259 do teatro modernista-expressionista de Max Reinhard (1873-1943), 260 e
do trabalho do diretor russo Alexey Granoswki, durante sua estada na Alemanha, antes
da Segunda Guerra Mundial.261 Influenciou também a sua formação e atuação o Teatro
Habima – Teatro Ídiche de Moscou –, durante o período em que representantes da
companhia estiveram na capital alemã antes da guerra.
Perguntamo-nos: será possível pensar num modelo de dramaturgia cênica
singular, apoiado nas concepções políticas e expressionistas, que se desenvolveu de
maneira informal dentro dos campos de trabalho e de concentração (1939-45) e,
posteriormente, formalmente nos campos de deslocados (1945-47)? Acreditamos que
sim, ao menos em termos de base e inspiração, mesmo que não como uma prática
constante e altamente elaborada. É por este caminho que enveredamos em busca de
vestígios desta história e fragmentos de uma memória rasgada, ainda que resguardada
em meio aos raros registros, muitos ainda inéditos, esquecidos em algum lugar do
passado. Esperamos que este estudo ilumine mentes e caminhos, colocando em pauta
novas informações que nos ajudem a entender as propostas e as ações de resistência
através do teatro e da música em tempos difíceis, em situações de catástrofes. Daí a
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Uso o termo poética em relação à proposta de signos, significados e imagens que constroem uma
linguagem simbólica e estética, ligadas tanto à recepção do espectador como ao trabalho do ator, da
dramaturgia, da cenografia, da musicalidade etc. Neste sentido, Patrick Pavis observa as inúmeras
poéticas de autores e de culturas e “autoriza” o uso do termo de acordo à “troca entre ator e espectador,
não só em termos psicológicos, mas também sociais e históricos”. PAVIS, Patrick. Dicionário de Teatro.
São Paulo: Perspectiva, 2007. pp. 295-296.
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Sobre teatro ídiche entre as duas guerras, ver mais adiante neste capítulo e em GUINSBURG, Jacó. A
Aventura de uma Língua Errante, op. cit.
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Diretor alemão, um dos precursores do Teatro Político.
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Diretor judeu de nome original Maximilian Goldmann, nascido em Viena, em 1873, e falecido em
Nova York, em 1943. Inovador de espaços cênicos e montagens com numerosos atores.
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Esta possibilidade parece plausível ao pesquisar parte da obra de Feder narrada por ele mesmo e
analisada por pelo menos duas pesquisadoras estudiosas do Holocausto: Zlata Zaretsky e Sophie
Fetthauer.
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importância de seguirmos suas trilhas e resgatarmos seus vestígios culturais, frutos de
uma forma de ver e interpretar o mundo.
Feder iniciou suas atividades teatrais entre 1925e 1926, ao mesmo tempo em que
respirava sementes de humanismo judaico através da literatura e da dramaturgia ídiche,
com as quais tinha contato desde criança. Como a maioria dos judeus alemães e
poloneses, sentia os ventos ásperos do antissemitismo que corriam pelas ruas,
estilhaçando vitrines da cidade. Seu engajamento político mostrou-se vivo ao tipografar
o jornal ídiche Naie Zait e ao participar de grupos juvenis de esquerda.
Refletindo sobre a sua trajetória de formação, muitas perguntas emergem como
se estivéssemos adentrando um poço sem fundo. Onde buscar as respostas? Retomamos
nossas indagações diante de cada novo documento descoberto ou redescoberto: que
influências recebeu Sami Feder? Com quais movimentos estéticos e, especificamente,
teatrais identificou-se? Que conversas estabeleceu com outros artistas e intelectuais, em
bares nas madrugadas do final dos anos 1920, em Berlim? Conheceu ou não Bertoldt
Brecht? Qual foi o grau de influência de Erwin Piscator e Alexey Granowsky sobre o
teatro que desenvolveria quase que amordaçado, mais tarde, ao sair de Alemanha, em
1933, até o início da guerra na Polônia? Como sobreviveu encenando entre as pedras e
suores de doze campos de trabalho e concentração?
Podemos realizar suposições derivadas de textos escritos, muitas vezes repetidos
nos seus diversos livros, mas com certeza, muitas lacunas, mantem-se largas, quem sabe
ainda podendo ser um dia reveladas...

2.2.1 Teatro ídiche entre as duas guerras
O teatro ídiche teve seu ponto alto entre o fim do século XIX e o início do XX.
Na cidade romena de Iashi, Abraham Goldfaden (1840-1908), considerado “Pai do
teatro ídiche”, criou, em 1876, o primeiro teatro ídiche profissional, para o qual ele
providenciou numerosas comédias, melodramas e operetas. A seu lado e, também,
posteriormente, surgiram autores como I. L. Peretz (1852-1915), Jacob Gordin (18531909), Scholem Aleichem (1859-1916), H. Leivick (188-1962), David Pinski (18721959), Ossip Dymov (1878-1959), Sholem Asch (1880-1957), David Bergelson (18841952), Moshe Broderson (1890-1955) e Alter Kacyzne (1895-1941), que enriqueceram
o repertório do teatro ídiche. Por trás desse processo, havia um esforço de elevar o nível
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deste tipo de teatro e retirá-lo dos palcos populares, que eram percebidos como Schund
– a palavra ídiche para má literatura. Grupos de teatro ídiche estabeleceram-se nos
países da Europa oriental, como Romênia, Polônia, Lituânia e Rússia, embora tenham
sido reprimidos pelos czares da Rússia e, posteriormente, também pelo antissemitismo
estalinista. Com os movimentos migratórios judaicos, o teatro ídiche estabeleceu-se
com o tempo também em Nova York, Londres e Paris, assim como na América Latina e
na África do Sul.262
23. Avraham Goldfaden. Local e data não
identificados. Fotógrafo não identificado.
Acervo: Mayrent Institute for Yiddish Culture.
Disponível
em:
http://mayrentinstitute.wisc.edu/vayzuso/.
Acesso em 04 jan 2015.

Sami

Feder

escreveu

elogiosamente um artigo no
jornal ídiche do DP Camp sobre
Abraham
1908)

Goldfaden

(1840-

263

, in memoriam aos 39

anos do seu falecimento264 e aos
70 anos desde a criação do
teatro ídiche: “Peça atrás de
peça fluiu da pena de Goldfaden
como de uma nascente sem
fim”265.
Lendo este artigo, temos
a sensação de que Feder referia-se a Goldfaden como se falasse de si mesmo.
Percebemos no texto três elementos sempre presentes nos diários e livros de autoria de
Sami Feder:
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GUINSBURG, Jacó. Aventuras de uma Língua Errante, op. cit.
Autor de mais de 40 peças. Responsável pela primeira encenação em hebraico nos Estados Unidos.
Poeta, ator e diretor em ídiche e hebraico, compositor das músicas dos próprios textos. Em 1876 criou na
Romênia o que é considerado o primeiro grupo de teatro ídiche. Integrava as linguagens de dança,
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Eliezer Trepman, tradutor do artigo, explica que Feder considerou a morte de Goldfaden sendo 1900,
mas que outras fontes mostram como sendo em 1908 (como, por exemplo, WIKIPEDIA. Abraham
Goldfaden. Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Goldfaden>. Acesso em: 28 mai.
2014).
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FEDER, Sami. Seventy Years of Jewish Theatre. In: Unzer Sztyme, DP Camp Bergen-Belsen, n. 17,
pp. 17-18, 1947.
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1.

A proibição da encenação – vivida por Feder antes e durante a guerra
devido à censura nazista e, como veremos mais adiante, em Israel
onde o teatro ídiche era também amordaçado pelo próprio governo do
Estado Judeu, que optou pelo hebraico enquanto lingua nacional;

2.

A difícil situação econômica vivenciada por Feder, que permaneceu
durante toda a sua vida toda;

3.

A impossibilidade de publicação de seus trabalhos, principalmente por
causa da questão financeira. Em seu artigo sobre Goldfaden, Sami
Feder comentou,
As peças de Goldfaden foram proibidas na Rússia e [ele] teve todo
tipo de inimigos, inclusive jornalistas judeus assimiliados, sob o
pretexto: “Os judeus são performances de água para o moinho
antissemita porque os judeus riem de si mesmos”. Mais de uma vez
ele foi à falência por causa disso. Com tristeza e dor, ele vagou da
Europa para a América, e foi explorado por seus editores, diretores e
atores, que pagavam pouco ou nada em geral.266

Feder ainda comenta que o diretor russo morreu pobre em Nova York, onde teve
um dos maiores funerais já vistos naquela cidade: 75.000 pessoas acompanharam “o
Shakespeare judeu, o pai do teatro judeu”267, pela última vez. Reconhece a influência de
Goldfaden nos teatros ídiches europeus e americanos mais representativos, como o da
Trupe de Vilna, o Teatro Habima, o Teatro de Estado de Moscou, o Nova Iorque Art
Theatre e ainda outros que alcançaram um elevado nível artístico. Ao mesmo tempo,
traz para si, no contexto do vivido durante a Segunda Guerra Mundial, a crise da cultura
ídiche durante a hecatombe nazista:
No entanto, ainda hoje, o teatro judeu encontra-se lutando com seus
problemas diários. Ainda hoje, o escritor judeu e ator judeu temem
pelo amanhã. Na Diáspora, além de Rússia, há apenas um teatro, o
Teatro Novo judaico, em Londres, um teatro estatal, que recebe apoio
do governo Inglês.268
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Ibidem, pp. 17-18.
Ibidem, pp. 17-18.
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Ibidem, pp. 17-18.
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Nas últimas linhas deste seu artigo, Sami Feder rende uma bela homenagem ao
autor ídiche, selando, assim, o compromisso com uma cultura ancestral, necessária e no
risco de se perder:
Durante a Grande Destruição, perdemos muitos escritores, músicos,
pintores, diretores de teatro e atores. Por isso, hoje nós realmente
devemos valorizar e apoiar o teatro judeu, a palavra ídiche e a canção
ídiche ainda mais. Deixe que a nossa coroa de flores no túmulo de A.
Goldfaden, o criador, construtor, e pai do teatro judeu, seja a
continuação incansável, através de nós, de tudo o que Goldfaden criou
e que seus alunos melhoram e embelezaram.269
24. Zygmunt Turkow, ator e diretor polonês. Data e local
não identificados. Fotografia reproduzida de Wikipedia.
Disponível
em:
<https://en.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Turkow>. Acesso
em 04 jan 2015.

Por outro lado, houve diretores e
autores

ligados

a

um

teatro

ídiche

considerado mais elaborado com influência
da estética de Stanislavski e do Teatro de
Arte de Moscou, em oposição ao teatro
ídiche tradicional, nascido dos Purim
schplilers (cenas teatrais populares de
Purim) e do próprio Goldfaden, em alguns
momentos.

Assim,

o

diretor

David

Hedman, por exemplo, asumiu o grupo de
Vilna e, desde 1908, desenvolveu a
companhia, encenando a estreia mundial de O Dibuk, de An-Ski, em 1929.270 Tratava-se
de um teatro preocupado com um alto nível literário, a presença de um bom diretor e de
alto nível em termos de elenco, cenografias e figurinos.
Zygmunt Turkow, nascido em 1896, em Varsóvia, e falecido em 1970, em
Israel, frequentou, como Sami Feder, tanto a escola judaica como o Jovem Recanto das
Artes de operários amadores, fundado por Helman, que chegava de Vilna. O Teatro de
Varsóvia, dissidente do grupo de Vilna, vinha com elementos semelhantes,
principalmente em termos de características realistas expressionistas.
269
270

Ibidem, pp. 17-18.
SILVA, Armando (org.). J. GUINSBURG: Diálogos sobre Teatro. São Paulo: EDUSP, 1992. p. 95.
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Turkow estreou como ator no Teatro de Varsóvia em 1917, em Salomé, de Oscar
Wilde. Em 1918 foi contratado para realizar uma turnê pela Ucrância e pela Rússia com
a Companhia ídiche Esther – Raquel Kaminska, considerada “mãe do teatro ídiche”.
Naquele ano, casou-se com Ida Kaminska, que ficou famosa no filme A pequena loja da
rua principal, que se passa na Eslovenia durante a ocupação nazista271. Continuou
bebendo nas fontes do teatro stanislavskiano, do Teatro Habima e de Vachtangov. Em
1920, de volta a Varsóvia, foi nomeado diretor do Teatro Central, onde dirigiu O
Avarento, de Molière.
Em 1924, a companhia, com tendências de esquerda, passou a se chamar Teatro
Judeu de Arte de Varsóvia – WIKT. Sem sede própria, a companhia passou a viajar no
eixo de vilarejos próximos a Varsóvia, às margens do rio Vistola, cortando o país de
norte a sul – do mesmo jeito como Sami Feder fez, entre 1933 e 1940. Costumava-se
dizer, devido à paixão pela arte teatral, que os judeus da Polônia “viviam de peixe e de
teatro”272. O irmão de Zygmunt, Jonas, fez também parte da companhia, assim como, às
vezes, o outro irmão, Ytzhok, e um grupo expressivo de atores. Zygmunt criava os
cenários e figurinos, considerados engenhosos para as necesidades de um teatro
itinerante. A pequena filha do casal, Ruth, viajava junto e depois se tornou atriz da
companhia. Em 1940, após a invasão alemã da Polônia, Turkow veio para o Brasil,
onde trabalhou com teatro ídiche. Envolveu-se com o círculo dramático da Biblioteca
Israelita Brasileira Scholem Aleichem, onde inclusive teve a colaboração do pintor
Lasar Segall na confecção de cenografias. Em 1952, imigrou para Israel e, quatro anos
depois, dirigiu o Teatro Zuta, em Tel Aviv.
Próximo à explosão da guerra e das perseguições antissemitas, Turkow teve cada
vez mais a certeza, refletida nas suas práticas teatrais, sobre a importância da tradição
ídiche como forma fundamental de manter forte a identidade do público judaico em
torno de valores éticos e de uma cultura de raízes comuns para uma população
ameaçada no seu coletivo.
Feder recebeu influências do teatro ídiche tanto na Alemanha quanto na Polônia,
não se sabe especificamente de que diretores ou autores – além dos mencionados nesta
tese. Turkow, por exemplo, não aparece nos diários de Feder, o que não significa que
não tenham sido contemporâneos até 1940, quando Turkow saiu da Polônia rumo ao
Brasil; no ano seguinte, Feder foi preso e enviado aos campos de trabalho forçado. O
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Ibidem, p. 97.
Ibidem, p. 98.
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berço ídiche polonês teria uma influência definitiva na sua vida e formação. Em seus
escritos, são poucas as referências ao universo ídiche polonês, especificamente em
termos de correntes ou autores, mas somente o fato de ter nascido e encenado na
Polônia e, ainda por cima, em ídiche torna incotestável qualquer proximidade. Ao
mesmo tempo, Feder fez questão de manter-se próximo ao univero da cultura ídiche,
participando da Associação de escritores de língua ídiche, tanto na Alemanha e na
Polônia como em Israel.
No caso da Polônia, entre as duas guerras, a cultura ídiche, segundo Jacó
Guinsburg, “distinguiu-se por uma vigorosa florescência literária ramificada por quase
todos os gêneros em obras expressivas que foi cortada em pleno viço pela chacina
hitlerista”273. De acordo como Guinsburg, o cenário europeu e judaico da época fez com
que as produções artisticas fossem marcadas pelo compromisso social com o
proletariado e, logo depois da Primeira Guerra, pelo resgate dos direitos políticos da
população. Ao mesmo tempo, nos países do Leste Europeu, onde o antessemetismo
brotava, a reação da manifestação do ídiche era clara e forte:
[...] Fobia antissemita assumia proporções sinistras, a literatura pôs-se
em guarda e, sem renúncia a seus envolvimentos em termos de
ideologia e de arte, teve como fulcro significativo de seu discurso de
resistencia do judeu – indivíduo e coletividade – às ameaças de
sufocação espiritual e extermínio físico.274

Naquele momento surgiram vanguardas juvenis estranguladas pela primeira
guerra, como a Khaliastra, a procura de uma nova arte em busca da redenção coletiva
da humanidade “gerado nas entranhas do caos e das ruínas, o fogo do Apocalipse
ilumina as alturas utopicas da Revolução”275. Marcadamente expressionista e com
propostas futuristas, a poética juvenil pedia o despir-se das roupas de “sábado e
domingo”, no sentido de desvencilhar-se das formalidades e convenções burguesas.
Autodenominando-se vagabundos e explicitamente “cuspindo sobre a estética”,
defendiam a proposta de “transformar a literatura em instrumento de desmistificação da
sociedade e panfleto do protesto social”276. I. M. Váissenberg, por sua vez, criticou “a
inteliggentsia rebuscada exaltando as camadas mais simples e populares do mundo
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GUINSBURG, Jacó. Aventuras de uma Língua Errante, op. cit., p. 339.
Ibidem.
275
Ibidem, p. 281.
276
Ibidem, p. 345.
274

136

judeu da Europa Oriental”277. A utopia se somava ao internacionalismo político de
esquerda e ao messianismo judaico. Esta composição manifestou-se ao longo da vida de
Feder em suas diversas encenações, dentre as quais se destaca Der Goel, de Emil
Bernardt.
Melekh Ràvitch, secretário do Iídischer Schraiber Farain [Associação de
Escritores Judeus] em Varsóvia até 1930, certamente influenciou Feder. Seus escritos
foram preciosos para o legado ídiche vinculado ao ser coletivo judaico. O poeta Aaron
Zeitlin (1898-1973), cujas letras foram ouvidas na época da guerra do Vietnã através de
cantores famosos, como Joan Baez278, também podem ter influenciado Feder. Nas
discussões sobre a afirmação ou negação de Deus, Zeitlin manifesta-se, apesar da
vivência no Campo de concentração de Maidanek, proclamando a sua confiança em
Deus, “um Deus que destroi e recria”279, do mesmo jeito que Feder se expressa nos
seus diários, escrevendo: “ (...) ser judeu significa não poder escapar de Deus, mesmo
quando se deseja; não poder parar de rezar mesmo depois de todas as rezas, mesmo
depois de todos os ‘mesmos’ autores”280. Mesmo assim, Feder também terá expressões
de queixa diante de Deus, assim como Kádia Molodóvski281(1894-1875) se expressa
frente à brutalidade do nazismo, após seu término:
Deus da Misericórdia Escolhe outro povo, Elege. Nós estamos
cansados de morrer e sermos mortos. Já não temos mais preces.
Escolhe outro povo, elege, Não temos mais sangue [...] Para sermos
vítima. Um deserto se tornou a nossa casa. E a terra se transformou
em sepulturas. Não há mais lamentações para nós, Não há mais canto
de pesar, nos velhos livros santos.282

Feder escreveu: “Estávamos cansados de dizer Kadish, nossos lábios
movimentavam-se automaticamente”

283

. Nos seus escritos, dialoga várias vezes com

ele mesmo e discute com Deus como se estivesse perdendo, por momentos, a esperança
e a compreensão do viver até reencontrar um eixo onde Deus é sempre o supremo
acima das circunstâncias e das dores.
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Ibidem.
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278

137

Em 1926, enquanto Feder morava na Alemanha, existia na Polônia uma intensa
vida judaica manifesta atraves de 20 jornais diários, 60 semanários e quinzenários e 30
publicações mensais, numerosas editoras, instituições acadêmicas e educacionais etc.
Isto quer dizer grande variedade, acompanhada de qualidade nos trabalhos divulgados.
Desde 1933 e logo após o início da guerra, cidades polonesas como Varsóvia,
Vilna e Lodz foram decisivas na criação literária. O judaismo viu-se enriquecido com os
estudos judaicos tradicionais e a cultura moderna. O expressionismo e surrealismo
foram marcas presentes na elaboração do hino dos Partisans. Hirsch Glick, compositor
e poeta de Vilna, associado à resistência judaica da época manteve-se presente em todas
as encenações que Feder realizaria no DP Camp Bergen-Belsen.
Guinsburg, avaliando as transformações da cultura ídiche no período entreguerras na Polônia, considera que houve uma série de transformações na prosa e na
poesia, enquanto expressão da postura do judeu que “quer aparecer na sua condição
humana”:
[...] a cultura ídiche entre as guerras na Polônia obteve uma série de
transformações na prosa e na poesia. O judeu se vê na necessidade de
se despir como tal e aparecer na sua condição humana essencial.
Ainda que o romance conte e reconte a experiência coletiva, tende a
fazê-la pela relatiização e subjetivação no grupo, na classe ou na
situação deseroificando-a e levando-a ao abismo ou ao limbo da
indeterminação de sentido. O mesmo efeito dilacera a poesia que viu
seu contexto converter-se em fumaça e poeira de crematório, nada lhe
restando a temartizar e celebrar, entre o homem e a natureza, exceto
um e outro na sua solidão os fasntasmas e os cadáveres na vivência
monstruosa do Holocausto.284

É nestas fontes que Feder não somente beberia, como jogaria suas águas e suas
essências, concordando e compartilhando dos mesmos sofrimentos.
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Ibidem, p. 384.
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2.2.2 Teatro Político: Erwin Piscator
Erwin Piscator285, encenador judeu alemão, precursor do teatro político, iniciou
suas experimentações teatrais após a Primeira Guerra Mundial. Antes mesmo de
formalizar as bases de um teatro político, engajou-se no Partido Comunista em 1919, e
também no movimento expressionista dos anos 20. Dirigiu cerca de sete companhias
ligadas a movimentos proletários e populares que, apesar de fracassarem devido a
problemas financeiros, lhe deram a base de um teatro inspirado na simplicidade.
Segundo Eugênia Vasques, professora e coordenadora da Escola Superior de Teatro e
Cinema de Lisboa: Do que fica anunciado, entende-se que Piscator foi, sobretudo, um
encenador e um dinamizador que, acreditando na transformação da sociedade,
necessitava de um espaço seu onde procurar um teatro (uma dramaturgia e uma
representação objetivas) para essa nova sociedade.286

25. Retrato de Erwin Piscator (18931966), criador do teatro político. Local
e data não identificados. Fotógrafo não
identificado.
Disponível
em:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Erwin_Pis
cator>. Acesso em ago. 2014

26. O bom soldado Schweik1, montagem realizada no Piscatorbühne, em
Berlim, 1928. Fotógrafo não identificado. Acervo: Zlata Zaretsky.
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Judeu de nascimento, trocou os nomes e sobrenome devido à perseguição aos judeus, passando de
Erwin Friedrich Maximilian Fischer para Erwin Piscator.
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VASQUES, Eugênia. Piscator e o conceito de “Teatro épico”. Lisboa: Escola Superior de Teatro e
Cinema, 2007. p. 6.
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Em 1920, no espetáculo Russland Tags [O dia da Rússia], primeira encenação
de Piscator do teatro proletário, o cenário era um pano de fundo com o mapa da Europa,
inovação cenográfica para a época que ia além de uma simples ilustração. Chamo a
atenção para o cenário que Sami Feder criou junto com Berl Fedrl para a peça teatral O
Judeu errante (ver fotografia abaixo, com Dolly Kotz, atriz e dançarina), com o mapa
da Europa, de forma semelhante, no fundo. A encenação retrata passagens no exílio
permanente dos judeus, principalmente devido às perseguições, pogroms e, naquele
momento, às leis antissemitas decretadas pelo estado nazifascista.
27. Dolly Kotz em O Judeu errante, com
dramaturgia e direção de Sami Feder. Local não
identificado, 1945. Acervo: GM-IL

Erwin Piscator lançou o nome “Teatro Épico” e a primeira peça épica foi
considerada a encenada por ele, em 1924, no Volksbühne de Berlim. Vasques transcreve
um depoimento de Piscator:
Não fui eu que inventei o meu estilo de teatro, mas quem o criou foi a
terrível experiência da guerra, o desespero da inflação e as lutas
sociais do pós-guerra. Seja teatro político ou teatro épico, nas minhas
mãos e quase contra a minha vontade, todas as peças e produções se
tornaram confissões. Se fosse necessário encontrar um nome para isto,
o mais apropriado seria o de “teatro confessional”.287

Piscator acreditava em um “teatro total”, funcionalista e sintético, uma investida
em curso já por volta de 1926, experimentando a aproximação entre atores e
espectadores, mas interrompida com a ascensão de Hitler. Este processo invertia o palco
italiano e inovava ao colocar cenários móveis, cenas paralelas, séries de projetores e
287
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lâmpadas de cinema, tornando os tetos e paredes em cenas mutáveis, podendo inclusive
estar ao redor do público. A concepção do escritor literário transformava-se na
importância do dramaturgo, orientando a “adaptação-apropriação de clássicos alemães e
universais (que estavam à disposição)”288. Piscator acreditava que o expressionismo
tinha sido uma revolução ao nível da estética e o que ele buscava seria o mesmo, mas ao
nível sociológico, em relação com o proletariado.
Erwin Piscator foi criador do teatro político, aplicado em uma linha didática no
Piscatorbühne, teatro fundado em 1927 e o qual Feder deve ter frequentado como aluno
e ator de algumas produções. Segundo Zlata Zaretsky, “Em uma série de lugares Sami
escreveu que, durante os anos 1927-1932, no teatro de Piscator, atuou em papéis curtos
dentro de cenas de massas”289. Tratava-se da criação do primeiro coletivo dramatúrgico
do qual Brecht seria um dos membros. As encenações tinham objetivos didático e
dramatúrgico mais significativos do que o tecnológico.
Banindo a palavra Arte de seus programas, o teatro de Piscator passou a se
chamar de Manifesto, não mais carregado de um carácter de divertimento para a
burguesia, a qual ele passaria a combater:
Piscator, que recolheu, igualmente, ensinamentos do teatro do seu
tempo (reconhecendo ao Naturalismo ter estabelecido o teatro como
“tribuna política” e ao Expressionismo, pelo menos, o facto de ter tido
um papel de resistência no quadro da Guerra Mundial e,
particularmente, de outros encenadores alemães de referência seus
contemporâneos como Reinhardt, Jessner (cujo estilo para um teatro
como “evento rítmico” ficou marcado pelo uso de escadas, as
Jessnertreppen, e elevadores) ou Karl Heinz Martin, concebeu, desde
cedo, uma ideia de teatro político que visava banir da cena qualquer
traço de “expressionismo” individualista, irracionalista, burguês e
“reacionário”, e lutar por um teatro que tivesse uma imediata e direta
influência na transformação da vida, e que fomentasse a informação e
a tomada de consciência dos “porquês” e dos “como” da realidade de
todos os dias.290

Assim, o encenador alemão, com o intuito de transformar a realidade por meio
do teatro, buscou criar um espaço de experimentação e técnica capaz de proporcionar as
condições para tal objetivo. Foi considerado idealista e utópico, apesar de passar por
uma série de fracassos e frustrações. A partir de 1929, passou a valorizar o nível
artístico e a preparação dos atores que, tecnicamente, precisariam vencer, por exemplo,
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o ruído das roldanas dos tapetes rolantes utilizados em cena. O estilo épico de
representação começou a surgir cada vez mais forte, estilo este que seria adotado e
aprofundado com novas interpretações por Bertold Brecht:
Foi somente por volta de 1931, no espetáculo Tan Yang erwarcht – O
despertar de Tan Yang –, que se inicia a representação épica,
utilizando referências expressionistas, de agitação e propaganda e
provavelmente influências outras (biomecânica de Meyerhold etc.).
Tirando partido do prólogo criado por Freidrich Wolf, no qual os
atores mudavam, à vista do público, os figurinos das personagens para
as suas roupas quotidianas, trazendo, assim, a ação para a atualidade
da Alemanha.291

É evidente que Piscator contribuiu fortemente para um novo teatro alemão,
preocupado em interferir na realidade, iniciando este processo na relação palco/plateia e
gerando reflexões críticas diante do que se vivia, principalmente entre as duas guerras.
A estética de Piscator foi inovadora pelo uso da imagem e projeção de filmes, criando o
teatro documentário, com conteúdos politizados e tendências satíricas. Este foi o início
do teatro épico, desenvolvido posteriormente por Bertold Brecht. Piscator tornou-se
símbolo de uma busca por um teatro novo alemão na época, o que na certa influenciou o
teatro moderno e está presente no contemporâneo.
Influenciado por Meyerhold, seu teatro, com cenografias construtivistas, ganhou
o título de neorrealista. De acordo com essas ideias, o ator, geralmente amador, deveria
representar em cena fazendo parte de uma estrutura social e econômica, abandonando
seu individualismo burguês. Piscator dedicou seu olhar cênico ao momento político da
União Soviética, onde inclusive exilou-se, em 1933, com a subida do nazismo ao poder.
Piscator voltou a Europa via Paris em 1936 e, em 1939, imigrou aos Estados
Unidos com a esposa, a bailarina Maria Ley. Na Broadway, foi professor de atores
como Marlon Brando, Toni Curtis e Tenessie Williams. Regressou à Alemanha após a
guerra, em 1951, quando encenou Guerra e Paz, de Tolstoi, apresentado em 16 países.
Em 1962, assumiu o Freie Volksbühne, em Berlim.
Feder percebeu, presenciou e vivenciou – principalmente a partir dos anos 1930,
na Alemanha, onde vivia – as primeiras manifestações antissemitas nas ruas, nos livros
expostos nas vitrines, nas propagandas oficiais divulgadas pelo Terceiro Reich. Viu e
também foi vítima das medidas de exclusão contra os judeus, impostas pelo regime
alemão, principalmente pelas Leis de Nuremberg, promulgadas em 1935.
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Nota-se em Feder seu envolvimento com o teatro como forma de compromisso,
iniciado em Frankfurt, como já mencionamos, conforme escreveu no seu diário ao se
referir ao desejo de alertar os poloneses sobre o antissemitismo cada vez mais violento
na Alemanha. Sensibilizado e abalado com as “chamadas para a aniquilação” dos
judeus, saiu em busca de soluções para combater aquele programa genocida definido
como sujeira e mentira:
A vil mentira, os artigos inflamados com os quadros antissemitas e as
chamadas para a aniquilação dos judeus despertaram em mim atenção
e protesto; eu procurava um caminho para ajudar a combater tal
sujeira e mentira. Eu participava da organização juvenil sionista “Azul
e Branco” e em seguida do Partido Social Democrata Poalei Tzion –
Trabalhadores de Sion.292

Feder engajou-se tanto na cultura ídiche como no movimento de esquerda,
apoiado pelos muitos artistas judeus em Berlim. Por esta sua postura, recebeu ordem de
prisão por suas atividades antigermânicas:
Juntei-me à sociedade de esquerda do Partido dos artistas e atores de
Berlim, participei na escrita do Ensaio Berlim para canto e arte. [...]
Organizei um grupo de drama e um coral que declamava “Partido da
cultura dos trabalhadores judeus”.293

A proposta estética de Piscator foi continuada e inovada posteriormente pelo
teatrólogo Bertold Brecht (1898-1956), em uma das fases de sua obra no Berlimer
Ensamble, quando desenvolveu o teatro épico como um teatro de distanciamento crítico
da realidade. A proposta de distanciamento ou estranhamento baseia-se na construção
cênica de personagens, dramaturgia, cenografia, música, iluminação, maquiagem,
objetos de cena e figurinos de forma orgânica e crítica, visando romper com a harmonia
do drama burguês e catártico. Utilizando uma narrativa épica, o teatro passa a demostrar
a teatralidade, criticar a realidade e estimular o espectador a analisá-la, também
buscando caminhos tanto na obra como em seu repertório pessoal e, principalmente,
social de classe. Estes movimentos desafiavam, na época, o teatro ilusionista e
naturalista burguês294. Pode ser que Feder tenha convivido com Bertolt Brecht, assim
como com outros artistas e intelectuais de movimentos artísticos politizados da época,
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que privilegiavam os contextos políticos e sociais em suas obras. É importante lembrar
que Brecht, criador do teatro épico, dramaturgo, diretor e teórico alemão anti-Hitler e
anticapitalista, durante o regime nazista exilou-se nos Estados Unidos, onde foi
perseguido pelo macarthismo295.
Aluno no Estúdio Piscator, em Berlim, Feder impregnou-se de um teatro
politizado preocupando-se em transformar a realidade a partir do ponto de vista do
oprimido: na época, o proletariado e, durante a guerra, o povo judeu. Articulado à
compreensão ideológica dos acontecimentos, influenciado pelo teatro político de
Piscator, Feder escreveu nas anotações do seu Diário296 que entendia o teatro como a
única forma de mobilizar, denunciar e, no caso, alertar os poloneses sobre o que já vinha
acontecendo na Alemanha, no ano de 1933, quando fugiu de lá em direção à Polônia:
Eu pensava – é preciso fazer alguma coisa. Contra esta indiferença
não basta falar, contar e alertar que Hitler quer engolir o mundo e
aniquilar todos os judeus. Para isto eu era muito jovem e muito fraco
para alcançar as massas. Um tempo participei do teatro político e sabia
que só através do teatro é possível chegar a um número maior de
pessoas especialmente a judeus; porém, onde arranjar tal peça de
teatro que funcionasse para esse objetivo? 297

No teatro de Bertolt Brecht, mesmo que se mostre ou denuncie situações
históricas de opressão, durante ou no final do texto escrito e das encenações há sempre
um tom otimista vinculado a uma tomada de posição ideológica. Também Feder sempre
marcou seus trabalhos com esse tom. O chamado à plateia era no sentido de não se
render, mesmo sem descanso, mesmo sendo sombras do vivido... É necessário andar,
seria necessário sempre andar.
Logo depois de fugir para a Polônia, Feder criou a peça Hitleriada e inaugurou a
sua obra teatral, parte dela construída assumidamente com cenas antinazistas. O teatro
político de Feder manifestou-se por meio de cenas que representavam os efeitos do
fascismo no cotidiano dos judeus. Enfim, uma forma de buscar identificação,
acolhimento e crítica dos espectadores, assim como o resgate do teatro ídiche como
forma de resistir à aniquilação de uma cultura e de um povo:
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Estando em Varsóvia, vi que não tinham muito interesse no fato de
que Hitler tenha subido ao poder. Muitos judeus diziam que isso era
somente um problema local dos judeus alemães e para mim, um
imigrado judeu-alemão, dirigiam-se com piedade e preocupação. Eu
era então muito jovem e fraco para chegar às multidões de judeus e
aos que tinham o poder da divulgação com minhas ideias e para poder
alertar eles sobre o hitlerismo. Como na Alemanha eu trabalhei como
ator por um tempo no grupo “Piscatorbühne” em Berlim, teatro
atemporal, politizado e anti-hitlerista, decidi fazer algo parecido em
Varsóvia.298

2.2.3 Teatro Hebraico Habima: Zvi Friedland
Nachum Zechman, professor de hebraico polonês, criou em 1912 o primeiro
grupo de teatro de fala hebraica na União Soviética, em Bialystokna. Por ser em
hebraico, foi perseguido pelo czarismo. Em 1918, logo após o início da revolução de
1917, começou a funcionar sob responsabilidade do Teatro de Arte de Moscou. Sofreu
também na época da revolução russa. O grupo era composto por jovens atores como
Hanna Rovina, presente no Habima em Israel até a contemporaneidade, assim como
Menachem Gnessin, ator amador durante 10 anos na Palestina, além de Baruch
Chemerinski. Zvi Friedland, Tamar Robins, David Bardi e Fania Lovitz, que haviam
participado apenas de grupos amadores.
Zechman convidou Constatin Stanislavski, diretor do Teatro de Arte, influente
formador de gerações modernas e contemporâneas, para dirigir o Habima. Este, por sua
vez, repassou a indicação para o jovem ator e diretor armênio Yevgeni Vakhtangov, que
aceitou e encenou, como proposta de estreia do Habima, O Dibuk, de An-Sky`s,
traduzido por H. N. Bialyk. Devido a uma doença de Vakhtangov, o grupo ensaiou
também O Eterno Judeu, sob a direção de V. Mezdilov, estreando em 1919. Retomados
os ensaios, Vakhtangov estreou O Dibuk em 1922. Após sua morte, outros alunos de
Stanislavski continuaram a dirigir o Habima, que passou a ser filiado ao Teatro de Arte
do próprio Stanislavski.
O governo soviético passou a apoiar a companhia que caracterizou-se como
“Grupo Judaico Sionista”, de alta qualidade artística. Mais tarde, foi rejeitada pelo setor
judaico do Partido Comunista. Antes de fechar suas cortinas, encenou O Golem, de H.
Leivick. Em 1926, pressionados por serem “contrarrevolucionários” devido às
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FEDER, Sami. Durkh 12 Gehenem Fayern, op. cit., p. 113.

145

encenações em hebraico e o que elas significavam para o Partido Comunista, seus
integrantes partiram, por dois anos, em direção a Europa e Estados Unidos, em busca de
alternativas para chegarem até a Palestina, então sob o Protetorado da Grã Bretanha.
Na Europa, o público e a imprensa receberam a companhia com elogios. O
renomado diretor Max Reinhardt elogiou-a como representante artística judaica de
excelência.
Zemach e alguns atores permaneceram, com sucesso nas suas produções, em
Nova York. Suas encenações incluíram peças judaicas tradicionais apresentadas em
hebraico. A companhia ficou dividida e parte dela permaneceu na América, enquanto
outra parte viajou até a Palestina, em 1928, onde, de início, foram montados textos de
Scholem Aleichem. Não demoraria em se constituir como uma renomada companhia
nacional, com um repertório cada vez mais rico e completo, presente até os dias de hoje
no panorama teatral do país. Hana Rovina foi uma das atrizes mais representativas do
Habima de Israel. Em 1930 apresentaram a primeira montagem teatral profissional de
Skakespeare em hebraico. Em 1931, novamente
viajaram para Lituânia, Polônia e Europa Central,
retornando e imigrando para Palestina em 1937.
Em 1945, a companhia construiu uma sede
com teatro próprio em Tel Aviv, espaço que começou
a ser usado antes mesmo de finalizado. O Teatro
Habima continua forte e representativo hoje em dia, e
a sua sede foi recentemente reformada.
A presença do teatro russo na Alemanha foi
definitivamente uma influência relevante e marcante
28. Retrato de Zvi Friedland, diretor do
Teatro Habima. Local e data não
identificados. Fotógrafo não identificado.
Acervo: Zlata Zaretsky.

para Sami Feder, que estudava teatro e dirigia
pequenos grupos amadores na época. Ainda mais pelo
fato deste ser assumidamente um teatro judaico.

Segundo Jacó Guinsburg, duas companhias de teatro expressivamente judaicas
destacam-se enquanto estética e concepção: Habima (vinculada à língua hebraica –
nacionalismo sionista) e Goset (vinculada à língua ídiche – internacionalismo
comunista); para o autor, “é preciso ressaltar que, na perspectiva histórica, eles se
apresentam com toda a força de sua complementariedade estética”299. Guinsburg afirma:
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No período da revolução russa de 1917, as tentativas de inovação
estavam destinadas a atolar a precariedade da infraestrutura,
febrilmente. Um sopro renovador sacudiu suas pranchas povoando-as
de novos grupos, amadores e profissionais, e insuflando-lhes um novo
espirito.300

O vínculo entre Feder e Friedland foi estabelecido à época em que Feder assistia
diariamente aos espetáculos do Habima, em Frankfurt. Sua descrição expressa como tal
experiência lhe foi marcante, e como se valia de artimanhas para conseguir assistir
diariamente a O Dibuk e outros clássicos do teatro ídiche que tanto o influenciaram:
Veio a Frankfurt o teatro Habima. Esta foi uma vivência sensacional
em especial a apresentação de O Dibuk. Fiquei como que hipnotizado.
Adquiri uma vantagem. Fiquei conhecendo o guarda do teatro e em
troca de alguns cigarros ele permitiu minha entrada, assim pude ver
algumas apresentações clássicas com o coração disparando. O ser
conhecido pelo encarregado não tinha preço. Eu ficava atrás das
coxias observando com ansiedade as apresentações, não me cansava
de vê-las repetidas vezes.301

Feder escreveu como, nas relações de relativa proximidade que estabeleceu com
os artistas do Habima, identificava-se com os jovens que colecionavam autógrafos de
pessoas famosas, cientistas, políticos, escritores, artistas e atores. Também escreveu
como uma das aproximações com a companhia foi quando seu administrador indagou se
ele conhecia uma impressora de letras hebraicas. Como trabalhava em numa gráfica
judaica, o fato foi de grande utilidade. Um dia, um assistente que o via todas as noites
nos bastidores assistindo às peças soube que ele queria atuar e o levou até Friedland,
que, segundo Feder, teria lhe dito:
“Assim, você quer tornar-se ator... Mostre o que você sabe!” Imitei
Fridland em seu papel no terceiro ato de O Dibuk: – “Ai, Rebe, Rebe
Sender...” Fridland gargalhou. “– Um bom ator não imita. Quero vê-lo
fazer uma declaração de amor a uma moça pela qual está apaixonado.
Imagine que ela é Lifshitz. Agora vejamos!...” Eu tinha na ocasião
dezoito anos, fiquei ruborizado e interpretei o papel. Fridland calou-se
durante um tempo caminhando de um lado para outro. Parou e disse:
“Você quer se tornar um ator e você sabe que – batendo com os dedos
no coração – é preciso ter algo mais... Você não fez mal a declaração

300
301

Ibidem.
FEDER, Sami. Mayn Lebn, op. cit., p. 21.

147

de amor... Mas é preciso estudar. Venha para Berlim, lá você fará
parte de nosso estúdio de teatro”.302

Feder registrou no seu livro Minha vida a alegria daquele momento que também
marcou sua trajetória, deixando-o como que “embriagado”:
(...) Voltei para casa embriagado, sem saber como preparar-me para a
viagem. Tinha um contrato de trabalho na gráfica, que tinha a validade
de um ano ainda e necessitava dinheiro para a viagem.303

Zvi Friedland, ao convidar Feder para
entrar na companhia304, provocou nele um
grande impacto em termos de estética, de
identidade e repertório de teatro ídiche, suas
temáticas e momentos de raízes naquele
momento histórico de início dos anos 30. Feder
pôde beber nas fontes de um teatro inspirado em
Meyerhold, mestre de Vakhtangov, já que
Friedland tinha sido aluno e assistente de
Eugenie Vachtangoc de 1920 a 1922, quando
29. Zvi Friedland com Hanele G. Local e data
não identificados. Fotógrafo não identificado.
Acervo: Zlata Zaretsky.

este último dirigiu O Dibuk, no Habima, em
Moscou. Assim, os estudos e experiências de

Sami Feder foram se desenvolvendo. Segundo Zaretsky, Feder ali aprendeu as “leis do
teatro”, modelado pelas ideias de Zvi Friedland:
Feder teria aprendido as “leis do teatro” de como o ator deve trabalhar
por si mesmo e como é possível criar-se em cena a impressão mágica
e simbólica judaica inesquecível. Zvi Friedland trouxe para Feder o
conhecimento de textos teatrais clássicos como O Golem, Judeu
Eterno, O Sonho de Jacob e, claro, O Dibuk, que Sami Feder pôde
assistir em Berlim.305
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30. Encenação do Teatro Habima. Local e data não identificados. Fotógrafo não
identificado. Acervo: Zlata Zaretsky.

31. O Dibuk de An-Sky, Moscou. Data não identificada. Fotógrafo não identificado.
Acervo: Zlata Zaretsky.

Junto com Baruch Chemerinsky, Zvi Friedland dirigiu a maior parte de
produções do Habima, entre 1931 e 1947. Em Londres, televisionaram a primeira peça
judaica. Desde então, mais de 250 espetáculos da dramaturgia clássica e moderna,
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incluindo autores israelenses, foram realizados por encenadores estrangeiros.
Posteriormente, outros encenadores como Shimon Finkel, Abraham Ninio, Israel
Becker e Shraga Friedman foram diretores teatrais na companhia.
A concepção de trabalho baseada em decisões coletivas sobre as produções era
característica do grupo. Encenaram-se tanto textos judaicos como clássicos universais,
tais como Shakespeare ou Dostoievski. Nos anos 40, já consolidado em Israel, Habima
fundou sua própria escola de formação, sob a direção de Friedland. Desde 1945, quando
trabalham em sua própria sede, circulam pelo país, apresentando-se em kibutzim,
vilarejos, aldeias e campos militares. Encenaram diversos textos,
de bíblicos a peças sobre o Holocausto, como Anne Frank. Nos
seus 40 anos de criação, o governo israelense outorgou ao
Habima o título de honra de Teatro Nacional de Israel.
Em 1969, a companhia resolveu abandonar o formato
coletivo de organização e passou a ser gerenciada por um comitê
indicado pelo Ministro de Educação e Cultura, dentro do que se
considerava coerente na nova concepção de Teatro Nacional. Em
1978, a Associação de amigos do Habima foi criada para

32.
Personagem
de
encenação
do
Teatro
Habima. Local e data não
identificados Acervo: Zlata
Zaretsky.

outorgar bolsas a estudantes e para divulgar os espetáculos a
serem levados a regiões com pouco acesso ao teatro. Posiciona-se através do teatro de
ideias políticas, acompanhando o movimento do país assim, como se manifesta sempre
contra a violência. Retomam-se as turnês e, em 2011, a companhia muda-se para sua
nova sede, em Tel Aviv.

2.2.4. Elementos Expressionistas: Max Reinhardt
O expressionismo foi um movimento artístico que surgiu no final do século XIX
e início do século XX, opondo-se à objetividade do impressionismo francês, ressaltando
características da subjetividade. A visão expressionista busca a expressão do irracional,
dos impulsos, e a exteriorização da reflexão individual e subjetiva dos artistas. Em
outras palavras, não pretende, simplesmente, absorver o mundo e reproduzi-lo, mas sim,
recriá-lo. Suas principais características estéticas são a distorção da figura, o uso de
traços e cores fortes, e a imitação das artes primitivas.
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Principalmente por meio da literatura, do cinema e do teatro, este movimento
desenvolveu-se intensamente na Alemanha, especificamente após a Primeira Guerra
Mundial. Foi um importante instrumento para a realização de denúncias sociais,
especialmente em um momento em que, politicamente, os valores humanos eram pouco
importantes para o país destruído física e economicamente.
Artistas judeus como Marc Chagall nos convidam a transitar por paisagens
distorcidas e deformadas do real, extravasando universos interiores por meio de
abstrações e simbolismos, favorecendo a “intolerável lucidez da insônia”, como
afirmaria, décadas depois, o escritor argentino Jorge Luis Borges (1899 -1986)306.
Edvard Munch (1893-1944) foi marcado como importante referência do expressionismo
alemão nas artes plásticas. Munch foi influenciado pela dramaturgia do sueco August
Strindberg (1849-1912) e do norueguês Henrik Johan Ibsen (1828-1906), assim como
pelos pintores Vincent van Gogh (1853-1890) e Paul Gauguin (1848-1903). Estas
influências aparecem na obra O Grito (1893), com seus traços trágicos sobre a vida. O
expressionismo seria considerado “arte degenerada” e, portanto, banido pelo nazismo,
devido, entre outros motivos, ao seu aspecto de crítica social. O caráter multi-artístico
do teatro atraiu artistas de tendências e especialidades diferentes.
Um dos principais representantes do expressionismo no teatro – e que
influenciará o trabalho de Sami Feder – foi Max Reinhardt307. Dirigiu o Deutsches
Theatre [Teatro Alemão], de 1905 a 1930, em Berlim. Entre 1924 e 1933, cuidou do
teatro vienense judeu Theatre in der Josefstadt. Diretor de teatro e cinema eclético,
expressionista e simbolista, famoso pelas suas encenações de grandes proporções, foi
contemporâneo a diretores modernos importantes como Appia, Wagner e Strinberg.
Crítico do naturalismo, trabalhou em grandes arenas ou em pequenas salas de teatro;
usou a iluminação criando luzes e sombras para sublinhar

o clima de conflito,

trabalhado pelos atores com gestos e mímica no lugar de textos recitados, inovando em
técnicas cênicas.
Reinhardt inovou também no uso do espaço cênico, criando espetáculos em
circos e igrejas. Em 1919, construiu um teatro de arena para 3 mil espectadores, sem
cortina e sem bastidores, The Grosses Schauspielhaus. Aproximou os atores dos
espectadores evitando o distanciamento do palco. Trabalhou com inteligência e
306

BORGES, Jorge Luis. Las ruinas circulares. In: Ficciones. Madrid: Alianza, 2006. pp. 59-69, tradução
nossa.
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As informações a seguir foram retiradas da biografia de Reinhardt, disponível em:
<http://biography.yourdictionary.com/max-reinhardt>. Acesso em: 14 jul. 2015.
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criatividade um teatro centrado no ator, e também foi forte influenciador do cinema
expressionista alemão308. Sua estética influenciou outros diretores desta arte, como
Robert Wiene, em seu filme O gabinete do Doutor Caligari309, considerado um dos
primeiros expoentes do expressionismo no cinema.
Na Alemanha, encenou peças de teatro importantes, como Trommeln in der
Nacht [Tambores da Noite], de Bertold Brecht. A peça Das Mirakel310 [O Milagre],
produzida em 1912, foi marcante por sua encenação gestual em que sucessivas
composições de corais corporais cênicos atravessavam o espaço cênico, coreografando
as imagens. Este tipo de composição cênica deve ter inspirado o aluno Alexey
Granowsky311, quando este estudou com Reinhardt na Alemanha.
Com a ascensão do nazismo, Max Reinhardt imigrou para os Estados Unidos,
onde a Broadway lhe propôs encenar uma obra de William Shakespeare. Ele aceitou e
realizou uma montagem ao ar livre para 25 mil espectadores. Depois, a Warner Bros o
contratou para adaptar a peça de William Shakeaspeare e, então, filmar A midsummer
Night´s Dream312 [Sonho de uma noite de verão], em 1935. O filme ganhou o Oscar de
“Melhor Filme”, mas sua distribuição tornou-se inviável devido às 4 horas e meia de
duração.

2.2.5 Teatro Ídiche Goset: Alexey Granowsky
Alexey Granowsky (1890-1937), diretor do grupo de teatro ídiche Goset de
Moscou, foi extremamente inspirado pelo Movimento Expressionista. Foi, também,
professor de Feder, em Berlim, influenciando principalmente sua estética com
308
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2016.
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Roteiro: Hans Jonowitz e Carl Mayer. 1920. (71 min), p&b.
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<https://youtu.be/Vfj9PHlmJF8?list=PLoUpsHz4FHxG6gLQDvPdSs5uOVNsgAEGA>. Acesso em 04
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elementos que iria usar com seus personagens, vítimas do nazismo. O diretor – nascido
em Moscou e educado em Riga, onde havia influência da cultura alemã – estudou teatro
em São Petersburgo e com o diretor Max Reinhardt, na Alemanha.
Na época da revolução russa, ocorreu uma efervescência teatral e Granowsky
procurou levar seu grupo a concretizar espetáculos de Teatro de Tragédia. Assim,
destacou-se ao encenar especialmente duas peças em escola reinhardtiana – Édipo Rei e
Macbeth – para multidões, mostrando já grande talento em relação tanto à tradição
quanto à invenção do melhor teatro russo e europeu.313
Granowsky buscava formas de uma nova linguagem cênica em que uma estética
(integrando imagem e linguagem) estivesse afinada com a revolução que se buscava, ou,
pelo menos, com a luta por um novo homem para uma nova sociedade. Era seu objetivo
produzir um teatro total que especializasse seus atores.
Cenismo, futurismo, cubo futurismo, expressionismo, construtivismo,
engajamento social, teatro político, agitprop, centralização directorial,
montagem circense, performance cabaretística, síntese imagísticomusical, eram para ele alguns dos ingredientes de um teatro total que
devia, portanto, contar com comediantes aptos a totalizá-lo, isto é, a
exercê-lo com absoluto domínio de seus meios.314

Mesmo sem falar ídiche, Granowsky embarcou na aventura de dirigir a
companhia, mostrando pulso como organizador e como educador. Entre ambiguidades e
contradições – como a de dirigir um estúdio judaico ídiche sendo que não devia haver
um particularismo nacional, e considerando que a sua problemática era igual ao teatro
mundial –, o palco judeu, segundo Granowsky deveria ser visto como “templo de clara
beleza, da criação jubilosa, o templo no qual a prece é pronunciada em língua
judaica”315. Preocupações como estas não eram incomuns no teatro russo e, inclusive,
no próprio Teatro Habima. Guinsburg considera que tais “inconsistências” seriam logo
superadas:
Tais inconsistências seriam em breve superadas, sendo o ideal
místico-estético do “teatro-templo” e sua dionisíaca religiosidade
internacionalista sacrificados no altar de uma combativa teatralidade,
de assumida identidade sociocultural judaico-ídiche, a serviço da
crítica de classe e da causa comunista.316
313
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33. Fotografias de espetáculos de Alexei Granowsky. Local não identificado, 1928. Reprodução de
IVANOV, Vladislaw. GOSET. Politika i iskusstvo. 1919-1928. Moscou: GITIS, RATS, 2007.

Em 1928, a Companhia Goset esteve em Berlim, momento em que Sami Feder
assistiu aos espetáculos A Bruxa, de Goldfaden, e A noite no mercado, de I. L. Perez.
Feder, certamente, absorveu as possibilidades de reproduzir uma ação real organizada,
com máscaras de commedia dell ´arte, onde o jogo e o ídiche dialogavam com a cultura
do mundo. Feder viu imagens em movimento, compostas numa pulsação coletiva,
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movimentos solenes, lentidão ritualística, acentuações repentinas. Assim como
Granowsky, Sami Feder escolheria o ídiche moderno como uma forma artística,
valendo-se da alegre expressão de todo o corpo, como na tradição do Hassidismo.
A noite no antigo mercado – um poema de duas páginas escrito em 1907,
pelo autor ídiche Isaac Leib Peretz (1852-1915)317, e adaptado por Alexey Granowsky –
era apocalíptico. Segundo Zaretsky, uma história sobre o Juízo Final.318 A peça viajaria
pela Europa com sucesso em 1928, quando Feder era um jovem estudante, e esta obra
lhe causaria grande impacto estético e emocional.
Oportuna se faz aqui uma breve descrição e análise sobre Victor Vuilleumier,
pesquisador francês especialista em literatura chinesa moderna, e suas impressões sobre
o autor simbólico chinês Xu Zhimo (1897-1931)319 ao assistir ao mesmo espetáculo,
ainda na Rússia. O escritor viajou com o trem transiberiano até a Rússia e assistiu, por
acaso, no Teatro Goset, a essa peça ídiche e expressionista. Sabe-se que Xu Zhimo não
falava nem ídiche nem russo, e que Granowsky usou cerca de 1000 palavras apenas
durante 90 minutos de encenação e, ainda assim, sem uma compreensão literal, o que
obrigava muitas vezes ao público consultar o roteiro da peça, distribuído previamente.
Segundo o escritor Xu Zhimo, essa peça era um pesadelo e uma performance
fantasmagórica:
Os atores vestiam-se como fantasmas, usando máscaras assustadoras,
atuando de forma estranha com vozes e movimentos exagerados e
bastante uso de música. Em outras palavras, esta peça de teatro era
obviamente expressionista; para Xu Zhimo, ela era um “pesadelo” e
uma performance fantasmagórica que o deixava inquieto. 320

A cenografia simbolizava, talvez, a vida moderna da época. Havia uma mão
aterradora, suspensa no meio do cenário, cujos ossos e articulações, azuis como o ferro,
atravessavam a pele, que pendia no vazio de forma assustadora. Xu Zhimo pensa que a
mão poderia significar o destino ou opressão provocada pelo sistema capitalista: sob a
317
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em:
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145-155, 2010, tradução nossa.
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pressão das mãos de ferro, a vida moderna, transformada em pesadelo, estaria se
movendo como um moinho de vento. A mão gigante poderia ser a do autor ou a de
Deus, enquanto clowns debocham dos humanos e da falsa fé por um futuro melhor.
O interesse maior estava na encenação, que dialogava com música, pantomima,
gestualidade corporal e cenografia, enfim, uma mise en scène expressionista.
Vuilleumier se refere à interpretação pessoal que o poeta chinês deu à peça, usando
como referência a realidade e a literatura chinesas, além de projetar nela sua “não
compreensão” das poucas palavras ali expressas, assim como seu próprio ponto
ideológico em relação ao capitalismo e à sombra da sua próxima queda. Para o poeta
chinês, a luta entre vida e morte chamava à libertação revolucionária ou a um novo
renascimento, tema presente em seus poemas publicados entre 1924 e 1925, ou seja,
antes e depois desta viagem a Moscou.
A peça era dividida em duas partes: A Vida, acontecendo no mercado, e A Morte,
no cemitério. Momentos carnavalescos se desenhavam cenicamente com personagens
grotescos como prostitutas, bêbados e comerciantes, com máscaras de commedia dell
arte. Estas cenas traziam para Xu Zhimo um sentimento de falta de esperança e
decadência.
Para Zaretsky, o trágico carnaval, com a maquiagem exagerada e os figurinos
desfigurados, seria a imaginação profética sobre os futuros prisioneiros nos campos
nazistas. Exemplo de expressionismo teatral, essa peça tratava-se de uma expressão
explosiva do mundo. Algumas características desta concepção surgem em encenações
de Sami Feder, principalmente em Der Goel, onde os atores movimentam-se
coordenando falas e gestualidades em uma coreografia singular. Corpos e rostos se
dispõem de forma assimétrica denotando confusão, desestabilização e busca. A
expressão dos atores pode significar a angustia vivida por uma comunidade diante de
um falso messias (ver fotografia na próxima página).
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Em 1921, na estreia do primeiro espetáculo de Granowsky no Goset, Mazeltov –
composto por Os Agentes, É Mentira e Mazeltov, três peças de Scholem Aleichem
(1859-1916)321 –, o cenário construído a partir de uma concepção chagalliana do Shteitl
trouxe em si uma visão de mundo e de arte específicas. Marc Chagall322 (1887-1985),
judeu russo, pintor e vitralista, considerou-se ele mesmo pai do Goset, se Granowsky se
considerava a mãe. Contribuiu com a construção estética de Granowsky, presente na
cenografia, maquiagem e figurinos, e envolveu em sua carnavalesca dinâmica o próprio
ritmo da interpretação e do espetáculo.
34. Der Goel, de Emil Berhardt,
encenação e adaptação de Sami
Feder. 1946-47. Acervo: GMIL
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Escritor com extensa produção ídiche, nascido em uma família chassídica judia no território hoje da
Ucrânia. Devido aos pogroms na Rússia, mudou-se para os Estados Unidos, passou tempos na Suíça e
voltou novamente a Manhattan, onde faleceu. Escreveu Um Violinista no Telhado e A Sorte Grande.
Considerado o primeiro escritor infantil em ídiche. Aos 30 anos, abandonou a escrita em hebraico e russo.
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Sholom_Aleichem>. Acesso em: 14 jul. 2015.
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35. Personagem de uma encenação de Alexey Granowsky. Local e data não identificados. Fotógrafo não
identificado. Acervo: Zlata Zaretsky.

36. Fragmento da encenação Das moskauer jüdische Akademische Theatre - Night In the Old Market. Berlim,
1928. Fotógrafo não identificado. Acervo: Zlata Zaretsky.
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O trabalho se propunha a opor-se ao positivismo, ao impressionismo francês e ao
naturalismo, que defendiam a reprodução do real por meio da arte, produzindo a ilusão
da cópia sustentada por leis rigorosas da racionalidade. Granowsky propõe uma arte
pessoal que “expresse” os sentimentos, para além da descrição realista dos objetos. O
teatro expressionista alemão rejeita a imitação da realidade e busca explorar a psicologia
dos personagens que estariam encarnando, simbolicamente, características de homens
renovadores da vida. Os personagens são tipificações ligadas a papeis sociais, e não eles
propriamente ditos – a mãe, o operário, o mafioso, o filho.
Aqui, é oportuno lembrarmos alguns dos títulos de cenas ou peças curtas criadas
ou adaptadas por Feder: A Mãe, A Sombra, Satã, O judeu errante. Existe uma tendência
ao monólogo como maneira de mostrar o interior do personagem. Neste sentido, as
próprias peças curtas mencionadas eram todas solos. A expressão do personagem se dá
por meio de gestos, silêncios, intenções na voz e na fala, pausas, tons, assim como a luz,
as cores na cenografia e a música durante a encenação, que marcaram o teatro
expressionista. Rompe-se com a dimensão de espaço e tempo.
Nas fotografias dos ensaios do Kazet Theater tiradas por Feder, podemos ver
imagens características de um teatro expressionista, presentes nas cenografias, nos
figurinos e nas gestualidades corporais.
37. A dançarina e coreógrafa Dolly Kotz
na cena Die Mutter – A Mãe. Local
desconhecido. Entre 1945 e 1947.
Acervo: BBM-AL
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Na imagem da página anterior, pode-se notar uma postura corporal retorcida, o
uso de indumentária alusiva aos campos de concentração, mesmo após a liberação dos
mesmos. Ao fundo, a força da suástica domina o espaço na altura e largura, simboliza
um tom de desequilíbrio e, ao mesmo tempo de imponência do nazismo enquanto
sistema dominante e opressor ao mesmo tempo.
Sami Feder foi influenciado por estes artistas, cujos indícios podem ser
identificados nos seus trabalhos, nas suas maneiras de pensar o mundo e, claro, nas suas
expressões estéticas. As relações entre essas inspirações e o trabalho do diretor polonês
são parte de nossa análise nesta tese.

2.3 Encenações antes da guerra: entre Varsóvia e vilarejos, 1937-1939:
gestos antinazistas
Em 1933, quando Sami Feder foi expulso da Alemanha, voltou à Polônia mais
experiente e maduro, ainda que amedrontado, preocupado. Mais uma vez, foi levado a
se desenraizar: não lembrava muito do seu idioma materno, o polonês, e ainda falava
mal o ídiche. Conseguiu se sentir acolhido na Organização Judaica de Artistas e
Literatos. Na Polônia, participou até 1939 de espaços antinazistas e de teatro ídiche.
A “linha de Varsha” era a região das cidades e aldeias ao redor de Varsóvia, que
acompanhava os trilhos do trem Varsha-Otvotzek. Por ali, Feder trabalhou com vários
grupos de teatro, chegando a encenar Aizik Sheftl, do russo David Pinski323 (1872-1959),
um dos primeiros dramaturgos ídiche a escrever sobre os trabalhadores judeus. A peça é
uma tragédia que mostra, de forma politizada, um tecelão criativo desprezado pelo seu
patrão e que, por sua vez, explora suas invenções. O protagonista, diante da impotência,
destrói as máquinas que inventou e se entrega ao álcool de forma autodestrutiva. Feder
vinha já se expressando contra a opressão e, especificamente, em relação aos
trabalhadores poloneses, esmagados pela crise econômica entre as guerras e pela injusta
relação operário-patrão do sistema capitalista.
Na “linha de Varsha”, o diretor apresentou histórias clássicas ídiches,
transpostas para o palco com a ajuda de Samuel Saromb (1896-1942): “Apresentávamos
323

Pinski imigrou para Nova York no final do século XIX.
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as pérolas da literatura ídiche clássica. A orquestra oferecia um bom programa de
música ídiche popular e composições clássicas, em conjunto com o coral”324.
Em Varsóvia, Feder notou a vida normal da comunidade judaica, “(...)
indiferente ao que se passava na Alemanha. Eu tinha consciência de outra situação,
lutas, mortes e envios a Campos de concentração”325. Tinha a convicção de querer
alertar os judeus da Polônia em relação ao grave perigo que significava a ascensão do
nazismo:
[...] eu julgava que era preciso fazer alguma coisa contra esta
indiferença. Simplesmente falando, contando e prevenindo que Hitler
queria engolir o mundo e aniquilar todos os judeus, nada seria
demonstrado com capacidade de mudar o mundo.326

Segundo Zaretsky, para Feder, o Teatro tornou-se a essência de sua vida, um
meio de desviar-se e dominar o perigo: “em 1934 ele veio para Varsóvia com um só
desejo: para despertar a consciência das vítimas futuras”327. Foi quando escolheu o
caminho do teatro político. Tendo em vista experiências realizadas com o teatro político
no Piscatorbühne, como mencionado antes, decidiu trazer aos palcos uma peça antihitlerista. Sem dominar suficientemente o ídiche literário e sem a fluência do alemão
para poder escrever sozinho, Feder procurou ajuda de Schmuel Valman (Leizer Felzner)
e, juntos, escreveram Auf der welt ändert sich gar nichts Hitleriada [No Mundo Nada
Muda ou Hitleriada], em 1934. A peça foi intitulada pela artista Ruth Tarô como Rinke
Finke [Não há nada de novo sob o Sol], para disfarçar a intenção anti-hitlerista do texto,
e se apresentou no Teatro Kaminski com o grupo Orfeus de Varsóvia. A mesma peça
apresentou-se no cassino Otvotzker, com o grupo de teatro local e cenários de Chaim
Hanft. Tratava-se de uma sátira, segundo Zaretsky, sobre a vida do Führer, onde o
assassinato dos outros era apresentado como um ato comum e ordinário, um jogo
inconsequente. Afinal, Sami continuava perplexo e impactado com a situação que a
Alemanha vivia: “Muitas vezes me pergunto: onde foi parar a bela Alemanha com
Goethe, Kleist, Schiller, Heine, etc, como aprendi na Escola de Frankfurt?”328.
324
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Sobre esta época, Feder comentou em uma carta a Rafael Olewski, em 1974, ao
se deparar com críticas pessoais, em Israel:
(...) Pegue o livro de atas de Bedzin e verá que já escreveram sobre
mim há cerca de 40 anos. Já havia feito uma apresentação no teatro
Kaminski de Varsóvia em 1934 de uma peça anti-hitlerista, em
conjunto com o escritor Shmuel Valman. Ela teve muito sucesso. Há
amigos em Israel que podem comprovar: Shie Vigotski, ou Berl
Friedler. Eu escrevera nos anais das folhas de Berlim para teatro de
arte; um exemplar pode ser encontrado no mercado de pulgas de Paris.
Quando você vier à minha casa lhe mostrarei. Eu era sócio convidado
da Associação literária de Varsóvia. Saí de Bergen-Belsen pobre, com
um único terno e par de sapatos, também Sonia.329

38. Cartaz da peça teatral Hitleriada de Sami Feder. 1934. Acervo: BBM-AL

No cartaz acima reproduzido, desenhado provavelmente pelo artista Berl Fiedler
para a encenação de 1934, pode-se apreciar uma imagem recheada de símbolos e
metáforas: Hitler é colocado sentado numa postura calma, relaxada e arrogante,
representada pelo cachimbo na boca; na parede, um retrato emoldurado dele mesmo,
sinal de grande egocentrismo, e, ao lado, a imagem de um provável oficial nazista, que

carta, Feder estava com 80 anos de idade. Em anexo, encaminhou também: um index, dezenas de artigos,
textos, fotografias e documentos apresentados para a abertura do Museu, em cujo evento Feder
compareceu como convidado, repetindo a visita no ano seguinte.
329
Carta enviada a Rafael Olewski, em Israel, 1974. Acervo pessoal de Arie Olewski
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poderia ser o ministro de propaganda Joseph Goebles. Bandeiras vermelhas, claramente
alusivas ao nazismo, estão penduradas. Feder lembra-se, no seu diário, de que quando
apresentou a peça na Polônia, em 1934, foi alertado devido ao uso que fez de bandeiras
nazistas na própria cenografia330. No cartaz, a ação de Hitler é de encher garrafas com
uma cerveja provavelmente produzida nos porões de um bar (sugerido pela imagem
lateral, com cadeiras e mesa num mezanino), possível metáfora do que a Europa se
converteu com a ocupação nazista: num imenso porão produtor de álcool para satisfazer
os prazeres hedonistas dos nazistas. O consumo da cerveja fornecida e vendida no bar
cuja marca deve ter um significado também é realizado embaixo, no tal escritório
(percebe-se um número limitado de cervejas e canecas penduradas na parede, talvez
para convidados restritos e especiais). Ao lado do ambiente do escritório há uma sala
pequena, onde aparentemente funciona um mimeógrafo no qual se imprime materiais,
talvez de propaganda nazista. Pode-se notar que não há cadeiras para “visitantes”,
apenas um barril, que não é claro se faz parte do cenário “etílico” ou se serviria como
assento. De qualquer maneira, pode ser uma alusão ao trabalho de um homem capaz de
tomar sozinho determinadas decisões, com a parceria presente dos outros nazistas,
representados pelo oficial na parede. Mesmo sem se ter o texto da peça em mãos, resulta
possível identificar alguns conteúdos do espetáculo dados pelo título da peça,
Hitleriada, e pela imagem iconográfica do cartaz de divulgação pública.
Durante a temporada dessa peça, devido à sua atitude de afronta e ao
descobrirem bandeiras e suásticas no espetáculo contra Hitler, Feder foi expulso de
Varsóvia e voltou para Strzemieszyce, onde, durante algum tempo, teve que se
apresentar periodicamente à polícia. O “acusado” relata:
Em Kassino, em Otovetzk, realizei em 1935 com o grupo de
dramaturgia local a peça anti-hitlerista de nome No mundo nada muda
(Hitleriada) com a decoração feita por Chaim Hanft. Na mesma época
assinou a Polônia com a Alemanha um acordo-cultural. Culparam-me
de fazer peças anti-hitleristas e me convidaram a abandonar Varsóvia.
Tive obrigatoriamente que voltar para Strzemieszyce, e lá tinha que
me apresentar todos os dias na polícia. Sem autorização deles eu não
poderia sair do povoado. Mas apesar disso, um pouco mais tarde, no
final do ano 1935, a pedido do dramaturgo conhecido Yahakov
Rotboim e do escritor Stanislav (Shie) Vigodski, comecei a trabalhar
com a companhia de teatro, música e coral, Muza em Bedzin. (...)
Assim fiz também em Sosnovitz, com o grupo de dramaturgia Lira.331
330
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Devido à invasão da Polônia em 1º de setembro de 1939, Feder e sua família
fugiram de Strzemieszyce. Não foram longe e voltaram para a cidade, assim descreveu
Feder no seu livro/diário Minha Vida, onde faz referência à deterioração da situação dos
judeus. Trabalhou na delegacia de polícia de dia e, à noite, escrevia cartas para
suplicantes não familiarizados com a língua alemã. Como escreve em Através de 12
fogos do Inferno (1985), informava as famílias judias que escondessem seus bens
valiosos, materiais ou afetivos, antes que a polícia chegasse para roubar tudo.
Diante dos tempos difíceis impostos pelo nazismo e da ameaça de ser preso,
resolveu partir, deixando sua família e adiando dentro de si a dor para outro momento:
Nestes tempos tão difíceis eu tive que deixar a minha mãe e minhas
irmãs. Meu irmão mais novo, que ficou, já estava casado, e ele tinha
que cuidar da família dele, a sua mulher e um filho de um ano de
idade. Nesta situação eu tive que parecer frio, e adiar dentro de mim a
dor para outro momento, porque eu tinha a obrigação de deixar todo
mundo e esconder as minhas lágrimas, para que minha mãe não as
visse. A coisa não estava mais nas minhas mãos. Eu tentei dar um
pouco de conforto à minha mãe: “Isto não será por muito tempo, a
guerra não vai durar para sempre”. Nessa mesma noite não consegui
dormir. Minha mãe também não. Ouvi como ela estava rezando em
voz baixa.332

Quando a situação voltou ao normal, Sami Feder retomou a atividade teatral.
Começou a trabalhar junto com a companhia teatral e musical Muze, em Bedzin, com a
qual remontou Hitleriada, bem como A Sorte Grande, de Scholem Aleichem, e várias
pequenas peças, esquetes, como O Schabes-Goy, de I. L. Peretz, 20 Dólares, de Moyshe
Nadir – pseudônimo de Isaac Reiss –, entre outras cenas e canções ídiches. Com o
grupo teatral Lira, nas cercanias de Soswoniec, Feder encenou três atos de Der Goel, de
Emil Bernhard, sobre um grupo de judeus enganados por um falso messias.
Enquanto sua atividade teatral na Polônia estava inicialmente orientada a
prevenir sobre os nazistas alemães, após a invasão do país, em 1939, ela ganhou um
novo sentido. Agora, tratava-se, com a ajuda da literatura e da música ídiche, de aliviar
o sofrimento das pessoas. Em suas recordações, escreveu: “Assim, apesar de todos os
percalços e dificuldades, nós procuramos um caminho para trazer a palavra, a canção e a
música ídiches para os judeus atormentados para aliviar seu sofrimento, nem que fosse
um pouquinho”333.
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Após o início da Segunda Guerra Mundial, Sami teve de se efetivar no trabalho
com o teatro em Sosnowiec, ao mesmo tempo em que mantinha a sociedade de teatro e
música Muze, na qual permaneceu até ser deportado, em 1941. Este momento, da prisão
seguida da deportação, recebeu diferentes narrativas em seus registros, diários e livros,
complementares entre si. Fragmentos esparsos de um mesmo fato, mas que expressam
um momento de ruptura na sua trajetória.
Em seu primeiro livro, Gebeilte Fojstn [Punhos Cerrados], publicado em 1974,
Feder relata que quando os alemães conquistaram a Polônia ele continuou seu trabalho,
“apesar das condições difíceis ao máximo, até que me descobriram no dia 13 de maio de
1941 e me enviaram ao Campo de Concentração para judeus em Derfles (na região dos
Sudetos334)”335.Conta também que antes de ser levado, em 1940, “Muniek Merin, o
chefe do Judenrat central em Steshmishitz, pediu, através de um de seus homens
(Flashenberg), que eu organizasse e dirigisse o grupo judeu em Steshmishitz”336.
Já em suas Anotações para um diário, o autor conta: “trabalhei até o início da
segunda guerra quando em 13 de maio de 1941 fui mandado a um Campo de trabalho
na região dos Sudetos”337. Em Punhos Cerrados, Feder descreve outros detalhes, mas
repete as principais informações: “quando os alemães conquistaram a Polônia, continuei
com meu trabalho, apesar das dificuldades extremas da situação, até que me
extraditaram no dia 13 de maio de 1941 para o ‘acampamento de refugiados judeus’ em
Darflas (na região dos Sudetos)”338.
É interessante perceber como foi importante para o autor reescrever este
acontecimento diversas vezes, em várias publicações. Como testemunho vivo, faz
questão de explicitar o quanto este momento foi marcante em sua vida: 13 de maio de
1941.
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2.4 Encenações durante a guerra (1939-1945): gestos entre arames
Segundo Zlata Zaretsky, as plateias de Feder “acordaram” em 1941. Suas
encenações mudaram de “cuidadosas”, como ele as chamava, para “arte de punhos
cerrados”, a essência, mais tarde, do Kazet Theater.
No mesmo ano, os alemães prenderam Sami Feder, que iniciou seu caminho
para os vários campos por onde passou: de trabalhos forçados, de extermínio e de
deslocados de guerra. Enfrentando a rigidez dos espaços de exclusão, conseguiu
promover, através do seu teatro, a “cultura do segredo”, elemento simbólico que,
certamente, ajudou muitos a terem esperanças.
(...) me acharam e me enviaram para um Campo de trabalhos forçados
dos nazistas para os judeus e depois também para um Campo de
extermínio. Também lá organizei em segredo, junto com outros
amigos, atividades culturais e até algumas peças de teatro. Cantamos
juntos músicas em ídiche e em hebraico, organizei palestras com a
temática judaica e temas culturais diversos e até participei do jornal
ídiche feito à mão, que líamos naquela época no tempo livre para
todos os colegas.339

Começou, então, a saga desse diretor por doze campos em que, sempre que
possível, fazia, como ele mesmo escreveu: “... trabalhos culturais através de
conferências,

cantos,

comemorações

religiosas

e

sociais.

Fizemos

também

340

apresentações teatrais e chegamos a editar jornais” . Incansáveis cinco anos marcados
pela fome, problemas graves de saúde, frio, desenraizamento e medo, aliados a
momentos significativos de solidariedade, comunhão, fortalecimento de uma identidade
judaica e, principalmente, humana. A arte transformou-se em ingrediente necessário
para garantir a sobrevivência física, moral e espiritual não somente de Feder, mas de
muitos dos prisioneiros que, em etapas diferentes, conviveram com ele durante este
período penoso e miserável. Tsanin341 consegue poeticamente traduzir a saga
interminável de Feder,
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Doze vezes foi candidato ao extermínio. Mas como um pássaro de
areia de uma lenda ele foi derrubado e se reergueu novamente para a
vida das cinzas, se levantava novamente e seguia em frente o seu
caminho, até ficar entre as ruínas que ficaram do judaísmo, mas
finalmente descansou na beirada da vida.342.

A construção por meio de metáforas traz a força do fênix constantemente
reerguido das cinzas e rodeado pelas ruínas de uma cultura e de um povo. É bela a
imagem de Feder descansando, finalmente, na beirada da vida, no que resta dela e, ao
mesmo tempo, o que pode lhe dar novamente alento e folego para continuar.
É importante que Sami Feder e a sua arte de representar sejam compreendidos
no contexto do movimento de resistência sustentado por artistas e intelectuais, assim
como pela população envolvida na recepção artística durante o período em que o
Terceiro Reich dominou grande parte da Europa. Relembramos alguns nomes, ainda
que já citados anteriormente: Israel Segall e o grupo e Vilna, Kurt Gerron, Viktor
Ullman, Peter Kein, Sima Skurtkovitz, Max Erlich, etc.
Nos doze campos por onde passou, o artista Sami Feder realizou curtas peças
teatrais, com atores amadores e profissionais, vindos de diferentes comunidades judias,
dos guetos e dos campos de concentração instalados no Leste Europeu. Imaginamos, e
nem poderia ser diferente, que as encenações teatrais, musicais e literárias se faziam
com pouco ou nenhum recurso, sendo o elenco, muitas vezes, formado por artistas
condenados, status de prisioneiros, assim como ele. Ora como prisioneiro, ora como
sobrevivente, Feder registrou em seus livros as dificuldades vivenciadas durante cada
uma destas jornadas. Um conjunto de adjetivos usados pelo próprio Feder dá um
significado a esta empreitada que os ajudava a resistir: amargurada, esperançosa,
urgente e surpreendentemente criativa.
Os temas das apresentações eram, muitas vezes, calcados nas lembranças de
trechos de peças de teatro ídiche do passado oriundas de cidades e vilarejos dos
prisioneiros. Ou então, as cenas emergiam como criações sobre o novo universo vivido
naquele momento pelos judeus nos guetos, campos de concentração e de extermínio.
Em 1978, o diretor Sami Feder escreveu que costumava anotar trechos de peças,
utilizando-se de galhos com carvão nas pontas para escrever sobre sacos de batata que
vestia embaixo da roupa para não ser pego e, assim, cuidava e preservava para si a
dramaturgia, afinal, parte da memória de um povo.
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Segundo Zaretsky343, a primeira apresentação de Feder durante a guerra foi em
Derflas, onde dirigir era um desafio. Ele deu papéis aos atores de acordo às idades, à
força e à saúde, valendo-se de sua situação de diretor teatral que “acordou” para a sua
missão:
De dentro de mim, um diretor teatral acordou... Neste inferno, assim
como no dia a dia de um teatro, eu era obrigado a manter a
criatividade. Poupei os fracos e mais velhos e trouxe para a cena os
jovens e fortes. Era o nosso acordo e mais ninguém sabia ou entendia
isto. A estreia foi realizada com precisão de relógio. Ouvimos “bravo”
dos prisioneiros franceses.344

Feder tentou organizar eventos culturais em todos os campos, sempre de forma
clandestina, driblando os “cães nazistas”. Descreve que, após jornadas pesadas de
trabalho,
[...] quando os cães nazistas nos davam uma folga, juntávamos as
mesas e começávamos a trabalhar. Então esquecíamos que estávamos
em um Campo de concentração. Dos colchões, criamos retalhos e com
cinzas de fósforos queimados, maquiamos nossos rostos. Assim é que
tudo começou... A gratidão da plateia era em forma de bitucas de
cigarro que significava o maior tributo.345

Em entrevista pessoal concedida a Zlata Zaretsky, em 1994, a pesquisadora
perguntou a Feder se ele não tinha medo de reapresentar Hitleríade e, ainda por cima,
em alemão, quando ele respondeu: “Com certeza, eu tinha medo. Dentro havia muito
medo, mas ninguém fazia nada e eu não podia ficar em silêncio”346.
Para Sami Feder, encenar performances teatrais significou, em primeiro lugar,
desafiar os nazistas; em segundo lugar, promover a manutenção da cultura judaica, seus
valores de tradição e humanismo; e, em terceiro lugar, contribuir com a sobrevivência
espiritual e psíquica de atores e espectadores.
Sami Feder usou o teatro como arma espiritual e de resistência pelos espaços de
exclusão por onde passou. Investindo contra a violência totalitária, incentivou os outros
prisioneiros a se reunirem, conectarem-se com a arte, a expressarem seus sentimentos
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usando seus corpos, suas almas e suas próprias crenças na sobrevivência. Ele não
ensinava apenas a encenar, mas também a acreditar, a ter esperanças, ainda que por
alguns minutos. Na tentativa de se manterem vivos pelo registro, foi criada uma revista
em Bunzlau que, apesar de escondida num vão no teto, acabou sendo descoberta e
destruída pelos alemães. Feder a refez, alguns anos mais tarde. Como uma fênix, tinha a
capacidade de “renascer” para viver novas situações, transitando entre a ficção e a
realidade, o passado e o presente.
Sami relatou, em Punhos Cerrados347, que em diversas ocasiões e nos diferentes
campos onde apresentou cenas teatrais, pressentindo a aproximação de algum guarda, o
elenco de atores rapidamente mudava o texto encenado e, no lugar, representava cenas
ingênuas de costumes para que os alemães não desconfiassem.
Os repertórios eram compostos por cenas curtas, lembradas de memória e
recuperadas por Feder de seu passado teatral na Alemanha e Varsóvia:
Escrevi tudo por conta própria. Eram dramas sobre judeus e para
judeus e em ídiche: A Lua conta de Y.L. Peretz, Vi uma montanha
Moshe Schulstein, o Alfaiate encantado de Scholem Aleichem, A
Sombra, Berl Stoler, Maria Kuritzka, Kleismers no Gueto,
Partisans.348

Diversas vezes Zlata Zaretsky referiu-se a Sami, durante suas conversas comigo,
como alguém de estatura pequena, miúdo e aparentemente fraco. Mas comentou: “como
era difícil de imaginar que num corpo tão frágil, havia um espírito tão forte!”; e ainda
“que em situações terríveis, quando algum de seus atores era deportado, Sami mantinha
a cabeça erguida e incentivava os outros”:
Se não somos mortos, iremos encenar como pessoas livres. Os olhos
dos atores começaram a brilhar e eu disse com paixão: “Vocês vão
ver. Eu prometo a vocês, eu juro, que eu vou levá-los nas maiores
cidades do mundo onde os judeus ainda vivem, e nós vamos encenar
em ídiche!”.349

Feder, infelizmente, não conseguiu manter a promessa a todos aqueles atores,
muitos falecidos depois da guerra, mas com alguns deles, que reencontrou em Bergen-
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Belsen, ao criar o Kazet Theater, compartilhou o sonho de encenarem novamente,
juntos, teatro ídiche.
Mesmo durante os terríveis anos da guerra, Sami Feder ocupou um lugar
importante na cultura judaica e ídiche com seu trabalho teatral. É seu livro Punhos
Cerrados350, e, mais precisamente, em Através de 12 Fogos do Inferno351 que ele narra
os tempos vividos entre campos de trabalho e de concentração, sob o risco permanente
da morte. Podemos considerar que Sami Feder foi um destes homens em tempos
sombrios, aproveitando-nos da oportuna definição de Hannah Arendt para este
momento. Assim com ela mesma disse, muitas vezes, “as teorias conhecidas se tornam
incapazes de dar conta dos horrores da realidade, é preciso imaginar novas formas de
pensar”352.
Acreditamos que foi exatamente isso que Sami Feder fez: procurou por novas
fórmulas para enfrentar o nazismo e criar subterfúgios para sobreviver através do teatro,
que tem a capacidade de alimentar o imaginário. Valendo-se da sua capacidade de
liderança, Feder lançou mão das três atividades da vita activa, segundo definição de
Arendt: o labor, processo biológico responsável pela manutenção da vida; o trabalho,
que cria um ambiente estável e duradouro para os homens; e a ação, que se dá quando
os homens estabelecem relações entre si.353 É importante reavaliarmos este aspecto do
“tempo” no transcorrer da vida, procurando traçar um paralelo com o tempo nos campos
de concentração, onde a perspectiva de vida é limitada. Para Ecléa Bosi: “A sociedade
industrial multiplica horas mortas que apenas suportamos: são os tempos vazios nas
filas, dos bancos, da burocracia, preenchimento de formulários... Tais percursos sem
significação biográfica são cada vez mais invasivos”354. Neste sentido, Feder buscou
não apenas dar sentido ao tempo vivido em cada campo, mas, através dele, construir um
sentido para atores e espectadores com tendência a virarem zumbis tanto quanto os
outros prisioneiros, como trata George Agamben no livro O que resta de Auschwitz355.
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Em sua apresentação ao livro Através de 12 fogos do Inferno356, o autor ídiche
russo Mordechai Tsanin (1906-2009) lembra os trabalhos forçados impostos aos
prisioneiros, principalmente para a fabricação do gás Tsilkón, durante 36 horas
ininterruptas, quando eram submetidos à fome, a noites sem dormir e ao rigor do clima
da região. Assim ele descreve: “aqui, nos Campos de trabalhos forçados dos judeus,
para os Samim Federim357, a fé aumentava, tão característica de um povo que tem
experiência nisso e não necessariamente de um jeito moral, não como um vai e
vem!”358.
Tsanin chegou a comentar a atitude de Feder em relação ao espírito de
sobrevivência ligado a momentos coletivos de canto e teatro:
Por isso, pode ser que depois de vários dias de prisão, fome e
esgotamento, os prisioneiros judeus, liderados por Sami Feder, cantem
todos juntos e até que se organizem para fazer pequenas peças de
teatro e encená-las, ou até escrever e ler em voz alta, para todos,
canções e poesias, para reforçar a esperança e a fé.359

Nos campos de concentração, era proibido ter relógios e calendários, dentre
outros pertences. Porém, Sami Feder e seus colegas sabiam quando era a data das
festividades judaicas. Pagavam muito caro por fazer jejum em Iom Kipur360 e até faziam
uma pequena Sucá361, onde colocavam uma pequena vela somente para cumprir com a
tradição. Os nazistas tinham o receio de que, por causa disto, os aviões americanos
vissem a descobrir os locais dos campos e que isto “este era um sinal dos judeus” para
que eles assim bombardeassem esses locais. Por causa do cumprimento desta Mitzvá362,
os “culpados” tiveram que andar de joelhos e foram maltratados quase até a morte.
Segundo Tsanin, há uma forte relação entre a negação sobre os nazistas
opressores e a intensificação do sentimento e da força moral dos judeus para eles
mesmos, de uma forma natural, “não é uma invenção dos Federim”363. Isto se repete,
segundo ele, na história dos judeus na antiguidade: ver os seus inimigos opressores
como meros donos momentâneos do poder em forma de seres humanos, mas que
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moralmente valem um zero absoluto. Graças a este tipo de visão, segundo o jornalista,
os judeus foram capazes de seguir vivendo e de ter, ao mesmo tempo, momentos de
criatividade nas condições “galúticas”364. Tendo em vista a destruição de outros povos e
nações quando levados a uma diáspora, Tsanin, comenta sobre o humor presente no
cotidiano de Sami Feder, impregnado nos outros prisioneiros: “é impactante como,
apesar das precárias condições, da fome, dos trabalhos pesados, foram guardados pelos
Samis Federim, até o humor e as piadas”365.É este mesmo humor que esteve presente
nas encenações dos espetáculos de teatro ídiche clássicos que acompanharam Feder
pelos campos de concentração e, após a liberação de Bergen-Belsen, no Campo de
refugiados.
Em relação ao livro Através de 12 fogos do inferno, Tsanin afirma:
(...) não é meramente um livro desses. É um livro especial, único,
principalmente pela vivência que demonstra uma pessoa que vem do
teatro e que, apesar das condições precárias e terríveis, mesmo
sofrendo, não desistiu de ver o sofrimento dele mesmo e de seus
amigos através do prisma de uma pessoa de teatro.366

Tsanin estabelece uma interessante relação entre a dureza do momento e a
impossibilidade linguística de um idioma fruto de uma identidade singular. Não haveria
palavras em ídiche capazes de verbalizar a situação de terror vivida:
A língua ídiche (obrigado ao criador das línguas!) não tem nomes para
descrever matanças e assassinatos, armas e guerras e não tem nomes
de aparelhos para torturas, assim como não tem palavras para
estratégias de exércitos, que trata aos seres humanos como máquinas.
Ídiche é uma língua humana, a mais humana das línguas. Nem sequer
tem a língua ídiche de Feder recurso algum para descrever as torturas
que os nazistas aplicavam aos sacrifícios dos corpos dos judeus, e
apesar de tudo isso, com o recurso de combinações da língua e o seu
humanismo, ele traz para nós descrições como fotografias terríveis, ao
mesmo tempo em que nos pergunta: Como faziam todos aqueles
Samim Federim para atravessar todas as torturas e provações tão
difíceis, aguentando com honra de ser humano? E isto perdurou por
vários anos, anos longos de infernos. 367
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Mesmo assim, Feder encontrou palavras para expressar a escuridão do aniquilamento:
Qual o Kadish que falarei primeiro, quando tudo ao meu redor tenha
morrido, e qual será o meu amanhã. Mas quando tudo está morto,
assassinado e queimado, até a honra dos mortos fora profanada, talvez
me tenha convertido numa sombra. Da minha tragédia eles irão caçoar
e rir.368

Através de 12 fogos do inferno, publicado em 1985, provavelmente foi escrito
em momentos diferentes, inclusive quando Feder esteve confinado nos campos; partes
dele foram perdidas no Campo Dora369 e reescritas, posteriormente, em Bergen-Belsen,
França e Israel.
Há relatos cronológicos de seu percurso doloroso por inúmeras situações,
desde as penosas às mais diversas, todos bastante expressivos de sua vivência: “Estive
em doze Campos, incluindo Auschwitz. Fiz diversos trabalhos em condições diferentes;
às vezes eu também tive, querendo ou não querendo cargos”370. Algumas de suas
reflexões revelavam profunda consciência do que vivia e as implicações psicológicas,
éticas e vitais:
Os judeus trabalhavam junto com pessoas de outros povos na indústria
da guerra e criavam armas para os alemães, que com elas eles
matavam os nossos pais, irmãos, irmãs e crianças. Os prisioneiros da
guerra ingleses trabalhavam juntamente com os judeus na criação das
bombas tipo 1 e tipo 2, com elas os nazistas bombardeavam Londres e
Coventri, e mataram muitos ingleses – pais, irmãos, irmãs, mulheres e
crianças daqueles ingleses que participavam na elaboração daqueles
mísseis.371

Feder escreveu Freedom [Liberdade], o poema abaixo, no Campo de trabalhos
forçados de Bunzlau, em junho de 1943. Este foi destruído, junto com outros poemas,
no Campo de concentração Dora, tendo sido reescrito no Campo de Bergen-Belsen.
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Freedom (from the book Berl Stolar)
By Sami Feder
I long for you
I long for you with my entire heart and soul
For you, Freedom, with all your sorrows and joys,
love and hate –I make no fun, no fun
because it hurts so, so –
Yet I ask myself several times
Why is it, that I am not free…
I reflect and spit
If I’ve understood correctly, is it actually because
on the large world fair
they say that the Jew is guilty for all?
Yes, that is what they say, you don’t also laugh.
Tfoo, I spit again
and pound myself with the fist into the chest,
I, Berl Stolar, the Jew
who always lived with the wife and child in need,
never saw any bread,
thus labored an entire life,
am guilty in this devils-dance,
must pay slaughter-money
to this very world
that calls itself warfare,
all just because I am a Jew.
Ha, ha, ha – I laugh out more strongly
and spit out the third time,
if you should become me,
you Hitlerite diplomats, you “Herrn,” (German misters),
with your laws and orders
that force me to live behind barbed wire,
to slave in loneliness and need.
Give me the hammer,
I want work, freedom, and bread!372

Em Anotações para o diário do teatro ídiche do Campo de Concentração
Bergen-Belsen 1945-47, Feder reafirma a necessidade da efetivação de uma resistência,
para manter- se vivo, para destruir o nazismo:
Os mesmos “Sonderkommando” que trabalhavam nas câmaras de gás
de Auschwitz, aconteceu mais de uma vez, logo após terem que
queimar os corpos que foram mortos pelo gás, reconheceram o seu
pai, ou a sua mãe, ou um parente da sua família, ou de uma família
conhecida dele, ou um amigo, ou um conhecido que até o dia anterior
trabalhava com ele. Logo após esses casos em algumas poucas
ocasiões teve atos de suicídio. Resistência de manter-se vivos: A
motivação de subsistir e viver era algo não meramente biológico,
natural, senão também um ato heroico especial: tentar que os
372
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hitlerianos fiquem zangados! Motivação suficiente para chegar e
conseguir ver o seu fim.373
E nós, que ficamos com vida, enterramos os nossos irmãos e irmãs
mortos, porque não tínhamos forças para carregar eles conosco.
Amarrávamos uma mão de um com vida a uma mão de um morto, e
com as últimas forças o levávamos até a cova junto aos outros, e,
muitos quando chegavam lá caiam dentro da cova já sem forças para
sair, e ficavam lá junto aos mortos.374

Um dos dilemas presentes da narrativa de Feder é a acusação de
colaboracionismo feita sobre algumas vítimas do nazismo. No trecho de uma carta
enviada ao Rabino Tzvi Azaria, assim comentou:
Querido Tzvi,
Nós, naquele momento, fizemos um pacto de amizade no lugar onde
dia a dia, de fome e de doença, morreram centenas de pessoas. Eles
não tinham mais forças nem para respirar o ar da liberdade que nos
circundava e se foram (...) por favor, com toda a minha honra, não
vamos mexer no descanso deles, dos santos, e vamos nos preservar de
culpar pessoas que caíram em mãos dos culpados. Herzliya, 1981.375

Procurar compreender as ações das pessoas durante a guerra é um grande desafio
para leitores que não são contemporâneos ao horror. Mesmo para pessoas que viviam
juntas, havia um estranhamento e, algumas vezes, críticas sobre seus gritos ou silêncios.
As imagens da morte da mãe e dos irmãos, a cidade queimada e toda a destruição foram
sempre uma lembrança penosa para Feder, assim como imagens dos pogroms que
vivenciou desde criança. É forte o sentimento de raiva e impotência diante da morte da
mãe e irmãos quando os nazistas entraram e assassinaram a população de sua cidade
natal.
(...) Vi também o pogrom no vilarejo, onde mora minha mãe – como
se rouba, queima, aniquila também minha mãe, irmãos, irmãs, todos!
– Degolam toda a cidade e eu pulo porque diante dos meus olhos vejo
tudo e grito com todos. “Assassinos!!! Assassinos!!!”376
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As narrativas de Feder referem-se continuamente aos momentos de perigo, mas
nem por isso lhe faltou a poesia. Em Derfles, escreveu: “em cada torre – um soldado do
S.S. com uma metralhadora, confuso e solitário”377. É no percurso e trânsito pelos doze
campos que Feder busca poetizar como mais um recurso de sobreviver. Escrever poesia,
misturado ao pó do trabalho forçado e à dor, era uma forma de desabafar; a arte
manteve-se colada à sombra da morte como uma forma de erguer a sobrevida:
Nesse cenário o sol primeiro era fraco, nos acariciava, brincava com
as árvores de luz e sombra; mas logo depois para nós, trabalhadoresescravos, o sol era um fogo traiçoeiro, que secava a gordura até nossos
ossos, que nos deixava secos, causando uma sede mordaz. A língua
parecia uma árvore, sem capacidade de molhar os lábios secos. O
pescoço, o rosto e as mãos ficavam vermelhas, queimadas. Quando o
“maldito” sol se escondia detrás das montanhas, a sensação de calor
do sol virava uma sensação de frio, sem precedentes. Nós tremíamos
de frio.378

Sami Feder cria metáforas na paisagem de um dia no campo de trabalhos
forçados, onde a natureza e a opressão do período se entrelaçam. A relação entre uma
árvore seca e o corpo sedento submetido a trabalho escravo é forte, assim como a
imagem de um sol que amanhecia cordial, mas durante o dia castigava até os ossos pela
pouca gordura, apenas pele e ossos que os corpos fracos mostravam. Feder nomeia o sol
de “maldito”, como se fosse uma maldição permanecer vivo naquela realidade, e ao
mesmo tempo tudo era tão ruim que até a natureza somava-se à crueldade do homem.
Ao entardecer, quando o sol se retira, Feder usa o frio feroz como imagem de falta de
abrigo, desproteção, impotência e fragilidade extremas.
Filosofia às vezes é o que sobrava e acompanhava a solidão: “Sonhei que eu
estava em casa, mas dentro do sonho eu sabia que era só um sonho, e o que eu estava
sonhando não era verdade. Acordei do sonho para discutir o que é a verdade”379. Há
momentos em que Feder faz até uma alegoria entre o teatro e o trabalho nos campos –
um paralelo entre o primeiro sinal para entrar em cena e a sirene para iniciar o trabalho
forçado:
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Eles me viram como um diretor de teatro. Pois é, também desta vez eu
teria que fazer o papel de dirigir exatamente o trabalho de cada um de
nós. Assim o trabalho será mais efetivo, fácil e sem dor e golpes
gratuitos. E nós fomos para a “encenação do trabalho”: coloquei cada
um em seu lugar e depois falei para que cada um retornasse ao seu
lugar, e novamente gritei: “Ran and di lure!” – vamos ao trabalho no
vagão! O primeiro trem chegou. Eu dou um sinal para começar o
trabalho. Um vagão atrás do outro era esvaziado.380

Segundo Zlata Zaretsky, Feder usou do teatro para sobreviver e proteger os
atores, assim como para proporcionar um sonho a atores e espectadores, afirmando:
“estendo a mão do palco em direção à plateia”381. Ensaios clandestinos e memorização
de textos em segredo eram apenas parte do cotidiano dos atores em torno de Feder,
empenhados exaustivamente por se manterem vivos através do teatro. Trata-se de atores
igualmente presos e confinados nos guetos e campos, submetidos a jornadas violentas
de trabalho alternadas com chamadas e contagem de prisioneiros, sabendo, às vezes, da
existência de crematórios ao lado das barracas. No livro Punhos Cerados382 há uma
sequência de relatos, principalmente os de pano de fundo às tentativas de fazer teatro;
situações extremamente penosas, cuja vivência demonstrava a vontade intensa e
decidida de Feder, de apesar de tudo, agir por meio do teatro, como uma das poucas vias
de contestação.
Shmaiahu Bloch escreve que Feder incorpora, no livro Minha Vida383, narrativas
sobre os judeus enviados, no Campo de Bleckhammer384, do trabalho para as barracas.
Ele descreve que cerca de duas mil pessoas foram deslocadas devido à disenteria, que os
alemães temiam contrair. Era época da festa judaica de Sucot, tudo estava escuro e
aviões norte-americanos sobrevoavam o Campo. Os judeus haviam construído com
pedaços de madeira uma pequena sucá, de onde saia uma luz fraca. Os nazistas, então,
procuraram quem teria dado os sinais de luz para assim castigá-lo, entre os dois mil
judeus obrigados a cumprir ordens de correr, levantar, correr novamente, deitar... Bloch
escreve:
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De repente, grita um judeu: “Irmãos, hoje é a Festa da nossa fé, por
isso estamos comemorando. É um milagre! Começam a cantar e bater
palmas: “Oh, quando virá a redenção, não terminou nossa
esperança...” O cantar das vítimas é tão poderoso que todos se
agregam: russos, ucranianos, poloneses, búlgaros, todos se encontram
parados junto aos arames e se admiram: Por que cantam e dançam
como loucos?... Este é o drama judaico da sobrevivência e da
deportação, onde encontravam força para opor-se ao inimigo, sem
armas, só com protestos, apesar dos castigos.385

Durante a guerra, a vida nos campos de concentração era de privação extrema,
com a proibição de expressão individual e coletiva. Nesse contexto, é extremamente
importante avaliar e compreender – apesar da quase impossibilidade de explicar – a
capacidade de um grupo de artistas contribuírem e/ou garantirem a lucidez possível de
atores e espectadores. Ao mesmo tempo, evitando, por meio da arte, copiar apenas a
realidade, o que provocaria um estado catártico – para Brecht, purgativo e, portanto,
alienante –, mas criando simbologias numa proposta de abstração e crítica coletiva,
convidando as plateias cansadas, famintas, doentes e envergonhadas de si mesmas a um
pouco de reflexão.
Configura-se, então, um teatro com estética ligada a uma outra ideologia em prol
do resgate da cultura ídiche e contrária à visão de mundo feroz nazista. Esta abordagem,
como afirma Anatol Rosenfeld (1912-1973)386, coincidia com o pensamento brechtiano
no sentido de que o processo de distanciamento é um processo histórico. A necessidade
de preservar a memória dos prisioneiros consolidou-se em fragmentos e lembranças de
poemas, contos, peças e canções, na ausência de textos escritos, livros ou discos. Por
outro lado, a criação crítica de cenas inspiradas nas experiências duras vividas nos
guetos e campos podia significar um ato de denúncia e cumplicidade como forma de
enfrentamento ao regime do Terceiro Reich, responsável drástico pela catástrofe. A
resistência, como afirma Feder constantemente nos seus diversos escritos, estava
inclusive, simbolizada no fato dos atores memorizarem os diálogos, já que não existia
lápis ou papel. Esta postura ideológica de se expressar representava um gesto de
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insubordinação, como escreve Chaim Kaplan (1880-1942)387, educador do gueto de
Varsóvia, morto em Treblinka, no seu diário: “tudo está proibido para nós, mas nós
fazemos tudo”388.
Nesse sentido, o teatro de Sami Feder passou a representar a possibilidade
significativa de resistência, na medida em que possibilitava o resgate de uma memória
coletiva através da expressão artística que, apesar de censurada, ajudou a reelaborar
parcelas fragmentadas das perdas, dores e injustiças. A inclusão de subtextos, metáforas
e simbologias – o próprio gesto teatral é uma criação simbólica – foi uma arma cujo
gatilho representou uma poética inquieta e irreverente. A esse respeito, o antropólogo
norte-americano James Scott, dedicado às narrativas dos grupos dominados, afirma:
[...] tento distinguir um estudo diferente sobre o poder que revele
contradições, tensões e imanentes possibilidades. Todo grupo
subordinado cria uma narrativa oculta que representa a crítica do
poder expressa por trás do dominador.389

Desta maneira, dialogando com Scott, podemos analisar o espaço ideológico
“paralelo” criado por Feder, que funcionou como uma lança atirada contra Hitler e, ao
mesmo tempo, como escudo de proteção dos seus protagonistas atuantes no palco e na
plateia neste teatro de resistência.
Feder aproximou-se do público judaico por meio de encenações que abraçavam a
nostalgia e as lembranças de suas cidades natais, promovendo a identificação direta com
as situações reais do dia a dia e o distanciamento crítico e questionador herdado das
teorias e práticas de Piscator e Bertolt Brecht. O diretor adaptou textos, trazendo-os para
a realidade do Campo. No seu livro Anotações para o diário do teatro ídiche do Campo
de Concentração Bergen-Belsen 1945-47390, Feder refere-se à experiência com a
adaptação que fez da peça teatral de Max Reinhard. Este retirou, no seu teatro, as
cortinas do palco, abolindo a chamada “quarta parede” que isola a encenação da plateia,
assunto que Brecht retomaria depois. Assim, Feder convida espectadores a participarem
criticamente das obras de teatro como uma forma de manter ativa a reflexão, evitar
estados de alienação e, principalmente, ver e respirar perspectivas de vida.
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Em 1943, em Budzlau, na época de Natal, os alemães permitiram que se montasse
uma peça sobre festa tradicional de Chanuka, que ocorre na mesma época, como forma
de distrair os presos, já que os nazistas iriam comemorar nas suas casas, e, assim, evitar
o risco de revoltas durante sua ausência. Feder aproveitou mais uma vez para encenar o
Der Goel de Emil Bernhard que fala de um falso salvador. Mesmo com as situações
adversas, apresentaram a obra com a linguagem de drama expressionista. Feder
trabalhou a questão da verdade, integrando teatro, dança e música. A peça articulava
elementos do passado, presente e futuro, trazendo questões reflexivas à plateia e, ao
mesmo tempo, ambíguas para os nazistas que por acaso estivessem na plateia. Sobre a
montagem de Der Goel, fiel às propostas de Reinhardt e em sintonia com a realidade da
plateia naquele momento, Feder relatou:
Em 1943, no campo de trabalho de Buntzlau, organizei uma
apresentação em Chanuka, com um texto improvisado de cor com o
primeiro ato de Der Goel, onde a frase de incentivo era: “Judeus,
mantenham-se, o Messias precisa vir e virá!”. Eu queria incutir
coragem e esperança aos amigos do Campo.391

O fenômeno teatral de resistência construído por Feder situa-se no espaço de
uma ação contra o próprio isolamento e solidão392, característicos de situações de
confinamento, aprisionamento e estigmatização como parte de uma ideologia totalitária
de discriminação racial, étnica, política e a qualquer tipo que ameaçasse a supremacia
do Terceiro Reich. Sami – diretor, encenador, ator, poeta e produtor – tornou-se um
ativista envolvido na realidade deprimida e oprimida dos prisioneiros judeus, criando e
compilando músicas e literatura dos outros presos, contribuindo com a preservação da
memória coletiva e, principalmente, da cultura ídiche, junto com a consciência da dor
pungente do que era vivido: “O mundo estava cortado e envolto em arame farpado. Até
o grito de dor dos guetos e dos Campos de morte alcançava o mundo externo”393.
Três meses antes do final da guerra, Feder e outros prisioneiros de Nordhausen,
Erlich e Hamburgo foram deportados por trem para o Campo de concentração de
Bergen-Belsen, na época

já superlotado. Em 15 de abril de 1945, o Campo de

concentração de Bergen-Belsen foi liberado pela tropa número 11 das Forças Armadas
Britânicas, parte dos Aliados. Uma nova fase para Sami Feder e seu teatro.
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Não tínhamos a mínima condição necessária. Aí reside nossa grande força. Não
tínhamos literalmente nada: não tínhamos papel, lápis, nada para anotar. Tínhamos
coração e sentimento.
Sami Feder

capítulo 3

SAMI FEDER E O
KAZET THEATER

Abertura do Capítulo 3: Integrantes da Companhia Kazet Theater, do DP Camp Bergen- Belsen. Sami
Feder, ao centro com gorro, e ao seu lado direito, Sonia Boczkowska. Fotógrafo desconhecido.
Alemanha, 1945. Acervo: BBM-AL.
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Cap. 3: SAMI FEDER E O KAZET THEATER
3.1 Livres, porém presos
É importante contextualizar o que ocorreu na Europa ocupada pelo nazismo logo
após a liberação. Foi nesse novo panorama que Sami Feder, fragilizado e vulnerável,
recuperava, a princípio, sua liberdade e a possibilidade de transitar em condições
humanas em um mundo destruído e em crise. Compreender aspectos desta nova
paisagem psíquica, social e política poderá nos ajudar a compreender o processo que
Feder seguiu, principalmente na criação da companhia teatral Kazet Theater.
Diante da iminência das ações dos Aliados, os nazistas apressaram-se tanto em
fugir como em eliminar provas dos terríveis crimes de guerra cometidos, destruindo
campos de extermínio e concentração. Tentando se livrar dos prisioneiros, realizaram
novas deportações e severas marchas, as chamadas “Marchas da Morte”394. Diante da
crise do aparato militar alemão, muitos presos foram abandonados dentro de trens, nas
estradas ou em povoados. As tropas russas, americanas e britânicas avançavam e abriam
os arames farpados dos portões dos campos, como consta nos arquivos americanos do
Holocausto.
Conforme as Forças Aliadas atravessavam a Europa, em uma série de
ofensivas contra a Alemanha, elas começaram a encontrar e a libertar
prisioneiros dos campos de concentração e aqueles que estavam sendo
levados de um campo para outro. Estas marchas continuaram até o dia
7 de maio de 1945, o dia em que as forças armadas da Alemanha se
renderam incondicionalmente aos Aliados. Para os Aliados ocidentais,
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a Segunda Guerra Mundial terminou oficialmente na Europa no dia
seguinte, em 8 de maio (o V-E Day, o Dia da Vitória, no entanto as
forças soviéticas proclamaram seu “Dia da Vitória” como 9 de maio
de 1945).395

Sami Feder, como descrito no capítulo 2, passou por diversos campos de
trabalho, concentração e extermínio, tendo sido transportado junto com prisioneiros de
outros campos a Bergen-Belsen, meses antes da liberação pelos Aliados:
O último campo de concentração pelo qual passou Sami Feder foi
Berguen-Belzen. No caminho até lá passou junto com muitos outros
por vários outros campos atravessando “Os caminhos da morte”. Não
foi este um caminho simples, que estava cheio de mortes por todos os
lados. Não – este longo caminho de centos de kilometros estava
marcado pelos corpos dos mortos caídos, fracos, famintos,
quebrantados – e muitas vezes abatidos pelas balas dos guardas da
S.S., ou pelas batidas e surras que levavam até a morte, e que
manchavam de sangue o barro da terra, e o homem caindo sobre o
corpo de outro homem sem trégua.396

3.2 A criação de Campos para pessoas deslocadas (DP camps)
De acordo com os arquivos do Institute for Jewish Research (YIVO) e o United
State Holocaust Memorial Museum Archives (USHMM-EUA), os campos de pessoas
deslocadas da guerra iniciaram-se em 1945, como resultado da libertação em massa de
presos dos campos de concentração nazistas e unidades de trabalhos forçados. O
primeiro campo a ser liberado pelas tropas soviéticas foi Majdanek, na Polônia, em
julho de 1944, e o último foi Mauthausen, em maio de 1945, na Alemanha, liberado
pelos americanos. Entre ambos, centenas de portões de outros campos foram arrancados
mostrando ao mundo as atrocidades genocidas cometidas em nome da “raça ariana”. As
autoridades americanas reconheceram a necessidade de receber os refugiados e
reservaram para eles um “refúgio temporário” em uma parte dos EUA. Esta política
vigorou até 12 de abril de 1947. A Zona Britânica para os refugiados foi criada muito
antes, em 5 de dezembro de 1945, e durou até 1950.
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39. Zonas de campos de pessoas deslocadas, 1945-46. Sami Feder esteve no DP Camp Bergen-Belsen. Reproduzido do
site do YIVO, Institute for Jewish Research. Disponível em: <https://www.yivo.org/search?s=dp+camps+map>. Acesso
em set. 2014.

O termo “pessoa deslocada” (DP) foi usado pela Administração de Assistência e
Reabilitação das Nações Unidas (UNRRA397) e pelos comandos militares dos Aliados
para descrever as pessoas perseguidas, conduzidas e/ou retiradas à força pelos nazistas
desde seus países de origem. As dezenas de nacionalidades dos prisioneiros formavam
um mosaico de vidas dilaceradas que extrapolava as fronteiras da Alemanha e da
Áustria. Nos cerca de 6 mil campos de concentração que no final da guerra foram
encontrados na Europa Central, havia milhões de judeus, sendo que 250 mil ainda
morreram nos campos de refugiados. Enquanto a maioria das pessoas de outras
nacionalidades foi repatriada em um ritmo rápido, os sobreviventes judeus da Europa
Oriental não quiseram retornar aos seus países de origem – devido, principalmente, ao
trauma gerado pela guerra, ao terror implantado nos campos, às mortes em massa e às
marcas incrustradas na memória com imagens da destruição das comunidades de
397

United Nations Relief and Rehabilitation Administration, fundado em 1943, a cargo dos Estados
Unidos, representando 44 países. Veio a fazer parte da ONU em 1945 e deixou de operar em 1947. Em
um primeiro momento, cuidou de 11 milhões de deslocados não alemães na Alemanha.
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origem. Isso deflagrava um novo desenraizamento dos judeus que não tinham mais para
onde ir. Estavam sem documentos, a maior parte sem familiares vivos, e seus lares
haviam sido confiscados pelos nazistas e colaboracionistas. As centenas de
comunidades extintas geraram um vazio populacional impossível de ser restaurado.
Algo semelhante tinha acontecido com a cidade de origem de Sami Feder,
Steshemieshitz (Zaglembia). Sucessivas vezes ele voltou para lá, fugiu com a mãe e
irmãos e retornou novamente. A cidade foi ocupada e lá instalado um Judenrat até o dia
em que Feder, perseguido, teve que sair de lá definitivamente, sendo logo depois preso e
transportado, a partir de 1941, por diversos campos até chegar, em 1945, a BergenBelsen.
Inúmeras foram as dificuldades enfrentadas pelos países, antes ocupados pelo
Eixo, para repatriar milhares de pessoas que não tinham mais lares e nem vontade de
retornar, pois haviam perdido tudo. O cenário da Europa pós-guerra era de total
desolação e caos, como podemos imaginar: centenas de cidades queimadas, famílias
aniquiladas e separadas, sem destino, fronteiras remarcadas e identidades deterioradas.
As alterações eram tão bruscas que funcionavam como erosão em uma terra minada ou
uma lança de ódio em uma alma corroída pela intolerância. Segundo Sami Feder,
mesmo assim, não houve autoridades interessadas e/ou preocupadas em encaminhar os
judeus a “algum” lugar, à diferença dos representantes de governos das outras
nacionalidades, que vieram rapidamente resgatar seus sobreviventes. “Os judeus
sentiram-se desamparados”, escreveu, em 1979.398
Um segmento dos sobreviventes judeus exigia que lhes fosse permitido emigrar
à Palestina, acreditando ser ali o único lugar onde poderiam sentir-se seguros e
amparados por uma nação nova que vinha despontando, devido ao movimento sionista
histórico.399 Manifestações e pressões em prol da Partilha da Palestina tornaram-se cada
vez mais constantes após a divulgação do Holocausto. Um relatório do presidente norteamericano Harry Truman400 (1884-1972), realizado por seu enviado especial, Earl G.
Harrison, em 1º de agosto de 1945, apoiou a afirmação de que os judeus dos DP Camps
não podiam ser repatriados aos seus países de origem: deveriam ser identificados como
judeus, e não por sua identidade nacional, considerando que haviam sido considerados
398
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apátridas por seus países de origem e, como tais, perseguidos e condenados à morte.
Assim, os certificados de 100 mil vistos de imigrações para a Palestina deveriam lhes
ser fornecidos por meio da Agência Judaica. Estas recomendações foram aceitas pelo
governo militar na zona de US, onde havia a maior concentração de DP Camps
judaicos. Como resultado, foram criados pela UNRRA vários campos e centros de
apoio, oferecendo implementos, recursos, alimentos, medicamentos e roupas para os
judeus, embora o primeiro acampamento judaico em Feldafing DP Camps tivesse sido
organizado antes do relatório Harrison.
Ao mesmo tempo, a população judaica nos DP Camps começou a crescer
rapidamente como resultado da fuga de sobreviventes judeus da Polônia, que continuou
até 1946 e tornou-se especialmente intensa após o pogrom em Kielce, em 4 de julho do
mesmo ano401. Na primavera de 1947, cerca de 20 mil judeus romenos refugiaram-se na
Áustria e na Alemanha em busca de uma oportunidade para recomeçar a vida. Como
consequência, aumentou também o número de judeus refugiados do Leste Europeu e de
judeus em DP Camps que, em fevereiro de 1947, chegaram a abrigar cerca de 184 mil
judeus, segundo o arquivo do YIVO.
Nos campos, foi organizada uma sociedade de vida temporária que, durante
vários anos, caracterizou-se pelas dificuldades e escassez de comida, remédios, abrigos.
Segundo Ella Florsheim402, pesquisadora da Universidade Hebraica de Jerusalém com
estudos sobre os DP Camps e, atualmente, chefe de editoria das publicações do
MH/YV-IL, os sobreviventes enfrentaram novas ondas de antissemitismo que
trouxeram ainda mais insegurança e a sensação de que estavam isolados. As feridas mal
haviam sido curadas, suas almas ainda sangravam:
O choque da liberação, a percepção de que muitos estavam sozinhos
no mundo, as cicatrizes físicas e emocionais sobrecarregaram os
sobreviventes que, mesmo sob a proteção dos americanos e britânicos,
sofriam sistematicamente ataques antissemitas.403

Ainda que tentassem voltar a uma vida normal, os sentimentos de
transitoriedade e de ansiedade por deixar os campos eram dominantes.
401
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Em maio de 2012 estabelecemos conversas telefônicas com Ella Florsheim que, gentilmente, envioume cópia do seu artigo: FLORSHEIM, Ella. Yiddish Theatre in the DP Camps. In: Yad Vashem Studies,
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Earl G. Harrison, enviado pelo presidente Truman para visitar os DP Camps na
Alemanha, preparou um relatório contemplando as suas observações sobre as ações das
autoridades militares em relação aos sobreviventes. Revoltado com a situação crítica em
que se encontravam os judeus sobreviventes dos campos de concentração, comentou:
“Parece que estamos tratando os judeus do mesmo jeito como os nazistas os trataram,
com a única diferença de que nós não os exterminamos”404. A partir daí, Harrison exigiu
ampliação imediata do fornecimento de alimentos e roupas, melhorias nas condições de
moradia e a criação de campos separados para poloneses e judeus.
A possibilidade de viver nestes campos implicou na retomada de uma vida
cultural e social intensas, com escolas, jornais, centros esportivos, movimentos juvenis,
religiosos e artísticos. Criou-se espaços de formação profissional, essenciais para uma
inserção na sociedade que continuava “lá fora”. Assim também se estabeleceu um
sistema econômico alternativo e até mesmo um sistema do tipo “mercado negro”,
situações inevitáveis em tempos de crise e reconstrução. A vida em família foi
especialmente valorizada como uma forma de superar a depressão pela perda de
parentes durante o Holocausto. Muitos sobreviventes se casaram, tiveram filhos e
passaram a juntar os pedaços quebrados de suas vidas. Os DP Camp tiveram um papel
essencial na reabilitação da vida e na retomada da identidade judaicas após a guerra,
assim como na formação do Estado de Israel. Também foram criadas comissões de
memória para o registro e preservação das histórias que serviam de testemunho daquela
catástrofe considerada “indizível”.
A visita de David Ben Gurion – que, como vimos no capítulo 2, foi realizada no
DP Camp Bergen-Belsen – existiu, na realidade, também em outros DP Camps, entre
1945 e 1946, como forma de elevar a moral dos ex-prisioneiros e estimular a emigração
rumo à Palestina. Segmentos desta população alimentaram as várias levas de imigrantes
ilegais à “terra prometida”, então sob a administração britânica, que procurava manter
as regras de controle sobre o seu protetorado.405 Foi esta mesma população que
pressionou os ingleses, denunciando a sua precária administração dentro dos próprios
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Desde 1920 a Grã Bretanha tinha permissão da Liga das Nações (precursora da Organização das
Nações Unidas – ONU) para a administração de uma área destinada ao futuro estabelecimento de um
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DP Camps. No final de 1946, o número de judeus deslocados de guerra era estimado em
250.000 pessoas.
O estabelecimento do Estado de Israel, em 14 de maio de 1948, trouxe uma
solução para o problema dos campos de deslocados e, ao mesmo tempo, para os países
que fechavam suas portas aos judeus, como foi o caso do Brasil406. Em 1951, a grande
maioria dos judeus imigrou para Israel e para os EUA, país que abriu suas portas à
emigração judaica. Entre 1948 e 1951, cerca de 700.000 judeus deixaram a Europa com
destino a Israel, sendo dois terços destes provenientes de campos como os DP Camps,
incluindo os cerca de 4,5 mil que tentaram entrar no país ilegalmente por meio de
barcos clandestinos, dentre os quais o navio Êxodos407. Cerca de 20 mil judeus foram
para outros países, incluindo Canadá e África do Sul408. Entre 1945 e 1952, os Estados
Unidos permitiram a entrada de 400.000 sobreviventes do nazismo; entre eles, 96.000,
cerca de 24%, eram judeus409.
Em 1952, todos os campos nas zonas americanas, britânicas e francesas tinham
sido fechados, com exceção de dois: Föhrenwald, na Alemanha, o maior da ocupação
americana, encerrado apenas em 1957; e Wels, na Áustria, mantido até 1959. Em meio a
este contexto de reformulação da vida, reacomodação das fronteiras e das identidades
estava Sami Feder, um dos cidadãos em trânsito dos DP Camps. Testemunhou o dia a
dia de todos aqueles que, como ele, haviam passado pelo inferno dos campos de
extermínio e, agora, tentavam sobreviver ao “purgatório” oferecido pelos Aliados,
valendo-nos aqui de algumas metáforas. Mas, certamente, nada era pior do que o “fundo
do poço” onde foram colocados pelos nazistas. Mesmo assim, Sami Feder conseguiu
representar em meio às cinzas, ressurgindo como a fênix. Mas de onde vinha esta sua
força para resistir? Vamos revisitar o ano de 1944 em busca de vestígios que nos
ajudem a conhecer suas reações ao caos e ações de resistência. Como criou suportes
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para não sucumbir, sem ceder ao desespero, resistindo à fadiga e à tentação de “não
querer viver”?

3.3 DP Camp Bergen-Belsen

40. Placa à entrada do Campo de concentração de Bergen-Belsen expressa o impacto inicial quando as tropas
britânicas ali chegaram, em 15 de maio de 1945. Fotógrafo não identificado. Acervo: BBM-AL.

O Campo de concentração de Bergen-Belsen, precedido por campos de trabalho
para prisioneiros políticos poloneses e russos desde 1940, foi criado em abril de 1943,
inicialmente para os reféns judeus que seriam trocados por alemães presos em outros
países. Mais tarde, em março de 1944, ali foram também internados judeus doentes de
outros campos que não podiam mais trabalhar, e em agosto do mesmo ano, foi incluído
um setor de mulheres.410 Em dezembro, com a aproximação das tropas aliadas, o campo
funcionou como reduto de retirada de judeus de outros campos de concentração, o que
provocou sobrelotação e a morte de aproximadamente 18 mil pessoas, apenas em março
de 1945. Desde dezembro de 1944, o SS Hauptsturmführer Josef Kramer (19061945)411, antes comandante do Campo de Auschwitz-Birkenau, tornou-se o novo
comandante de Bergen-Belsen. A situação, como era de se esperar, era grave e terrível,
até o final da guerra. Haas era conhecido pelos prisioneiros do Campo como a “Besta de
Belsen” pelo grau extremo de crueldade. Ficou no Campo até o final e acompanhou os
410
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britânicos, ironicamente, a conhecerem a situação deplorável dos prisioneiros largados à
sua sorte após a maior parte dos alemães terem fugido de Bergen-Belsen
Ao menos 52 mil, dos 120 mil prisioneiros de Bergen-Belsen, morreram de
doenças e subnutrição, muitos deles ainda após a liberação.412
Sami Feder testemunhou tudo isso, nos últimos meses que esteve no Campo
antes da liberação, período sobre o qual não encontramos nenhum registro escrito. Ao
contrário, é larga sua presença nas narrativas, bem como sua própria produção, sobre o
período assim que os britânicos entraram em Bergen-Belsen:
No dia 15 de abril escutaram os prisioneiros de Bergen-Belsen, e
dentre eles Sami Feder, sobre a libertação. Escutaram – sim, mas se
ver mesmo livres – não conseguiram. Sami Feder guardou para a
história este dia da libertação com dizeres impactantes inesquecíveis
“Nós fomos libertados, mas não estamos livres”. O que significa este
paradoxo, esta situação tão diferente? Sobre isto devemos falar, sobre
isto devemos estudar e nos aprofundar, devemos guardar nas nossas
memórias.413

As condições do Campo eram das piores entre os campos alemães: 13 mil corpos
mortos espalhados pelo campo, em meio à total falta de condições de salubridade,
alimentação e aquecimento; 53 mil presos, a maior parte gravemente doente; e uma
epidemia de tifo generalizada... Abandono geral! Antes, 20 mil russos e 50 mil judeus já
haviam morrido, entre 1941 e 1945, contaminados pelo tifo. As tropas britânicas
salvaram 60 mil prisioneiros, muitos deles à beira da morte.414
Feder, em seu livro Punhos Cerrados (1974), registrou como foi este dia da
liberação: era um domingo, todos estavam deitados e esperavam receber alguma sopa de
água. Foi quando ouviram tiros, estrondos, gritos e prantos. Muitos ficaram
ensanguentados.... Perceberam que eram aviões alemães atirando sobre as barracas dos
campos. Assim Sami descreveu este momento em que o silêncio se fez ouvir, “profundo
e maligno”, pelos “prisioneiros dos campos de todos os povos”:
De repente houve um grande silêncio. Um silêncio aterrador. Logo
trovões e mais trovoadas das bombas pesadas caindo. E novamente
412
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aquele silêncio profundo e maligno. Meu Deus do céu, quando
chegará o fim?! [...] Eram três horas. O barulho dos tanques, dos jipes
e das bombas ensurdeciam os ouvidos. O barulho aumentava e
diminuía constantemente, às vezes ele soava muito próximo, e no fim
ouvimos vozes dos autofalantes: “prisioneiros dos campos de todos os
povos, o exército inglês conquistou este campo. Vocês são livres!!!”
Por algum tempo ainda ficamos deitados absortos e em silêncio. Não
tínhamos forças suficientes para nos movimentar, para sairmos do
lugar onde estávamos. E novamente escutamos: “Prisioneiros do
campo de todos os povos! O exército inglês conquistou o campo.
Vocês foram libertados!”415
[...] Até hoje eu não sei da onde saíram nossas forças para chegar até o
pátio. Ante nossos olhos apareceu o comandante inglês de dentro de
um jipe, e um megafone em suas mãos (era o comandante inglês
Derrick Sington416). O jipe estava rodeado por pequenos tanques que o
escoltavam.417

Sob o impacto dos bombardeios e das vozes agarradas nas gargantas, Sami
continuou seu impressionante relato de testemunha ocular de um dos mais importantes
fatos que abalaram a humanidade. A abertura do Campo abriu também para o mundo o
cenário deste genocídio. Lúcido e consciente da importância do registro, Sami anotou
detalhes daqueles instantes confusos para ambas as partes, prisioneiros e tropas aliadas.
Seus comentários eram movidos pela emoção e pelo esforço físico de tentar superar o
trauma e romper o silêncio.
Que emoção maior do que serem reconhecidos como “judeus”, a identidade que
fora castrada, desumanizada e aniquilada quase que totalmente! Que recompensador
ouvir uma reza, parte da memória coletiva de um povo, independentemente das
diferentes nacionalidades, e uma das mais importantes orações, que denota a esperança
que se realiza, em hebraico:
Nossas vozes estavam agarradas nas nossas gargantas, quando vimos
em cima dos tanques soldados ingleses, um deles perguntou em
ídiche: “Judeus?... Judeus?...” E com muita dificuldade, alguns de nós
gaguejaram: “Sim, judeus”. O soldado abençoou: “Shehecheianu
vekimanu, vehiguianu, lazman hazé” (bendito sejas tu, que nos deste a
vida, a existência, e nos fizestes chegar a este dia). E acrescentou:
“Hoje, meu Deus, diante de mim os primeiros sobreviventes judeus
com vida ainda...” E ele caiu em um choro desesperado tal como uma
criança pequena.418
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O momento da entrada dos ingleses e seu encontro com os prisioneiros tem
como referência a imagem da liberdade que, até então, não havia mostrado seu rosto ali.
Ela, a liberdade, era ainda uma figura distante, um tanto imaginária, cujas nuances
teriam que ser reconstituídas lentamente, dia-a-dia, ao sabor dos acontecimentos. O
estado de espírito de “sentir-se livre” era ainda frágil, pois exige autodeterminação,
onde o indivíduo age sem ser coagido ou sem ser induzido. E, naquele momento, como
muito bem escreveu Feder, “não tínhamos forças”.
Enfim, sentir-se liberto exige o exercício pleno no livre-arbítrio, manifestando-se
como um sentimento cuja essência está na satisfação de suas necessidades. De imediato,
não foi assim que os prisioneiros de Bergen-Belsen se sentiram, imaginamos. Eles
foram libertados da ordem exterior, mas ainda não tinham condições de vida enquanto
cidadãos. De acordo com os relatos de Feder e outros tantos testemunhos sobre os
mesmos fatos, sentimos que aquele era um momento de ruptura, de passagem de uma
vida de opressão para a vida em liberdade, onde eles poderiam fazer opções
existenciais. Não tinham forças para escolher, pois estavam frágeis demais, corroídos
pelo terror, pelo medo e pela fome:
Na nossa maioria estávamos doentes emocionalmente falando. Depois
de ter vivido por anos nos campos, não tínhamos forças para nos
alegrar. Libertaram-nos, porém não éramos livres.419

Um acordo entre ingleses e alemães determinou que os judeus ficariam ainda
isolados por um certo tempo, devido à epidemia do tifo. Os próprios soldados húngaros
da SS cuidaram deles, só que agora que em outras condições, mesmo que não ideais.
Essa situação estendeu-se ainda por dois dias, até que os ingleses assumiram totalmente
o controle do campo. Nesta época foram ainda baleados e mortos 72 judeus e 11 nãojudeus, que, por estarem livres, saíram do Campo para procurar comida ou entraram nos
depósitos para retirar de lá alimentos. O pedido de julgar aos que tinham matado estas
pessoas não foi aceito.
Segundo Lolo Lewis – soldado britânico, então com apenas 20 anos, que
testemunhou este momento –, nos portões de Bergen-Belsen, o comandante Kramer e
sua assistente Irma Gresse, em posições eretas, aguardavam-nos para recebê-los. No dia
17, todos os membros da SS foram desarmados e presos, assim como 12 dos Kapos,
419

Ibidem.
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classificados como “prisioneiros de confiança”. No dia seguinte, iniciaram o
sepultamento dos mortos cujos corpos estavam espalhados pelo Campo, cuja morte
havia sido provocada por tifo ou envenenamento. Os membros da SS foram obrigados a
fazer o serviço de juntar os corpos com as próprias mãos. Uma comissão de judeus
reclamou com o comandante inglês de Belsen que as mãos das pessoas que os mataram
não poderiam ser as mesmas a enterrar os mortos. O pedido foi atendido pelos ingleses.
Então, o Rabino Dr. Tzvi Halpgot (Azaria), Rov. H. Herdman (Rabino do exército
inglês), o Rabino Israel Holveskye e o Rabino Abraham Goldfinguer (Bem Ishaia) se
encarregaram desta tarefa. Os corpos foram enterrados em fossas comuns, até hoje
lembradas com placas no BBM-AL construído no local.
sepultados cerca de 13.000 corpos.
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Durante dez dias, foram
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Com o objetivo de avançar com a eliminação do tifo e na tentativa de acabar
41. The End of Belsen.
Nota publicada no jornal
sobre a queima do campo
de
concentração
de
Bergen-Belsen.
1945.
Catálogo da Exposição
permanente.
Acervo:
USHMM-EUA.
Disponível
em:
<http://www.ushmm.org/
>. Acesso em: 17 set.
2014.
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No Memorial também foi construído um museu onde se pode ver alguns vídeos mostrando os nazistas
voando e ouvir depoimentos dos soldados britânicos horrorizados com o que encontraram ao entrar em
Bergen-Belsen. A respeito do mesmo tema, há também o documentário recentemente reconstituído pela
BBC, baseado em imagens filmadas supervisionadas por Alfred Hitchcock. O documentário, recente,
Night will Fall.dirigido por Andre Singer, explica por que demorou 70 anos para estas imagens virem a
público. Disponível em: <https://tune.pk/video/4353517/an-alfred-hitchcock-documentary-on-the-naziholocaust>. Acesso em 07 jan. 2016.
421
Muitos dos alemães da SS que serviram em Bergen-Belsen e que sobreviveram ao tifo, incluindo o
comandante Josef Krammer foram julgados e condenados pela lei britânica. As acusações abrangeram
crimes contra a Humanidade cometidos em outros campos de concentração e extermínio. Dos 480, 45
eram mulheres. WAR History online. On this day April 15 1945: British troops liberate Bergen-Belsen.
Disponível
em:
<https://www.warhistoryonline.com/war-articles/on-this-day-april-15-1945-britishtroops-liberate-bergen-belsen.html>. Acesso em 15 ago. 2015.
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com a situação deplorável dos corpos amontoados em estado de putrefação, o Campo
foi queimado e os barracos destruídos, eliminando-se as provas palpáveis do horror.
Os milhares de sobreviventes, poloneses e judeus na sua maioria, foram levados
até um local que havia funcionado como um centro de recreação e lazer do alto
comando nazista, a 1,5km de distância do Campo de Bergen-Belsen. Ali, em 1936, as
forças armadas de defesa alemãs Wehrmacht tinham construído uma das suas bases
militares, em um complexo próximo à cidade de Belsen, na província de Hannover, hoje
conhecido como Camp Hohne ou Bergen-Hohne Training422. Em uma área de 290 km²,
os alemães dispunham de uma piscina, cópia daquela utilizada nos Jogos Olímpicos de
Berlim de 1936, e de um cassino, instalado na chamada Roundhouse [Casa Redonda],
de arquitetura moderna para a época (como mostram as fotografias abaixo),
funcionando plenamente de 1938 até a tomada pelos ingleses, em 15 de abril de 1945.423
A ocupação da base militar nazista criou o campo de refugiados nomeado como
Deslocated People Camp of Bergen-Belsen, direcionado para abrigar pessoas sem lar.
Até 1950, ali permaneceram cerca de 12 mil ex-prisioneiros, sendo o setor destinado aos
poloneses não-judeus separado dos judeus, devido ao antissemitismo que não acabou
com o final da guerra. Este local foi fechado em 1946, quando a maioria dos
“deslocados” foi repatriada.424
42. DP Camp Bergen
Belsen, antiga base
militar nazista, com
arquitetura expressiva
do poder e organização
do Terceiro Reich. 1945.
Acervo: USHMM-EUA.
Disponível
em:
<http://www.ushmm.org
/wlc/en/media_ph.php?
ModuleId=10007066&
MediaId=5119>. Acesso
em: 10 nov. 2015.
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Hoje em dia, ainda é uma base militar britânica, onde há também instaladas forças armadas alemãs,
holandesas e belgas assim como da NATO. Há planos de que em 2016 as forças britânicas deixarão
finalmente a base e a região.
423
Informações fornecidas por Klaus Täzsler e Katja Seibold em entrevista concedida à autora. BBM-AL,
mai. 2013.
424
WAR History online. On this day April 15 1945: British troops liberate Bergen-Belsen. Disponível
em: <https://www.warhistoryonline.com/war-articles/on-this-day-april-15-1945-british-troops-liberatebergen-belsen.html>. Acesso em 15 ago. 2015.
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43. DP Camp Bergen-Belsen, 1945. Acervo: USHMM-EUA. Disponível em:
<http://www.ushmm.org/wlc/en/media_ph.php?ModuleId=10007066&MediaId=5119>.
Acesso em: 10 nov. 2015.

44. The Round House, Hohne, 1936.Bergen-Belsen Wehrmacht POW Camp 1936-1945 – Base militar
nazista a 1,5 km do Campo de concentração de Bergen-Belsen, antes de ter tomada pelos britânicos. 1945.
Fotógrafo não identificado. Reproduzido de Der Truppenübungsplatz Bergen Disponível em:
<http://www.truppenuebungsplatzbergen.com/roundhouseyears/rhthroughyrs.htm>. Acesso em: mar.
2014.
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Uma das ações imediatas dos Aliados, logo apos o cessar fogo, foi a instalação
de um hospital improvisado ao ar livre e outro dentro do local onde havia funcionado o
cassino nazista do Wehrmacht Barracks.

45. Comedor e cassino dos oficiais nazistas, nos anos 1940, Round House. Reproduzido de Der Truppenübungsplatz
Bergen. Disponível em: <http://www.truppenuebungsplatzbergen.com/roundhouseyears/rhthroughyrs.htm>. Acesso
em: mar. 2014.
46. Hospital montado após
a liberação, no local onde
fora o comedor e o cassino
no Round House para
receber os milhares de
sobreviventes do Campo
de Bergen-Belsen. Abrilmaio de 1945. Fotógrafo
não
identificado.
Reproduzido
de
Der
Truppenübungsplatz
Bergen. Disponível em:
<http://www.truppenuebun
gsplatzbergen.com/roundh
ouseyears/rhthroughyrs.ht
m>. Acesso em: mar.
2014.
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47. Hospital montado nos
primeiros dias da instalação
do DP Camp de BergenBelsen, 1945. Fotógrafo não
identificado. Reproduzido de
Bergen-Belsen
Memorial.
Disponível
em:
<http://bergenbelsen.stiftungng.de/en/history/dpcamp.html>. Acesso: mar. de
2014.

48. Espaço do Round House, em exibição hoje em dia na base inglesa no Bergen-Hohne Training Area. 2013.
Fotografia de Leslie Marko. Acervo: Leslie Marko
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49. Um dos prédios do DP Camp Bergen-Belsen, onde esteve Sami Feder, aproximadamente de 1945 a 1950. Ainda hoje,
abriga uma base militar inglesa. Reproduzido de USHMM-EUA. Disponível em: <http://www.ushmm.org/>. Acesso em:
mar. 2015.

50. Fachada do Round House, onde foi o DP Camp. Bergen-Belsen. Fotografia de Leslie Marko, 2013. Acervo:Leslie
Marko.
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51. Corredor circular de arquitetura moderna do Round House do DP Camp Bergen-Belsen. Hoje, é base militar
britânica a ser devolvida em breve para o Governo da Alemanha. 2013. Fotografia de Leslie Marko. Acervo:
Leslie Marko.

52. Visita emblemática da rainha Elisabeth II ao Bergen-Belsen Memorial. 26 de junho de 2015. Fotografia de
Jesco Deszel. Acervo: BBM-AL. Disponível em: <http://bergen-belsen.stiftung-ng.de/en/home.html>. Acesso
em: jun. 2013.
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O até hoje chamado Cemitério da Tenda do Teatro tem seu nome ligado às ações
do Kazet Theater, dirigido por Sami Feder entre 1945 e 1947. Este lugar transformou-se
em um espaço-símbolo in memorian por aqueles que ali foram cruelmente assassinados
pelos perpetradores nazistas. O Cemitério de Bergen-Belsen possui 4,5 mil túmulos, de
judeus e pessoas de outras nacionalidades ali enterrados no final de 1945.425
Sami Feder, instalado neste campo desde meses antes da liberação, em 15 de
abril de 1945, descreveu em seu livro Punhos Cerradoso impacto destes primeiros dias
da liberação, quando a sombra da morte ainda pairava sobre todos os ex-prisioneiros. O
sentimento coletivo de esperança somava-se ao cansaço, gerando uma espécie de
letargia diante daquele momento simbólico de “passagem”, ainda que fosse para olhar
novamente para a vida restaurando os sentimentos indenitários judaicos, bastantes
esgarçados. Sobre este momento, Feder se pergunta:
[...] até que ponto a libertação do campo significou uma liberação? E
estava tudo em uma grande incerteza e escuridão pairava sobre o
Universo, atordoados, doentes e paupérrimos. (...) Mas, agora fomos
libertados – mas quantos de nós realmente fomos libertados?426

Enquanto sobrevivente, Sami Feder reclama do fato de que membros de outras
identidades nacionais receberam seus representantes para ajudá-los a buscar
repatriamento, o que não ocorreu com os judeus, que permaneceram no campo pois não
tinham para onde ir. Sensível, constatou a situação trágica vivenciada por aqueles que
eram obrigados a conviver, lado a lado, com as sepulturas dos parentes ali assinados.
Assim passou um ano desde a liberação. Nós ainda nos encontramos
no mesmo local, no mesmo local onde os milhares de sepulturas de
nossos pais, mães, irmãos, irmãs e crianças estão localizados; no
mesmo lugar onde nós sozinhos tivemos que suportar o mais terrível
sofrimento. Estamos liberados. Liberados?427

Apesar da liberação, a situação era crítica: eles continuavam “no mesmo lugar”.
Feder -se até que ponto não era melhor morrer naquelas circunstâncias ainda tão
desastrosas: “...os doentes, famintos, ansiavam por um pedaço de pão, um pouco de algo

425

Hoje, o acesso de visitantes só é permitido com uma autorização especial. Foi assim que pude entrar e
conhecer a área, juntamente com um grupo de franceses cujos parentes foram ali enterrados, na qualidade
de presos políticos, não-judeus.
426
FEDER, Sami. Gebeilte Fojstn, op. cit., p. 56.
427
Ibidem.
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quente, doce, café, e, de fato, um pedaço de chocolate...”428. Em outra passagem de sua
narrativa, Feder refere-se aos rituais coletivos judaicos retomados após tantos anos de
proibição, deixando o espectro da clandestinidade onde conseguiram resistir ao processo
de perguntava aniquilação do “eu”, lembrando aqui as reflexões de Christopher Lasch429
sobre esta questão. Apesar de proibidos – conforme atestam tantos outros testemunhos –
, os prisioneiros continuaram a rezar, sem sucumbir, aguentando os agravos e fazendo
suas orações em silêncio, sem movimentos.
Agora, em liberdade, podiam novamente cantar na língua das suas raízes. Rezar
segundo os rituais do judaísmo voltou a ser uma ação grupal possível:
O público ia aumentando cada vez mais, uns bem apertados com os
outros para se esquentarem mutuamente e formarem uma roda. De
repente começamos a ouvir uma música de Shabat, logo outros
cantarolaram, e todos entramos juntos no canto, músicas em hebraico
e em ídiche.430

Em suas narrativas, o artista transita entre o otimismo e a lembrança permanente
do terror, rodeado pela presença viva da dor e dos traumas das perdas. Valendo-se da
metáfora do fogo que aquece os corações, Sami registrou suas reflexões sobre o
significado do “aprisionamento à existência plena”, sensação que o acompanhou pelo
resto da vida, como constataremos. Talvez, como muito bem comentou Sigmund Freud:
“o que permaneceu incompreendido retorna: como uma alma penada, não tem repouso
até que seja encontrada resolução e libertação”431.
Ao lado da fogueira que ascenderam, onde a esperança subia junto
com as chamas do fogo e penetrava nos nossos corações, eu li as
minhas músicas, as que tinha escrito ultimamente, e nas quais os
temas eram do aprisionamento à existência plena... A morte ainda
estava por todos lados, à direita e à esquerda. Alguns morreram
levados pelo anjo da morte, e outros morreram pelas mãos dos
carrascos da S.S.432

428

Ibidem.
LASCH. Christopher. O Mínimo Eu, sobrevivência psíquica em épocas difíceis. Tradução Roberto
Martins Filho e Ana Maria L. Ioratti. São Paulo: Brasiliense, 1986.
430
FEDER, Sami. Gebeilte Fojstn, op. cit., p. 58.
431
FREUD, Sigmund. Recordar, repetir e elaborar: novas recomendações sobre a técnica da psicanálise
II. In: Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud – Edição Standard Brasileira [ESB]. Rio de
Janeiro: Imago, 1996. vol. XII, pp. 163-171.
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FEDER, Sami. Gebeilte Fojstn, op. cit., p. 66.
429

204

Mesmo após a liberação do Campo pelos Aliados e o fim da guerra, em 1945,
Bergen-Belsen continuou registando milhares de mortes, expressando a extensão da
catástrofe. Em junho de 1945, 11 mil ex-prisioneiros ainda precisaram de atendimento
médico. Entre 21 de abril e 15 de maio, todos os cerca de 26 mil doentes tinham sido
mobilizados. Mesmo assim, 500 morreram diariamente até 20 de junho de 1945,
chegando a 14 mil mortos após a liberação, por causa do tifo, da fome e da situação do
Campo, ainda miserável.433 A grave situação piorou diante da péssima nova
administração polonesa, como Feder escreve em seu diário:
Demoraram meses até sermos reconhecidos como judeus e não mais
como polacos, tchecos, húngaros. A luta por este reconhecimento
elementar foi muito amarga. Até setembro de 1945, mais de 15 mil
judeus permaneceram no campo como anônimos. Dois mil polacos
receberam em suas mãos a administração de todo o campo.
Precisávamos lutar contra nossos libertadores, bem como contra os
polacos, que também eram vítimas do nazismo.434

O Coronel Dr. Jhonson, e a Cruz Vermelha britânica, médicos suecos
voluntários e um grande grupo de pessoal médico inglês – estudantes na sua maioria
comandados pelo Dr. Maichel Jhon – lutaram para salvar o maior número possível de os
doentes e feridos. Salvaram alguns, mas apesar de todos os seus esforços muitos eram
os que pereciam. A Cruz Vermelha sueca comandada por Polka Bernadot transferiu
para Suécia seis mil doentes, para lá serem tratados. Setenta e dois morreram a caminho
e alguns doentes não quiseram ir, pois não queriam entrar novamente nos vagões do
trem da Cruz Vermelha, os mesmos vagões utilizados pelos agentes da S.S. para
conduzir os prisioneiros para as câmaras de gás435.
Em julho de 1945, o hospital foi transformado em espaço de moradia, quando
se inaugurou o DP Camp oficialmente. Cerca de 100 prédios, construídos na época dos
nazistas, formam ainda hoje a Base militar em dezenas de famílias foram alocadas assim
como escolas, uma universidade, sinagogas e, inclusive, uma barbearia. São
sinalizações importantes que comprovam a retomada da vida com certa dignidade:
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Arquivo
MH/YV-IL,
Jerusalém.
Disponível
em:
<http://www.yadvashem.org/yv/en/education/lesson_plans/bergen_belsen.asp#2>. Acesso em: 07 jan.
2016.
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FEDER, Sami. Fartseykhenishn Tsum Togbukh. Herzliya: Arquivo MH/YV-IL, 1982. p. 39.
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Ibidem, p. 57.
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53. Propaganda de uma barbearia instalada no DP Camp Bergen-Belsen: “Atenção! No Bloco 39. Para damas e
cavalheiros, higiênico, barato”. Data não identificada. Acervo: BBM-AL.

54. Crianças atrás de arames farpados após a
liberação de Bergen-Belsen. Um dos objetivos da
Diretoria da qual Sami Feder fez parte era a
reabilitação de identidade dos ex-prisioneiros e,
principalmente, das crianças. Data não
identificada. Acervo: BBM-AL.

Pode se dizer que uma nova sociedade surgiu do caos e da tragédia. Segundo
Katja Seybold, pesquisadora nos arquivos do BBM-AL, especializada no DP Camp, os
Aliados acolheram uma população desenraizada e faminta por recuperar e reconstruir a
própria identidade de cidadão do mundo. A situação precária de alimentação e saúde
continuou mesmo após o fim da guerra e, em outubro de 1945, os ex-prisioneiros
206

organizaram uma greve contra os ingleses. Em outubro do mesmo ano, a população do
DP Camp dividia-se principalmente em dois grupos: um de 15 mil poloneses nãojudeus e um grupo de 11 mil judeus. A situação só começou a melhorar em 1946,
quando parte da população conseguiu imigrar a outros países ou mesmo retornar às
cidades de origem, quando estas ainda estavam “em pé”. Sami Feder trabalhou política,
cultural e teatralmente também neste período, desde a liberação até praticamente o
fechamento do DP Camp, em 1950.
A maioria dos judeus nos DP Camps na zona de ocupação britânica
concentraram-se em Bergen-Belsen, que funcionou inclusive como um polo de recepção
para várias regiões. Este Campo de deslocados tornou-se o centro político,
organizacional e social mais importante da vida judaica na zona ocupada pelos
britânicos, sendo ali estabelecida, em setembro de 1945, a sede do Comitê Central de
Judeus Livres na Zona Britânica (CC). Organizou-se também o primeiro conselho
judaico provisório do Campo, dando voz e voto aos ex-prisioneiros.
O CC foi eleito em setembro de 1945 sendo formado por Josef Rosensaft
(presidente), Norbert Wolheim (vice-presidente), Hadassa Bimko (diretora de saúde,
esposa de Rosensaft), Karl Kotz e Samuel Weintraub (diretores de economia) e o rabino
Dr. Zvi Azaria Helfgott (diretor de Rabinato). Paul Trepman, Rafael Olewski436 e David
Rosenthal, diretores do departamento cultural e editores do jornal ídiche Unzer
Sztyme437, eram responsáveis pelas áreas de educação, imprensa, documentação
histórica e atividades culturais.
Sami Feder também foi membro do Comitê e colaborador do Unzer Sztyme,
onde publicou uma matéria comentando as suas impressões sobre o dia da libertação.
Tanto a sua participação no CC como no jornal demostram que ele se engajou na
comunidade em formação, contribuindo para o registro dos testemunhos, como outra
forma de resistir ao que futuramente chamaríamos de “negacionismo”.
No dia da libertação, quando o tifo encrueceu e finalizou o trabalho da
SS que não devia mais ter sucesso, de fato, no mesmo dia, a renovação
e a reconstrução de nossa vida e cultura judaica começou. O início foi
difícil. Todos queriam ser nossos representantes. Exigimos blocos de
moradia judaicos com um representante na sede dos ingleses. Nessa

436

Seus filhos, Eliezer e Arie, contribuíram fortemente com esta pesquisa. Nosso agradecimento, mais
uma vez.
437
Primeiro jornal ídiche na Alemanha após a liberação
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altura, de certa forma ganhamos a nossa luta, e se tornou o nosso
representante diante do regime, Josef Rosensaft.438

Foram criadas novas comissões e, em 1945, realizou-se o primeiro Congresso de
Ex-prisioneiros da Zona Britânica, ação intervencionista da qual Sami participou
ativamente. A proposta surgiu de uma conversa privada envolvendo Sonia Boczkowska,
Josef Rosensaft, Dr. Helfgott e Sami Feder quando, assim como ele anotou, “decidimos
criar um departamento cultural e um estúdio do drama sob minha direção”439. A
discussão foi comunicada em uma reunião do Comitê, e os delegados presentes
elegeram uma comissão, composta por Chava Kilman, Sonia Boczkowska e Sami
Feder, que tomou para si a tarefa de realizar o trabalho inicial. Apesar e devido ao
desenraizamento profundo, Feder participou ativamente do Comitê Central político e
cultural. 440
Milhares de judeus sobreviventes viviam a ilusão de uma libertação, da qual
Feder refere-se frequentemente nos seus testemunhos escritos. A ideia era que o comitê
representasse os ex-prisioneiros judeus, independentemente de sua tendência:
ortodoxos, sionistas, revisionistas, sionistas de direita, ortodoxos modernos e ultra
ortodoxos. O comitê devia lidar com o encaminhamento de insatisfações à
administração britânica, além de se relacionar com as organizações judaicas
internacionais interessadas em incentivar a imigração em direção à Palestina. Pretendiase também a manutenção dos valores éticos e o controle da proliferação do mercado
negro interno. A administração econômica dos recursos chegados ao Campo também
era tarefa do Comitê para uma distribuição correta e transparente. Discussões foram
abertas questionando ações preferenciais de cunho religioso sobre decisões de bem-estar
geral para a população, como, por exemplo, a construção de uma mikve, sistema de
banho ritualístico, em detrimento da instalação de aquecimento devido ao inverno
severo.
A Comissão Cultural teve um papel essencial no processo de reabilitação da
população do novo Campo. Os DP Camps devem ser avaliados como o espaço de
formação de uma nova identidade judaica nacional, compartilhada publicamente e
relacionada ao desejo de retomar uma vida livre e normal. Para a historiadora Hagit
Lavsky, essas atividades contribuíram para viabilizar diversos mecanismos envolvidos
438

FEDER, Sami. On the Origin of the Jewish “Kazet Theater” in Bergen. In: Unzer Sztyme, BergenBelsen, v. 9, pp. 37-38, 15 abr. 1946. Ver anexo 3.
439
Ibidem.
440
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na formação de tal “comunidade em transição. (...) Reabilitação e integração eram
geralmente partes de uma história bem-sucedida”441. Os processos de reabilitação
pessoal se entrecruzavam com a criação desta nova sociedade, que emergiu do caos
alimentada pela crença de que era possível, sim, “fazer teatro” após o Campo de
concentração de Bergen-Belsen, retomando aqui a expressão de Theodor Adorno sobre
o “fazer poesia após Auschwitz”442.
As crianças foram educadas segundo diretrizes elaboradas por um centro
dedicado à construção de um novo sistema social e cultural. A formação de grupos
políticos e os debates tiveram um papel fundamental na reconstrução e na proposta
pedagógica do centro, cujo perfil estava atrelado ao ideário do movimento sionista,
como afirma Lavsky:
Mesmo assim, o DP Camp teve a característica de uma comunidade
nacional onde se formaram novos significados e mecanismos de uma
identidade nacional judaica, cuja luta identifica-se com o
estabelecimento do Estado de Israel.443

A organização dessa nova comunidade estava entrelaçada com a luta de abertura
das portas de Palestina, transformando os DP Camps, em geral, em espaços de
solidariedade nacional. Neste momento de ruptura e transformação, a Sheerit Hapleita
lidou tanto com os horrores da guerra como com os desafios ligados ao futuro dos
judeus. Os mecanismos de reabilitação, junto com a política britânica de administração,
transformaram aquela nova “micro-sociedade” em um projeto piloto do movimento
sionista, que, anos depois, colheria seus frutos com a criação do Estado de Israel.
Foram realizados inclusive, sob uma visão e abordagem sionistas, treinamentos
de vida comunitária inspirada no kibutz444, preparando grupos da população para imigrar
à Palestina e, após sua independência, em 1948, para Israel.445 Segundo Katja
Seybold446, foram criados cerca de 25 kibutzim, com a participação de 3 mil pessoas, de
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14 a 20 anos de idade. Tratava-se de uma população sem família e ainda muito jovem
para arcar com as responsabilidades de uma união estável. Movidas pelos traumas e
medos, estas comunidades se organizaram de forma a viver experiências coletivas que
preparassem seus membros para emigrar para a Palestina, vislumbrada como o Lar
Nacional Judaico. Aprenderam a cozinhar para grandes grupos, a costurar, construir
moradias além de aprofundarem seus conhecimentos de geografia sobre a Palestina.
Emissários da Palestina vieram treinar a população dos kibutzim. Os britânicos cediam
cerca de 300 vistos mensais, privilegiando aqueles que estavam preparados para viver
nas comunidades agrícolas idealizadas para construir o futuro Estado de Israel. Muitos
dos integrantes acabaram saindo da estrutura do kibutz para viverem sozinhos,
abandonando a vida em grupo, já desgastada pelo difícil cotidiano dos guetos, campos e
do próprio DP Camp.
Mesmo assim, outros segmentos da população dos DP Camps defendiam outros
projetos ideológicos, gerando polêmicas devido à diversidade nacional e política dos
sobreviventes de Bergen-Belsen e outros campos.
Estas polêmicas ainda ocupam os historiadores em relação aos posicionamentos
ideológicos nos DP Camps: as populações eram influenciadas por entidades como, por
exemplo, a organização sionista mundial, ou, por outro lado, vistas como setores
conscientizados a partir da cruel experiência do Holocausto, razão pela qual abraçaram
justamente a bandeira sionista.

55. Expressões de rechaço à administração britânica. À esquerda, caderno
de manifestos utilizando expressões pertinentes ao momento polêmico em
relação aos ingleses. Data e local não identificados. Acervo: Aviva Tal.
Ao lado, Manifestação contra os britânicos, administradores da Palestina,
dentro do DP Camp Bergen-Belsen, local onde estava abrigado Sami
Feder, 1945. Fotógrafo não identificado. Acervo: BBM-AL

210

Os ingleses, “salvadores” dos prisioneiros de Bergen-Belsen, impediam,
paradoxalmente, a entrada dos judeus à Palestina, considerando ilegal qualquer tentativa
de aproximação pela costa, como vimos anteriormente. Rafael Olewski, por exemplo,
esteve pessoalmente envolvido na fracassada viagem a bordo do navio anglo-americano
Êxodos, em 1947. Em diversas ocasiões, foram fortes, ainda que raras, as manifestações
de insatisfação contra os ingleses dentro dos DP Camps, provocando greves de fome e
manifestações públicas em geral.
O caderno ao lado expressa o protesto: Open the gates of Palestine (ou, como
escrito em hebraico, Abram os portões da Terra de Israel), acima da estrela amarela
com a palavra usada pelos nazistas para nomear os judeus (Jude) e da bandeira do
futuro Estado de Israel de ambos os lados. Embaixo, entre as estrelas está escrita a
palavra hebraica Izkor, significando “Lembrarás ” e fazendo referência à reza judaica de
homenagem aos mortos. Mais abaixo, as duas velas, significando o ritual típico judaico
do Shabat, dia de descanso. Interessante constatar que em hebraico está escrito Terra de
Israel e, em inglês, Palestina. A interpretação poderia ser que Israel já era assumida
como Estado judaico naquele momento histórico; e Palestina aparece escrita como tal

56. Protesto contra a administração Britânica no DP Camp, do qual Sami Feder e ativistas do Comitê Central
participaram.1945 ou 1946. Fotógrafo desconhecido. Acervo: BBM-AL.
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por causa da administração britânica que, como os árabes, não aceitava a constituição de
um Estado dos judeus.
No início desta empreitada de reconstrução, Sami e Sonia, então sua esposa,
dedicaram-se a registrar poemas, músicas e contos, além de guardar documentos doados
pelos sobreviventes, como uma forma de cuidar da memória coletiva. No Hospital do
Campo, passavam de leito em leito pedindo letras ou melodias, escritas ou narradas
pelos sobreviventes. Cabia a eles o registro, enquanto que Sonia, por seus
conhecimentos de música, transcrevia em notas, transformando aquelas lembranças em
partituras. Juntaram objetos e até urnas de cinzas para arquivar e preservar tudo que
fosse possível da memória ainda viva daqueles milhares de sobreviventes do horror.
Shlomo Roiman, poeta ídiche, escreve:
Lá ficaram os anos de juventude de Sami Feder, as suas maiores dores
nos entardeceres, mas também as alegrias dos amanheceres. Quem
pode esquecer como e de quem Sami Feder juntou as músicas
populares, as músicas do gueto, que ele publicara em Bergen-Belsen
em janeiro de 1946? Ele e seus amigos foram de bloco em bloco, de
barracão em barracão, de um canto até o outro canto como querendo
confortar aqueles que ainda iriam morrer, e pediu para eles, mesmo
sofrendo pela febre amarela, que se lembrem das coisas, falem para
ele em ídiche e cantem músicas. E, assim, eles iam escrevendo as
palavras e os nomes das pessoas que as escreveram, que as cantaram,
que as declamaram, e junto com o registro, isso era uma forma de
confortar as pessoas doentes e solitárias.447

A Comissão de Cultura passou a realizar algumas publicações, baseadas nas
lembranças colhidas por Sami e Sonia. A publicação mais importante foi o caderno de
Canções de Campos e Guetos448, compilação de 32 composições, quase todas da
tradição do Leste Europeu, guardadas nas almas dos prisioneiros e lembradas durante
alguns entardeceres. Foram muitas horas de trabalho dedicadas por alguns cantores ou
cantoras generosas, como a própria Sonia. Berl Friedl ilustrou o caderno com imagens
fortes, fazendo alusão aos momentos cruéis da guerra. Estes registros ajudaram a que
parte da cultura judaica sobrevivesse à violência nazista, interessada em “fazer calar” os
judeus. Hoje, estes registros são alguns dos exemplos da resistência artística e espiritual,
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ensaios repletos de dor e esperança, interpretados à luz da milenar história judaica, cujas
rezas são verdadeiras canções e os poemas, narrativas sensíveis.
Sobre o livro de cantos e poemas, o jornalista S. I. Dorfgon escreveu “O Canto
de Nossa Tragédia”, texto inserido por Feder em seu livro publicado em 1995449. No
texto, o autor refere-se aos judeus, sobreviventes da Polônia, Galícia, Lituânia e outros
lugares, como “salvos, mas ainda não libertos”, expressão usada também por Sami em
um dos seus relatos. Lembra que, mesmo no pós-guerra, eles continuaram cantando as
canções do gueto e dos campos compostas durante seu sofrimento: “(...) seu conteúdo é
tão trágico e didaticamente verdadeiro que você convive com cada época amaldiçoada,
que ainda é tão recente e fresca, como feridas ainda não curadas”450. Comenta sobre o
lamento destas composições que, naquele momento, soavam como libelos de
esperanças:
(...) são poesias da catástrofe judaica e da tristeza, necessidade e
desespero, mas são nossa propriedade e refletem o lamento judaico e
até a esperança que brilha nos corações daqueles que não se
resignam.451

O poeta ídiche canadense Moishe-Mordechai Shaffir452 escreveu no jornal
Kenedler Odler que recebeu um caderno de um soldado canadense, com canções
compiladas por Feder. Segundo Shaffir, Feder teria juntado parte do material durante
sua travessia pelos doze campos por onde passou durante a guerra, e várias vezes teve
que destruir tudo devido à revisão de roupas pelos nazistas ou poloneses
colaboracionistas. Feder teria afirmado que a sua busca não se deveu a valores poéticos,
artísticos ou literários, mas, principalmente, históricos. Valorizando as letras e melodias
da gente comum que assim cantava na época do Holocausto, ele estaria também dando
voz àqueles que resistiam através da música e da poesia.
Deste caderno, de 42 páginas, constam poemas e músicas com suas melodias
representando compositores conhecidos ou não de vários guetos e campos. Shaffir
refere-se à importância de receber a antologia sem rigor literário, já que, por um lado, a
compilação foi um esforço por preservar uma memória e, por outro, a criação foi um
grito poético contra a violência nazista. Assim, cada palavra soa como se fossem gotas
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do oceano sofrido, que inundou os povos europeus na época, independentemente da
métrica ou dos princípios linguísticos rigorosos, como afirma o poeta: “O choro de uma
pessoa que é espancada não é construído sobre as regras da poesia”453.
A seguir, apresentamos a relação das canções e poemas, criados entre 1939 e
1945, do Zamlug publicado em 1946 pela comissão cultural do DP Camp:
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A primeira música do Caderno é “Unzer Shtetl Brent!” [“A nossa cidade está a
arder!”], composta por Mordechai Gebirtig (1877- 1942), em 1938, em referência aos
judeus mortos devido a um pogrom, em Przytyk. Gebirtig foi assassinado em
Cracóvia.454 Os primeiros versos da canção, emblemática até os dias de hoje, choram a
destruição do Shteitl:
Es brent! Briderlekh, s’brent!
Oy Unzer orem shtetl, nebokh, brent!
[Tudo está em chamas, irmãos! Tudo está em chamas!
Oh, a nossa pobre cidade, irmãos, está em chamas!]

57. Partitura de “Unzer Shtetl Brent”, de Mordechai Gebirtig. Acervo: MH/YV-IL, Jerusalém. Disponível em:
<http://www.yadvashem.org/yv/en/exhibitions/music/before_holocaust_es_brent.asp>. Acesso em 20 jul. 2014.
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Esta melodia rapidamente espalhou-se por diversos guetos e países, tornando-se
uma canção folclórica, assim como outras músicas de Gebirtig. Sami Feder anotou, em
seus escritos, que em cada apresentação do Kazet Theater costumava incluir esta
música, através da qual o autor convocava, metaforicamente, as pessoas a apagarem o
fogo e não permanecerem de mãos cruzadas diante da realidade.
A segunda canção do Caderno é o famoso “Hino dos Partisans” – guerrilheiros
judeus –, escrito por Hirsh Glik, do Gueto de Vilna:
Nunca digas que este é o último caminho,
Ainda que nuvens de chumbo toldem o azul do céu.
Chegou a hora que tanto esperávamos.
Marchando ao som de tambores – aqui estamos!
Da terra das verdes palmeiras, aos recantos cobertos de brancas neves,
Viemos com a nossa dor, a nossa determinação
Onde quer que nosso sangue tenha sido derramado,
Nossa fé e o nosso valor hão de brotar.
Um dia o sol brilhará sobre nós,
Enquanto o inimigo desaparece no passado.
Mas se a alvorada tardar demais,
Que esta canção seja uma bandeira de geração em geração.
Ela não foi escrita com tinta, mas a sangue.
Não é o canto de um pássaro em liberdade.
Um povo entre muralhas que tombam,
Cantou esta canção de armas na mão! 455
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58. Caderno de Canções e Poemas dos Guetos e Campos de Concentração (frente e verso), compilado por Sami
Feder e publicado pelo Comitê Central do DP Camp Bergen-Belsen. Desenho de Berl Friedler. Acervo: BBM-AL.

Muitos dos autores das canções não estão mais vivos, porém, a poética serve
como memória significativa. Shaffir pede que “Feder seja abençoado pela tarefa
realizada.”456. A capa do caderno, em ídiche, desenhada por Berl Friedler expressa
intensamente a realidade do preso judeu nos campos de concentração: os elementos
emblemáticos do arame, a vestimenta listrada, o clamor vindo do inferno do que era
vivido e a sombra presente misturando morte com vida caracterizavam o trabalho
artístico dos integrantes do Kazet Theater. Desta forma os artistas participaram
ativamente do movimento de memória e reabilitação; os desenhos, as canções e os
poemas da Antologia significaram o testemunho de um período de horror e miséria em
busca de tempos de liberdade.
12 de julho de 1945 foi o dia do lançamento do primeiro número do primeiro
jornal em ídiche após a guerra, Unzer Sztyme. O significado deste fato é profundo, já
que implica no resgate coletivo de um dos emblemas mais importantes da cultura
ídiche, quase aniquilada: o jornalismo escrito. De início, os militares britânicos
consideraram o jornal ilegal, revogando mais tarde a decisão. Bergen-Belsen teve
456
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também um jornal literário, além de brochuras em vários idiomas e de temáticas
variadas.
O ressurgimento desta imprensa judaica, assim como os registros das músicas e
poesias por Sami Feder, simbolizou, neste momento pós-nazismo, a retomada de uma
posição por parte daqueles que resistiram enquanto produtores de ideias e que, por
serem judeus, haviam sido classificados como “degenerados” pelos nazistas. Estes
escritos e (re)escritos ressurgiram das cinzas, apesar dos milhares de exemplares de
livros e bibliotecas judaicas queimados pelos nazistas, a partir de 1933. Infelizmente,
não foram queimados apenas os pergaminhos... As letras flutuaram no ar.
Imediatamente após o Holocausto, os judeus – ainda que com suas forças modestas e
esgarçadas – buscaram vestir aquelas letras com dignidade na forma e conteúdo. Uma
frase de autoria de Domingo Braz, anarquista brasileiro fichado pelo Deops/SP,
expressa muito bem este momento de renascimento de uma cultura: “Morrem os
homens mas a ideia fica!”457.
É assim que entendemos a iniciativa do Comitê Central, que, com a participação
de Sami Feder, principalmente na escrita permanente de artigos, resolveu editar um
jornal bissemanal. Não havendo máquina de escrever em ídiche no Campo, decidiu-se
escrevê-lo a mão. Assim, quatro números de 42 páginas de leitura clara foram escritos
entre julho e outubro de 1945 por David Rosenthal, um dos editores, além de Elieezer
Trepman e Rafael Olewski. Depois disso, o corpo editorial ganhou uma máquina de
datilografar. Nenhum deles tinha experiência como jornalista ou escritor, mas a vontade
da expressão e o compromisso com a militância os impulsionaram à tarefa de levar
adiante o jornal ídiche.
O Unzer Sztyme, que significa “A Nossa Voz”, era um jornal com uma posição
clara em relação à “expatriação” dos refugiados para a Polônia, pressionando as
autoridades liberação da imigração para a Palestina, apesar das proibições dos
britânicos. Procurou também dar a voz aos sobreviventes e lutou pelo ressurgimento da
cultura ídiche enquanto identidade nacional como afirma Shaffir, em artigo escrito em
1996: “Pode-se sentir o amor extraordinário pelas letras ídiche. Pode-se sentir a fome da
palavra ídiche, e mais do que tudo, o desejo de ser ouvido pelo mundo ao seu redor”.458 Shaffir

estabelece um paralelo entre alimento e a própria cultura ídiche, evidenciando a relação
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vital do judeu do Leste Europeu com suas raízes e sentimento de pertença ao universo
da língua ameaçada de aniquilamento.
Na época, para os membros do Comitê Central, o problema judaico não poderia
ser reduzido à assistência filantrópica. A solução para o problema dos refugiados
deveria estar vinculada a uma avaliação dos sem-abrigo no âmbito judaico nacional.
Para os dirigentes do DP Bergen-Belsen, os judeus resgatados não eram apenas
apátridas desenraizados, e sim, parte do povo judeu “sem-teto”.459 De uma maneira
evidente, a questão da segurança judaica estava ligada ao futuro do Estado de Israel.
Não foram poucos os momentos em que os editores foram convocados a depor em
cortes judiciais britânicas, porém, a pressão do World Jewish Congress, em Londres, e a
de vários membros do Partido Laboral, no Parlamento britânico, ajudaram a superar
estes impasses políticos.
A chegada da máquina de escrever com caracteres em ídiche, do Pen Club de
Nova York, em julho de 1946, fez com que o desenvolvimento do Unzer Sztyme
atingisse seu auge. Em uma edição extra, publicaram um texto em forma de denúncia e
acusações contra o governo inglês, que havia prendido líderes da Agência Judaica em
um campo isolado, na Palestina. Na mesma edição, há críticas ao governo por atitudes
de indiferença em relação a atos nazistas durante a guerra e que não estavam sendo
julgados. Com essa máquina de escrever, o Unzer Sztyme conseguiu aumentar o número
de páginas, publicar artigos e ensaios contra o nazismo de autores como David Ben
Gurion e Vladimir Jabotinsky, além de tratar da questão do direito ao Estado de Israel.
O Unzer Sztyme chegaria às mãos de judeus no mundo todo e até hoje mantem esse
mesmo o nome, provavelmente em homenagem aos sobreviventes do Holocausto em
Israel.
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59. Original da edição da coletânea publicada pelo Comitê Cultural do DP Camp Bergen-Belsen do número 9 do
Unzer Sztyme, primeiro jornal ídiche após a liberação, na Alemanha. Acervo: Aviva Tal
60. Primeiro número do jornal Unzer Sztyme, organizado
e publicado no DP Camp Bergen-Belsen. Pordução
artesanal. Acervo: BBM-AL

O jornalista judeu londrino
Yossef Frenkel expressa novamente a
importância da presença das palavras,
melodias e letras hebraicas e ídiches no
DP Camp Bergen-Belsen, após a
guerra: “A morte ainda andava por
Belsen quando o primeiro jardim de
infância foi aberto e as crianças
começaram brincar e cantar canções
hebraicas e ídiches...”460 Nesse Campo,
discussões inflamadas sobre métodos
educacionais

orientaram

algumas

escolas com distintas linhas religiosas
460

FRENKEL, Yossef. In: FEDER, Sami. Fartseykhenishn Tsum Togbukh, op. cit., p. 40.

222

e nacionais. Em termos de judaísmo, símbolo da reabilitação e reconstrução da
identidade dos sobreviventes, o renascimento refletiu-se na criação da escola Bet
Yaacov, um ginásio, cursos noturnos, uma Yeshivá (seminário religioso), uma escola
profissional e um Talmud Torá (escola religiosa). Ocorriam também constantes reuniões
e discussões sobre temas culturais, das quais Feder participava, até por ser um dos
diretores do departamento cultural do DP Camp.
O Comitê Central de Bergen-Belsen publicou livros de grande valor histórico e
cultural, dentre os quais o já citado An Anthology of Songs and Poems, from the Ghettos
and concentration Camps; (compilado e organizado por Sami Feder e editado por
David Rosenthal e Paul Trepman); e também títulos como: Dias nublados de M.
Gutman; e Voltando do inferno, de Berl Fridler, dentre outros. No Campo, havia bons
redatores e jornalistas, talentosos escritores e artistas. Este Campo de deslocados, aos
poucos, foi se tornando uma fonte de judaísmo, mandando sua obra para todo o mundo,
devolvendo e agregando, assim, tudo o que recebeu de início.
As manifestações de teatro ídiche após a liberação dos campos de concentração,
então sob os cuidados do Sheerit Hapleita, ocorreram de forma veloz tanto nas regiões
liberadas e logo ocupadas pelas forças britânicas quanto nas americanas. Segundo Ella
Florsheim, formaram-se cerca de 60 grupos entre 1945 e 1949, principalmente na
Alemanha. A pesquisadora afirma que o teatro ídiche, após a guerra, não surgiu “do
nada”. Um legado teatral clássico461, cuja evolução atingiu um alto grau de
florescimento no Leste Europeu, acompanhou milhares de presos na travessia por
guetos e campos. Conforme nos referimos no capítulo 1, numerosas manifestações
teatrais ocorreram por toda a Europa como expressão de resistência, para manter a
identidade judaica e a expressão humana, acima de tudo. Por meio do encontro coletivo
sustentando a própria sobrevivência, o teatro acompanhou o grito e o silêncio durante o
Holocausto. Foi natural que os ex-presos levassem na bagagem ambos os repertórios da
cultura ídiche, anterior à guerra, e aquele criado durante a mesma, articulando novos
conteúdos advindos do passado recente.
A presença insistente do público contribuiu para ampliar o repertório dos grupos
teatrais e dos círculos de atividades culturais. Esses eventos eram significativos, nos
quais peças de teatro, operetas, revistas e pequenos trabalhos artísticos de toda sorte
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eram levados ao palco. Eram muitos os esforços dos colaboradores do círculo dos DP
Camps, que participavam como autores, compositores, coreógrafos, diretores, atores,
dançarinos, músicos, roteiristas, iluminadores e demais funções técnicas.
A grande façanha deste teatro foi, por um lado, introduzir em seus conteúdos
aspectos do drama severo vivido por aqueles sobreviventes instalados nos campos de
deslocados e, por outro lado, atingir plateias que antes da guerra não frequentavam o
teatro ídiche, seja porque eram de outras regiões da Europa ou ainda crianças na época.
O fator educacional foi considerado essencial: de fato, a presença de teatro ídiche pósguerra significou a aproximação e, muitas vezes, o primeiro contato com a cultura
ídiche para adolescentes e jovens adultos, detidos nos 6 anos da guerra Norbert
Horowitz, pesquisador da cultura ídiche, afirma em suas memórias:
Muitos dos espectadores nunca tiveram contato com o teatro ídiche
nas suas vidas, tendo passado a infância em guetos ou campos de
concentração ou, no melhor dos casos, com os Partisans. Foi no solo
alemão encharcado de sangue que eles viram a arte do teatro ídiche
pela primeira vez.462

Parte dos atores que formaram estas companhias era profissional desde antes da
guerra, mas a maior parcela atuava como amadora, sem experiência anterior no teatro e
nem próximos à cultura ídiche, mas com muita vontade de participar. O teatro ídiche
acabou se transformando no polo aglutinador de público para a realização de discussões,
leituras de textos, declamações, painéis literários, discussões sobre técnicas e produções
teatrais em geral, enfim: um espaço público considerado como uma espécie de
“Universidade Judaica”. Muitos, assim como descreve Florsheim463, terminaram se
envolvendo profissionalmente com a cultura ídiche também fora dos campos, criando
grupos e companhias como o MYKT – Minchener Yiddisher Kleinkunst Teater, e o Di
Nayeh Bine [O Novo Palco], em Munique. Outros grupos foram Yiddishe Folks Teater,
no DP Camp Feldafing; Baderekh, no DP Camp Berlin; Bamidbar, no DP Camp
Föhrenwald; e HaZamir, no Landsberg. Formou-se também Di Yiddishe Arbeter-Bine
[Teatro Ídiche dos Trabalhadores], ligado ao movimento esquerdista Poalei Zion, e
Kazet Theater, ambos no DP Camp Bergen-Belsen.
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HOROWITZ, Norbert. Yiddish Theatre of Sheerit Hapleta. In: From the recent rast. New York:
Congress for Jewish Culture, 1955. v. 1, p. 118, tradução nossa.
463
FLORSHEIM, Ella. Yiddish Theatre in the DP Camps, op. cit., pp. 109; 111, tradução nossa.
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O MYKT ganhou destaque na região americana, apresentando-se 25 vezes para
milhares de espectadores durante o ano de 1948, e teve como diretores Yisrael Becker e
Israel Segal. Este último, que havia sido diretor da Trupe de Vilna, foi inspirador por
conversas e memórias para Yehoshua Sobol ao escrever Ghetto (ver capítulo 1). Ambos
imigrariam a Israel. Israel Segal escreveu no jornal Unzer Veg em janeiro de 1946,
dentro da mesma concepção de Feder, já manifesta em 1945, em relação à importância
de se construir uma cultura ídiche forte para o futuro:464
Ainda estamos no exílio, não sabemos por quanto tempo mais, mas
sabemos que nos alimentamos por tempo suficiente dos frutos de
culturas estrangeiras... Assim, é importante que seja criado um bom e
profissional teatro ídiche. Este deve ser o símbolo do nosso futuro, um
sentido de despertar e ajudar a reconstruir a nossa cultura em nosso
próprio estado.465

O MYKT contou com apoio do American Jewish Joint Distribuition Committee
para a aquisição de recursos para suas produções. No verão de 1947, estreou com o
espetáculo Shlomo Molcho, sobre o místico judeu no século XVI. O tema466 trouxe à
tona discussões sobre questões históricas a partir da extraordinária biografia de Shlomo,
antes das apresentações e, posteriormente, nos jornais locais em ídiche.
Assim como será descrito e analisado mais adiante no caso do Kazet Theater, no
MYKT o ritmo de trabalho era forte e algumas experiências semelhantes às de Sami
Feder foram implantadas, implicando em numerosas viagens. Às vezes, desmontavam
um cenário para colocá-lo no transporte e montá-lo novamente, no mesmo dia, em outra
localidade, e, ao mesmo tempo, percorriam estradas castigadas pela guerra. Sempre que
necessário, os grupos dormiam nos DP Camps onde se apresentavam, que tinham uma
superlotação considerável, ou então, no próprio palco.
Além do Kazet Theater (1945-1947) e do MYKT (1947-1948) funcionou também
em Bergen-Belsen a Yiddishe Arbeter Bine (1946 a 1948), uma pequena companhia
judaica composta exclusivamente por atores e atrizes não profissionais. Esta trupe era
filiada ao partido social-sionista Linke Poale Zion e liderada por A. Zandmann. A
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É curioso que, justamente nos anos 1950, tenha sido em Israel que o teatro ídiche foi censurado em
nome da construção de um país novo, portanto, colocando-se em destaque unicamente a cultura hebraica.
O próprio Segal insistiu em que se mantivesse um repertório ídiche e teve dificuldades de se adaptar
profissionalmente como ator de fala hebraica. Isto aconteceu também com Feder.
465
SEGAL, Yisrael. Let´s create a Jewish theatre. In: Undzer Veg, Paris, 1946. p. 6.
466
Semelhante à abordagem de Sami Feder com a peça Der Goel [O Messias], de Emil Bernhard, texto
que acompanhou suas encenações desde 1934.

225

companhia de teatro tematizava principalmente a vida e a miséria dos trabalhadores
judeus do Leste Europeu, inclusiva antes da guerra. Entre uas produções, as mais
importantes foram Der Oyster [O Tesouro], de David Pinski; Der Toybe [A Pomba], de
David Bergelson; e Der Oyfshtand [A Revolta], de D. Zipor. Yiddishe Arbeter Bine
permaneceu à sombra do significativo Kazet Theater. No Unzer Sztyme, só é
mencionada brevemente uma vez, em oposição à cobertura periódica e detalhada do
trabalho do grupo dirigido por Sami Feder.467
Em matéria publicada por um jornal em Tel Aviv, em 10 de fevereiro de 1989, e
citada no livro Minha Vida, de Feder, menciona-se o grupo trabalhador teatral:
Ao final do ano de 1945, junto ao partido Poalei Tzion, de esquerda,
em Bergen-Belsen, organizou-se, sob a direção de Zandman, um grupo
dramático chamado de O palco dos trabalhadores judeus. Quando o
teatro do campo, em junho de 1947, com a ajuda do comitê central
Joint e do Congresso Judaico Mundial viajou em turnê a países
europeus, houve uma separação dos dois grupos. 468

Importante notar que esta companhia não mais realizaria encenações sobre o
sofrido nos campos e guetos, e sim, reconstituiria alguns aspectos da vida e do cotidiano
do pré-guerra. Aos poucos, o tema da guerra foi sendo deixado de lado para se criar um
novo futuro, ainda que resgatando um passado mais remoto que o Holocausto.
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YANTIAN, Nicholas. Aus der Versteinerung herausgetreten – Das Kazet-Theater im jüdischen
Displaced-Persons – Lager Bergen-Belsen, 1945–1947. In: OBENAUS, Herbert (org.). Im Schatten des
Holocaust. Jüdisches Leben in Niedersachsen nach 1945. Hannover: s/e, 1997. p. 12, tradução Felipe
Belline.
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FEDER, Sami. Mayn Lebn, op. cit., p. 94.
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3.4 Yiddish Drama Studio “Kazet Theater”

61. Atores do Kazet Theater divulgam a apresentação de uma peça no DP Camp Bergen-Belsen, entre 1945 e 1947
Fotógrafo não identificado. ACERVO BBM-AL.

Sami Feder, enquanto membro do Comitê Cultural do Campo de deslocados, três
meses após a liberação, fundou e dirigiu o Estúdio de Teatro Ídiche, posteriormente
nomeado companhia Kazet Theater do DP Camp Bergen-Belsen, por sugestão do
jornalista polonês Marian Djid469, em novembro de 1945.
Feder procurou justificar a fundação da companhia e seu nome apropriando-se da
verdadeira origem das encenações ocorridas anteriormente nos guetos e campos de
concentração:
A expressão ídiche Kazet Theater é a abreviação de Campos de
Concentração: porque ele se ocupa principalmente da apresentação dos
trabalhos nesses campos. Porque o grupo acha que seu dever é mostrar no
palco a verdade cruel dos anos do nazismo. Tudo o que eles apresentam,
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Marian ZJD era o pseudônimo do jornalista Yisrael Moskowski, um judeu nascido lituano que imigrou
para o Ocidente antes da guerra. Ele visitou os DP Camps por um longo período, e publicou muitos
artigos na imprensa do Sheerit Hapleta, assim como em meios de comunicação sul-americanos ídiche.
Quando os DP Camps na Alemanha foram desmantelados, tornou-se co-editor do jornal Nai Jidisze
Cajtung, publicado em Munique.
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todas as canções, tudo isso foi criado nos guetos e nos campos de
concentração.470

O Kazet Theater foi sustentado pelo Comitê Central com o objetivo de contribuir
com a reabilitação dos milhares de sobreviventes judeus, por meio do resgate e
preservação de uma cultura de origem e de uma cultura adquirida a golpes de dor,
provocados por uma cultura de terror. O teatro era uma peça valiosa para essa
população desenraizada, pois, as representações inspiravam-se no passado. Assim,
também teria o objetivo de acolher atores e espectadores, provenientes de diferentes
pontos geográficos, em torno de uma cultura comum à maior parte deles e praticamente
desaparecida, fortalecendo uma identidade tão debilitada. A contradição estava em
manter-se em um espaço de acolhimento grupal que, ao mesmo tempo, continha
radicalizações das mais diversas, como conflitos, agressões, ataques de raiva,
competições, enfim, estados humanos exacerbados em situação de guerra. Portanto, a
despeito de seu grande valor positivo, é importante evitar uma leitura idealizada e
pacificadora das tensões interentes à existência do Kazet Theater.
Feder precisou de artistas para criar a companhia teatral. As primeiras aulas
contaram com 10 participantes. No livro Punhos Cerrados, Sami menciona o número de
atores, que foi aumentando até chegar em 40, ainda que, em outros registros, fale em no
máximo 30 membros. Reuniram-se 16 mulheres e 14 homens, entre amadores e
profissionais. Nos dois anos em que existiu, o Kazet Theater contou com uma incrível
variedade de atores, dançarinos, músicos e técnicos, movido por uma alta rotatividade471
da população nos DP Camps. Esta dinâmica resultou em um número variado de
integrantes; possivelmente, 50 artistas contribuíram, cada qual com sua experiência,
com o grupo. Vale destacar aqui alguns integrantes que permaneceram durante os dois
anos da companhia: Sonia Boczkowska, Dolly Kotz, Babey Widutchinsky472(pianista),
Dora Widutchinsky473 e Berl Friedler.
Sami Feder relaciona os membros da companhia assassinados durante o
Holocausto, referindo-se aos atores que conviveram com ele nos diversos campos, no
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FETTHAUER, Sophie. Musik und Theatreim DP-Camp Bergen-Belsen. Zum Kulturleben der
jüdischen Displaced Persons 1945-1950. Germany: Bockel Verlag, 2012. p. 216, tradução Rafael Marko,
em 2014
471
Parte da população do campo apresentava constante mobilidade seja porque a obtenção e vistos para
imigrar aumentava seja para se reunirem com parentes contatados em outros pontos da Europa.
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Mãe de Eliezer e esposa de Paul Trepman.
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Tia de Eliezer Trepman.
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programa do espetáculo Dos Groyse Gevins [A Sorte Grande], em uma homenagem
especial (ver adiante). No livro Através dos 12 campos do Inferno, cria outra relação:
Os integrantes do “Teatro Katzet” por ordem alfabética:
Eizekovitz Pessia, Boczkowska Sonia, Bunk Tzila, Hofman Feigue,
Viduchanski Beba (Pianista), Lesker Anita (Violoncelo), Matai Lili
(Violino), Meller Cheshe, Frank Neti, Fridman Chaia, Fridman Mala,
Kutz Doly (Coreógrafa), Kirshenblum Lola, Kupermintz Ilze,
Rotshtein Bela.
Butnik Mendel, Bloom Shlomo, Gutman Shlomo (também Violinista),
Gorfinkel Yahakov (também desenhista de figurinos), Guitler Beniek
(Trombetista), Gunsburg Heniek (Pianista), Vosnitzer Abraham,
Volkovich Eliezer, Vaks Heniek, Zilvernik Itzchak, Fienkti Berish
(também atuou na decoração), Prochter Rudy, Perens Tzikloi
(Violinista), Fridman Israel, Tzivush Yahakov, Katz Itzchak,
Rafalovich Shalom, Reznik Idel, Shwartz Iossef, Shtaier Pinchas,
Shlessinguer Shamshe.474

Sonia Boczkowska, participou de um grupo de teatro na cidade de Lodz, antes
da guerra, e conheceu Sami Feder no Gueto de Bedzin. O poeta e escritor Arnold Zable
contou-me – durante minha viagem a Melbourne, em 2014, quando conheci Sonia, já
com 90 anos de idade – que a atriz andava de bicicleta pelo campo buscando
interessados em participar do grupo teatral.

62. Sonia Boczkowska, em dois retratos. Data e local não identificados. Acervo: BBM-AL.
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FEDER. Sami. Durkh 12 Gehenem Fayern, op. cit., p. 115.
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Feder encontrou Dolly Kotz, que também nascera em Lodz, no Gueto de Bedzin.
Este reencontro incentivou a convivência por meio dos sentimentos e a reconstituição de
imagens expressivas dos momentos recentes da guerra e novos tempos, após a liberação
Fragmentos e pensamentos de Dolly foram publicados no jornal Unzer Sztyme e, em
1946, no DP Camp, enquanto já participava do Kazet Theater. Seu texto faz relação
entre o processo de desumanização e a dança, cuja prática retomou no Kazet, ligada à
sobrevivência na adversidade e abraçada à solidariedade humanista. Kotz relata como
foi violentamente levada para Auschwitz, despida de qualquer humanidade. Depois, foi
transportada com um grupo de mulheres ao Campo feminino de Ravensbrück, “com um
troço de pão para dois dias e um balde sujo no meio do vagão. Os dez dias ali foram
terríveis, queimando como bestas sob o céu quente e os lábios secando de sede porque a
agua seria apenas para os humanos”475.
Noite fria, trapos no lugar de roupas e corpos humilhados encostados
em uma massa única. Um novo transporte rumo a Dachau, vários dias
em um vagão molhado e, chegando lá, novamente a humilhação.476

Dolly escreveu como se transformou em um ser apático e estático, buscando
lembrar, com dificuldade, imagens de sua história familiar e a beleza do cotidiano
vivido antes da guerra:
Lágrimas vazam sobre a face a partir dos meus olhos, descendo até
chegar às minhas mãos, sem quase esperança.
O que me espera agora? No melhor dos casos, um emprego em uma
fábrica de munição subterrânea. Contanto que eu tenha forças, que eu
receba algo para comer e um lugar para dormir, e então... Um lugar
livre no crematório.477

As mulheres que iam rumo a Dachau foram informadas que, por um erro do
transporte, seriam levadas para outro campo... Mais dias dentro de um vagão. Foi
quando Dolly escreveu sobre este momento, uma sensação diferente:
475

KOTZ, Dolly. Are we Human Beings? In: Unzer Sztyme, v. 11, 12 jul. 1946. p. 21. Ver anexo 5.
KOTZ, Dolly. Are we Human Beings?, op. cit., p. 21.
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E aqui, aconteceu algo que eu nunca vou esquecer na minha vida.
Durante o tempo em que o trem parou em Dachau e nosso destino,
uma proposta me veio na mente, a que eu deveria dançar. Quarenta e
nove pares de olhos famintos me examinaram com uma expressão de
súplica, e era difícil resistir. Será que eles querem esquecer a si
mesmos? Ou será que eles querem mostrar ao mundo seus instintos
humanos, apesar de tudo?478

Um dos trechos mais fortes liga a arte com a vulnerabilidade e a miséria humana
vivida pelos prisioneiros judeus durante o Holocausto. As palavras de Dolly Kotz
expressam o terrível momento vivido e a expressão da arte como dignificação acima de
tudo. E ali estava registrado, desde o gesto da sobrevivência até a resistência mais
genuína:
Eu nunca dancei em um palco tão estranho, em um momento tão
crítico... Eu nunca fui antes tão leve na dança como naquela vez,
quando meu estômago estava vazio e seco. Eu dancei no meio do
vagão... Não me lembro se isso foi uma dança de renúncia ou, em
conjunto, de esperança... No entanto, eu me lembro, precisamente, de
que depois da minha dança, um sentimento diferente dominou a todas
completamente. Antes, nós nos colocamos na carroça como bestas e
agora percebemos a nós mesmas como seres humanos. Nós
começamos a cantar, apesar de nossos inimigos estarem ali. Sim,
somos seres humanos! Nós somos seres humanos, apesar de bárbaros
hitleristas nos degradarem. Nós somos seres humanos, e nós
permaneceremos tal até o último projeto de nossa respiração!479

Depois da guerra, Dolly Kotz escreveu um livro de memórias, onde dedica o
capítulo 5 a Bergen-Belsen. Na capa, na parte superior, seu nome, em hebraico está
escrito Dolly Friedler e apreciamos a montagem gráfica de uma foto da cena Die Mutter
de Sami Feder com um desenho, provavelmente de esposo e artista, Berl Friedler, de
arames farpados no chão onde ela dança. A indumentária é um vestido listado , alusão
às vestimentas dos campos de concentração. No fundo da imagem encontramos uma
grande bandeira nazista que domina e compõe o espaço junto com o arame: as linhas
retas da suástica com as linhas curvas farpadas. Entre a bandeira e o arame localiza-se a
dança não naturalista de Dolly em expressão de dor e lamento que serve tanto para a
cena criada por Feder e coreografada pela dançarina no Kazet Theater como para o
compendio de memórias relativas a anos de guerra escritas posteriormente.
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Ibidem. p. 22.
Ibidem. p. 22.
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63. Capa do diário manuscrito, Dancing behind the wire não publicado,
escrito por Dolly Kotz após a guerra; curiosamente, Sami Feder quase não
é mencionado. Data desconhecida. Acervo: BBM-AL.

Sami Feder também encontrou Berl Fridler,
desenhista que se especializou em figurino e que antes
da guerra havia também participado do grupo Muza, em
Bedzin. Friedl trouxe consigo também materiais
desenhados a partir do que vivia nos guetos e campos.
Pode-se perceber a intensidade em relação ao terror
vivenciado nos traços dos seus desenhos. Por esse
motivo, podemos concluir sobre a importância da
parceria entre ele e Feder na elaboração de cenografias e na concepção estética em geral
das encenações. Nos desenhos criados no DP Camp Friedler expreme por meio do traço
simples conteúdos complexos que remetem a mitos sobre os judeus e o uso do
antissemitismo na Alemanha. Nos desenhos, abaixo, a mistura de “Gog” com “good” e
o peso do nogo da serpente entre os símbolos do nazismo na vida dos judeus é evidente
assim como o jogo da serpente entre os símbolos antagônicos.

64. Desenhos de Berl Friedler publicados no seu livro de Back from Hell, pelo Comitê Central. Acervo: BBM-AL.
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Na curta existência do grupo, destacaram-se dois casais. O próprio Sami Feder
juntou-se à atriz e cantora Sonia Boczkowska, enquanto que a dançarina e coreógrafa
Dolly Kotz casou-se com o pintor, cenógrafo e diretor técnico Berl Fridler. Os quatro
haviam se conhecido ainda no Gueto de Bedzin, onde trabalharam juntos. Esses não
foram os únicos contatos pessoais dos tempos de antes da guerra. Uma série de outros
participantes do grupo era da mesma região, a Alta Silésia, tendo assim muitas coisas
em comum.

65. Sami Feder e Sonia Boczkowska. Data, local e fotógrafo
não identificados. Acervo: GM-IL

66. Paul e Babey Trepman, membro da Comissão
Cultural e pianista do Kazet, respectivamente. Data,
local e fotógrafo não identificados. Acervo pessoal
de Eliezer Trepman.
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67. Rachel e Rafael Olewski. Data, local e
fotógrafo não identificados. Acervo pessoal de
Arie Olewski.

68. Photograph álbum of the “Concentration Camp Theatre” of the
Central Jewish Committee of Bergen-Belsen, with may vintage prints
of actors and productions. Álbum à venda, em 2013, na Livraria
Bauman Rare Book, em Nova York, no valor de US$1800. Constatei
que praticamente todas as fotos eram cópias das que já tinha, portanto,
são provavelmente de autoria do próprio Sami Feder e pertencentes a
algum dos integrantes do Katzet Theater . Ver anexo 6.
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O quadro abaixo, com o conjunto de fotos do Kazet Theater esteve na casa de
Eliezer Trepman durante a sua infância e adolescência, fato que demostra o quanto a
família dele continuou a manter a presença do teatro do DP Camp Bergen-Belsen e
quanto este acompanhou a sua própria vida, lhe trazendo valores de humanidade e
resistência.480

69. Coleção, com fotos de cenas das peças do Kazet Theater que foi dada de presente por Sami Feder a seus
pais, como mostra a etiqueta manuscrita na diagonal. 1946. Acervo: Eliezer Trepman.

Além disso, ao lado de Feder, Boczkowska e Friedler, também Berisz Pienkny
trabalhou na peça Muze, em Bedzin; Mendel Butnick, Schlama Gutman, Yitschok Kats,
Jose Schwarz, Isak Zilbernik e Eliezer Wolkowits, bem como Beniek Gitler,
conheceram Feder nas apresentações teatrais e musicais em Bunzlau. Assim, uma parte
desse grupo construiu ao longo dos anos relacionamentos como fruto de um trabalho em
conjunto. As ligações dentro do grupo se fortaleceram, originando casais como Cyli
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Conversa telefônica com Eliezer Trepman, set. 2013
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Bonk e Shloyme Rafalovitsh, Cesia Meller e Beniek Gitler, Ejka Kac e Berysz Pienky;
Babey Widutchinsky casou-se com Paul Trepman, do departamento cultural.481
O trabalho do Kazet Theater, com base em um núcleo unido e identificado,
começou em julho de 1945, convocando interessados a participarem de uma seleção
coordenada por Feder; a primeira aconteceu em 14 de julho, em uma escola adaptada e
cedida pelos ingleses482. Grande parte do grupo, motivado a participar, eram amadores
sem base teatral e alguns sem conhecimento do ídiche. Por este motivo, abriu-se um
curso com aulas de literatura ídiche, assim como de história do teatro, criação de
personagens, exercícios de corpo, dicção e mímica.

70. Foto dada como souvenir ao Rabino Helfgott (Zvi Azaria) Casamento de Babey e Paul Trepman, com
cenografia feita para a ocasião pelo amigo Berl Friedler. Bergen-Belsen, 1946. Acervo: MH/YV-IL.
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FETTHAUER, Sophie. Musik und theatre im DP-Camp Bergen-Belsen…, op. cit., p. 217, tradução
Rafael Marko.
482
Informação fornecida por Sonia [Boczkowska] Lizaron, em conversa durante visita da autora a
Melbourne, em 2014.
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Dentro do projeto educacional de reabilitação dos sobreviventes, Feder anunciou
publicamente que, com a ajuda do teatro, ele queria trazer luz e cultura para a juventude
abandonada nos campos de concentração. O valor educativo do teatro tinha para ele um
objetivo humanístico, tornando-se, ao mesmo tempo, o seu grande divulgador. Feder
não se afastou do domínio do idioma ídiche, nem dos exercícios teatrais de técnicas
corporais, vocais, de ritmo etc. Dirigiu e ensinou aos atores do Kazet Theater baseandose no teatro clássico, nas teorias do teatro geral judaico e no teatro político vivido com
Piscator, em Berlim. Especialmente, fincou sua base no estudo da mama lashon, língua
mãe do ídiche.
O Kazet Theater funcionou de 1945 a 1947, apresentando-se em uma grande
barraca – Tend Theater, do DP Camp, onde, segundo Nicholas Yantian, teriam sido
atendidos os soldados nazistas até 1945. A tenda, construída pelos nazistas em 1940,
tinha 44 metros de comprimento e 14 metros de largura, sendo a estrutura construída
com alumínio e coberta com lona. A partir de 1948, partes da tenda foram levadas para
outros locais e, em 1950, ela foi totalmente desmontada. Segundo Albert Collins, com
quem conversei na Base Militar, ali teriam se realizado os eventos da elite nazista
durante a guerra. De acordo com Collins, o local incluía um sistema próprio de
aquecimento subterrâneo483. Hoje, neste mesmo local, está localizado o Cemitério da
Tenda, instalado ao lado de onde foram enterrados os 200 mortos diários nos meses
seguintes à liberação e à queima do Campo de Bergen-Belsen, infestado de tifo.
Em homenagem aos prisioneiros mortos naquele e em tantos outros campos, o
Kazet Theater oficializou o Estúdio de Teatro de Bergen-Belsen, inaugurando seu palco
ali mesmo, onde tantos enterrados simbolizavam multidões antes em vida. A este
respeito, L. Domankievitz escreve, no prólogo do livro Punhos Cerrados:
No referido local onde após a libertação foram enterradas centenas de
mártires, foi erguido o teatro onde foi feita nossa primeira
apresentação e onde aconteceu também o primeiro congresso dos
sobreviventes na Alemanha – é de fato simbólica a oração: “Da
aniquilação ao renascimento”. Logo em seguida da liberação do
campo de Bergen-Belsen, ele se entrega ao teatro judaico e é
preenchido totalmente pelo mesmo, sendo a sua esperança e seu
consolo.484

483
484

Collins me mostrou parte do orifício na terra por onde passava o aquecimento.
DOMANKIEVITZ, L. In: FEDER, Sami. Gebeilte Fojstn, op. cit., p 38.
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Ao lado do cemitério, ainda hoje, resta um espaço de terra quadrado irregular
onde funcionava a tenda-teatro do Kazet Theater. No livro Minha Vida, de Feder,
comenta sobre o que aconteceu ali dois anos após a liberação:
[...] vestiam ainda as roupas do campo e curavam-se da fome, do tifo,
porém fantasiaram-se com a ideia de colocar irmãos trazendo luz e
cultura entre juventude abandonada dos campos de concentração.485

No entanto, não há nenhuma placa indicando que naquele local funcionava o
Kazet Theater, e sequer o guia informava aos turistas que ali visitavam os túmulos de
seus parentes queridos. Novamente recorremos às lembranças de Dorf sobre aquele
espaço-símbolo, tão carregado de significados para ambos os lados: dos perpetradores e
das vítimas, judeus e não-judeus:
No mesmo lugar onde Guering e Goebels preferiam seus discursos aos
oficiais de elite da academia militar reuniram-se mais de mil judeus e
o dobro dessa multidão empurrava-se na entrada. Divisões especiais
de soldados ingleses em tanques leves vieram dissolver o público. Os
ingleses pensaram no início que os judeus estavam protestando por um
tratamento melhor... 486

71. Terreno onde havia uma tenda,
originariamente do campo militar
de recreação nazista, depois
utilizada pelo Kazet Theater para as
apresentações. Na época, foi
construído um cemitério para os exprisioneiros mortos no DP Camp.
Hoje em dia, o cemitério (grama
que aparece na foto) é visitado por
centenas de pessoas do mundo todo
para lembrar parentes e amigos.
2012. Fotografia de Leslie Marko.
Acervo: Leslie Marko.
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72. Interior da “Tenda” do Kazet Theater. Data e fotógrafo não identificados. Acervo: BBM-AL

Em 1978, Feder escreveu em Hertzlia, Israel, no seu caderno Anotações sobre o
seu Diário (1982), um pensamento que ele trouxe consigo desde antes da guerra, e que
serviu de base para o Kazet Theater, em relação à manifestação artística antinazista e,
especificamente, à dignidade dos sobreviventes em seus posicionamentos estéticos e
políticos. Definia o grupo como fundamentalmente anti-hitlerista, a despeito de todas as
suas metamorfoses:
Nosso “Estúdio Dramático”, o posterior Teatro do Campo em
Bergen-Belsen, não foi simplesmente um grupo de teatro – era uma
apresentação de luta anti-hitlerista, através do teatro do começo ao
fim em todas as suas metamorfoses – antes ou depois – no gueto ou
nos campos – ou até após a libertação, onde a minha humilde pessoa
teve a honra de participar desse trabalho cultural de conduzir e
demonstrar a altivez e a moral dos prisioneiros judeus nos campos de
concentração.487

O início foi difícil, faltando espaço para ensaiar, bem como recursos necessários
ao teatro: textos, partituras, instrumentos musicais, figurinos, maquiagem, tintas e
outros materiais para as cenografias, etc. Predominava a carência de recursos técnicos.
487
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Conseguia-se ajuda trocando cigarros por tintas, pregos e madeira, que se adquiria fora
do campo. Depois de algum tempo, as organizações de assistência humanitária Joint e
Jewish Relief Unit passaram a prestar ajuda material. Figurino e adereços eram
produzidos com os meios mais simples488. Quando a escola profissionalizante ORT foi
fundada em Bergen-Belsen, seus alunos se encarregavam da produção de figurinos e
adereços. Houve ajuda das famílias dos atores, de recursos trazidos pelo Joint, e
doações pessoais de simpatizantes, tais como instrumentos musicais, partituras,
maquiagens, elementos cenográficos, figurinos, ou como pudessem ajudar. Podemos
dizer que o empreendimento idealizado por Sami Feder transformou-se em uma obra
coletiva:
Norbert Horowitz – ator na época e que, posteriormente, imigrou para os
Estados Unidos – refere-se à obra “santa” da companhia:
Eles não têm recursos para tal trabalho, sem maquiagem, sem
indumentárias, sem tinta para o cenário e nenhuma palavra impressa
em ídiche. A memória dita o roteiro e depois de 6 anos de sofrimentos
desumanos, fugitivos da morte, podem uma vez mais permanecer
sobre um palco judaico e ouvir uma palavra judaica, uma canção
judaica. O Kazet Theater encarregou-se de uma obrigação santa.489

Fez parte do trabalho de Feder aprimorar o nível cultural dos atores, exprisioneiros, além de fornecer o mínimo de recursos para a realização estética das
encenações, que, na época, valorizavam o uso de cenografia, figurinos e maquiagens:
Foi preciso organizar vários procedimentos. Aos poucos chegou apoio
de fora. O rabino Wilensky, do Conselho de Emergência do Rabinato
Religioso, encomendou uma flauta e um violino. O rabino do Exército
britânico, Isaac Levy, e o colaborador do Joint, Joseph Wolhandler,
trouxeram as maquiagens para as primeiras apresentações.490
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Em uma ação coletiva e vencendo as dificuldades, conseguiram reunir os itens
necessários para compor a caixa de maquiagem utilizada pela companhia, doada por
Yitzhak Levy, anos depois, ao GM-IL491. Confeccionada com madeira de uma barraca,
a caixa guarda ainda hoje uma diversidade de materiais doados por militares ingleses.

73. Caixa de maquiagem usada pelo Kazet
Theater em Bergen-Belsen. mai. 2013, GM-IL.
Jerusalém. Fotografia de Leslie. Marko.

A

ausência

de

textos

impressos era grave, e a solução de
emergência foi novamente compilar
o que os colegas lembravam. Feder
escreveu uma série de cenas que
conhecia, com diálogos e poemas, de diversos autores clássicos de épocas iluminadas,
que comporiam o programa apresentado em 6 de setembro de 1945. Ainda que em um
“teatro de barracas”, ali apresentaram-se Der Shotn, Vider Farschpilt, Di shvartse Sonya
– Totenkolonne, Azouy hot es zikh ongehoybn e Geto-muzikant. Sami também escreveu,
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sustenta coleções valiosas de teatro.
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de memória, um ato de Der Goel, de Emil Bernhard, assim como textos de I. L. Peretz,
Moyshe Nadir, entre outros. 492
As montagens teatrais do Kazet Theater podem ser entendidas como
formalização e ampliação de encenações curtas e pobres realizadas antes da liberação –
muitas vezes, na clandestinidade –, tendo a própria realidade dos prisioneiros como
cenário: os campos de concentração. O Kazet Theater ocupava-se em fazer adaptações
das peças de teatro, resumindo trechos curtos de grandes teatrólogos, além de
reconstituir cenas da vida nos guetos e nos campos de concentração. Sami escreveu
peças originais e adaptou outras já existentes, incorporando situações e temáticas do
cotidiano prisionário dos espaços de exclusão criados pelos nazistas. Sensível ao
sofrimento do ser humano diante do sistema punitivo dos regimes totalitários, sendo
uma das vítimas, Sami incluía expressões de sentimentos dos judeus prisioneiros, atores
e/ou espectadores.
Hoje, as fotografias das peças encenadas493 expressam as estratégias de fuga, de
disfarce e de resistência às práticas punitivas adotadas pelos nazistas. Foram momentos
únicos, perpetuados pela fotografia que, mais uma vez, registrou a segunda realidade,
enquanto memória de tempos sombrios.494
É imprescindível não perdermos de vista que muitos dos registros fotográficos
que hoje consultamos sobre o Kazet Theater – e que se encontram sob a guarda de
importantes museus em Israel, na Alemanha e nos Estados Unidos – mostram atores
que, em um determinado momento, perderam a liberdade sem ter cometido qualquer
crime. Apenas eram judeus! Como tais, perderam seus direitos estabelecidos
mundialmente há séculos, como à dignidade humana e à expressão de seus laços
afetivos. Na sua essência, estes foram os elementos resgatados por Sami Feder, que,
como membro do Comitê Judaico, deu grande importância à ressocialização e à
reconstrução da vida dos ex-prisioneiros.
De fato, o Kazet produziu sete peças e dez pequenos atos artísticos, repetindo-os
dezenas de vezes para milhares de sobreviventes e doentes nos hospitais locais, e de
forma itinerante nos DP Camps vizinhos. Yantian registrou que o Kazet Theater
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continuou se apresentando até junho de 1947. As duas peças de Scholem Aleichem, O
Alfaiarte enfeitiçado e A Sorte Grande foram apresentadas 47 vezes.
Segundo Yantian, o teatro de Sami Feder seguiu a tradição dos teatros itinerantes
de língua ídiche e apresentou-se fora de Bergen-Belsen, ainda que essas turnês não
fossem tão frequentes, tendo em vista os problemas de transporte e outros entraves
políticos. Apresentações na zona britânica somente aconteceram em Bad-Harzburg,
Braunschweig e Hannover. Segundo o autor, cerca de 11.000 espectadores assistiram às
apresentações do Kazet Theater.495
No geral, há poucas informações sobre as cenas criadas e peças adaptadas além
das anotações deixadas por Sami Feder, que também é o autor de algumas fotografias,
registros memoráveis dos ensaios no pós-guerra. Algumas outras informações podem
ser lidas nas matérias da imprensa durante a turnê por Bélgica e França, entre 1946 e
1947. Estes são os vestígios que, nos dias de hoje, permitem-nos reconstituir a trajetória
do Kazet Theater, seu grupo e seu diretor.
A estreia da companhia Kazet Theater ocorreu em 6 setembro de 1945, cinco
meses e meio após a liberação do Campo de Bergen-Belsen. Instalou-se na Tend
Theater, ao lado do Cemitério do DP Camp, sob o mesmo teto onde os nazistas
costumavam realizar seus eventos culturais e artísticos. Segundo relatou Feder, no dia
da estreia um grupo de militares russos insistiu em entrar, mesmo com a lotação já
completa. Sem escolha, o diretor permitiu que eles assistissem ao espetáculo dos
bastidores.
As condições materiais eram difíceis inclusive no dia da estreia, e as soluções
para alguns problemas tinham que ser improvisadas. Os rostos dos atores estavam
pálidos, maquiados apenas com giz: pareciam crianças em uma celebração de Purim496
– como anotou Sami Feder em Punhos Cerrados. Mas a mobilização de alguns
colaborou para a alegria de todos:
Poucos instantes antes de se abrirem as cortinas do palco, vieram às
pressas os rabinos-chefes do exército britânico na Alemanha e o
diretor do Joint Distribution Committee até os bastidores, até os atores
nervosos. Em suas mãos traziam uma imensa caixa com maquiagem
para teatro: barbas postiças, o bastante para prover metade dos
habitantes de Bergen-Belsen. Já que o espetáculo tinha que começar a
qualquer instante, instruí os atores a se apresentarem no primeiro ato
com a maquiagem primitiva. A partir daí, isso se tornou uma tradição.
495
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Nas apresentações seguintes, dentro e fora do campo, nos
apresentávamos no começo do espetáculo provisoriamente maquiados,
mesmo que tivéssemos maquiagem o bastante disponível.497

Sami Feder passou a utilizar a maquiagem original simples em todas as peças,
mesmo obtendo materiais mais nobres. Esta tornou-se a marca do grupo, fato que
chamou a atenção da crítica francesa, ao referir-se ao grupo como Katzetnik, insinuando
“certo de tom de vulgaridade”. Feder demonstrou não se importar com a crítica porque
sempre valorizou, teve orgulho e fez questão de mostrar a capacidade e disponibilidade
dos atores para improvisar e lidar com os recursos e circunstâncias.
As primeiras apresentações mostraram experiência do elenco, como escreve
Feder em seu diário: experientes em sofrimentos, dores e sobrevivência em meio às
ruínas, algo difícil de imaginar sem vivenciar, aliás, impossível.
(...) Não se pode imaginar o que aconteceu no campo. Depois de anos
de ruína, sofrimentos e dores – uma apresentação de Teatro ídiche.
Onde se cantam canções em ídiche e hebraico e onde se revive a
milenar cultura judaica que parecia ter terminado – no entanto
espiritualmente sobrevivia.498

O impacto da realização teatral era forte por estar vinculado ao momento
histórico vivenciado pelos ex-prisioneiros, que não precisavamm de roteiros para
“imaginar o acontecido”: inspiravam-se no próprio passado, ainda tão recente. Os
oficiais russos judeus, vindos de longe ao saber da estreia, testemunharam a “comoção
no teatro”: “milhares aglomeravam-se às portas querendo entrar. A sala estava
superlotada. As massas se empurravam. Muitos imploravam para entrar...”499.
O programa continha uma mescla de poemas, canções e cenas, tanto do
repertório clássico ídiche como criados por Sami, retratando a vida nos guetos e
campos. A estreia do Jewish Theatre Stúdio (conforme registrado no logotipo da
companhia) – Concentration Camp Theatre of the Central Jewish Comittettee of
Bergen-Belsen, seguiu o seguinte programa:
1. O Messias, de Emil Bernhard (espetáculo de grupo);
2. A Dança da Mãe, com Dolly Kotz (cena teatral coreografada);
3. A Sombra, de Sami Feder, com Sonia Botcchkowska (cena/monólogo
declamado);
497
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4. Foi assim que tudo começou, de Sami Feder, com toda a companhia;
5. Um, dois, três, de A. Lutzki, com Sonia Botcchkowska (cena curta);
6. O que diz a Lua/I. L Peretz / com Zilly Bonk e Tonia Resnik;
7. Tfilin -Tans (chassidisch), com Dolly Kotz, ToniaResnik, Zilly Bom, Mala
Friedman e Zesia Meller (peça clássica ídiche, adaptada por Dolly Kotz);
8. Cantores do Gueto, com Sonia Boczkowska, Jizchak Silbernik, Schlomo Gutman;
9. Partisanen, de Sami Feder, com toda a companhia (peça teatral).
Um dos primeiros impactos das apresentações do Kazet Theater ficou impresso
no texto jornalístico de Marian Djid, que assistiu à terceira apresentação, em 10 de
setembro de 1945, e escreveu para o jornal Freiheit, comentando os conteúdos da
programação. Suas palavras podem ser lidas como uma crônica de sentimentos sobre
um passado triste onde “a vida chora”:
Eis em algum lugar, em um campo de concentração qualquer, em uma
noite escura qualquer, em que corações entregam-se dentro da música.
Eles acham em algum lugar uma vela, e na quase luz cega dela se
concentram os corações famintos entoando músicas tristes. Mas as
cenas não falam somente sobre o passado triste, sobre o tema de que a
vida chora como os mortos nos seus túmulos.500

Do lamento, Marian Djid passa para o lado cômico da tragédia:
Aqui e lá aparecem cenas intermediárias – antes do telão se abrir –
com passagens atuais, daquele momento. Aparece uma cena, onde um
judeu corre para aprender sobre a técnica da comedia e da tragédia.
Ele quer ser artista de teatro entre os judeus. Alguém da a seguinte
ideia para ele: “Para que você precisa perder ser tempo em um estúdio
– vai para os Estados Unidos e diante de você vai ter uma trágica
comedia verdadeira!”501

Ao final da apresentação, o público, de quase duas mil pessoas, cantou o
“Hatikva”502 e “Shir Hapartisanim”, a música dos partisans. Emocionado, Djid
confessou que nunca havia escutado “Hatikva” como daquela vez: uma canção de nome
tão ardente, gigante e orgulhoso!
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E o público canta como se nunca tivesse cantado antes. Nunca antes
escutei o “Hatikva” do jeito que foi cantado em Bergen-Belsen. Uma
canção que tem um nome tão forte, tão ardente, tão gigante e
orgulhoso. Mas do jeito que foi interpretado, o “Hatikva” era não
somente uma mera expressão para o futuro senão uma saudosa relação
com a liberdade e com a terra de Tsion.503

A força daquela noite esteve centrada no reconhecimento dos atores do “Ídiche
Theater Kazet” e na esperança de que teriam um futuro.
Eles carregaram junto centenas de mulheres, homens e crianças,
deram a eles alimento espiritual, apresentaram diante deles o
sofrimento deles mesmos, ao mesmo tempo que enchiam o copo da
esperança, do riso, de lágrimas amargas.504

Para além dos aplausos, a jornalista deixou-se emocionar pela simbologia dos
braços que gritavam “Bravo !!!!”, acompanhando as mãos que se abraçavam e
agradeciam por estarem ali. Nos antebraços, as cicatrizes ainda sangravam, ainda que
simbolicamente, deixando à mostra os números de Auschwitz, as “marcas tristes” dos
trabalhos forçados.
Quanto eu quis que os judeus em todo lugar pudessem ter o privilégio
de ver uma apresentação deste teatro! Eles não a iriam esquecer
nunca. Eles iriam beijar as mãos dos atores – mãos que sobre elas
foram gravados números para sempre que identificavam as pessoas do
campo de extermínio em Auschwitz – a marca triste do trabalho
forçado, da vergonha, da escuridão, que se transformou no sinal de
orgulho judeu, de honra, de esperança – Grandes foram as privações e
grande foi a fé deles [...] Eles interpretaram como estava escrito: com
lágrimas e sangue. Não era necessário atuar seus próprios papéis: eles
tinham os vivido na realidade dos campos nazistas, guetos e florestas,
perseguidos como cães sem lar. Eles me puxaram até um vale de
lágrimas, morte, lama e doenças... E um minuto depois eles me
ergueram juntos às suas esperanças e sonhos. Nunca antes teve uma
arte assim na história do nosso teatro.
[...]
Antes da apresentação já vai se enchendo o barracão principal, que no
passado era onde se apresentavam as peças teatrais para os soldados
alemães – pelos judeus emocionados. Centos de pessoas têm que ficar
de fora em cada apresentação e como sempre os soldados britânicos
têm que cuidar da ordem.505

Uma outra matéria de Djid, em novembro de 1945, expressa profundamente o
efeito do Kazet Theater, tão pouco tempo depois do final da guerra, quando tudo estava
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ainda tão marcado, a ferida tão aberta e dolorosa. O jornalista analisa a força da
encenação na medida de que não se trata, para ele, de uma representação, e sim de uma
apresentação da realidade onde, portanto, não existie a necessidade de decorar um texto
ou de construir um novo personagem, tudo já estaria dado. Por outro lado, Djid nos
transmite o mergulho ingrime até as profundezas do ser para emerger até uma proposta
de inovação do teatro, do judeu, do ser humano.
Eles atuam muito bem, assim como escrevem: com sangue e lágrimas,
com toda a alma e com amor. Ainda não tinha assistido uma
apresentação teatral desta índole na historia do nosso teatro. Os atores
nem precisam aprender a atuar seus personagens. Eles viveram os
personagens na realidade dos campos de concentração nazistas, dos
guetos, dos povoados poloneses, perseguidos como cães, sem casa
num mundo jogados nas mãos dos seus assassinos.
Por duas vezes assisti à peça – a mesma peça. Me levaram até o mais
profundo do meu ser, no meu coração descobri um mundo novo, um
mundo teatral novo, um teatro judaico novo. Eles me conduziram às
profundezas dos campos de concentração e extermínio, ao ponto do
choro, da morte, da inexistência de identidade do ser humano, da
fome, do desespero, do derramamento do sangue humano e judeu. E
logo após uns minutos eles me tiraram de lá, e me levaram à vida
atualizada deles, às esperanças, aos sonhos, ao forte sentimento que os
guia e ao coração valente, a acreditar em si próprios, e à riqueza que
existe dentro dos judeus.
... e às suas lutas, e os seus feitos, e à sua valentia que está nos seus
corações
De Idishe Tzitung, Argentina [Jornal Idish de Argentina], 2.11.1945.
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Seguindo as trilhas registradas por Sami Feder em seus livros, partimos para a
encenação seguinte do Kazet Theater, em uma terça-feira, 5 de janeiro de 1946.
Apresentava uma estrutura semelhante: histórias de I. L. Peretz, Itzik Manger e Moshe
Nadir. Um autor anônimo escreveu no jornal Unzer Sztyme: “O programa era rico e
incluiu cenas da vida judaica da pré-guerra e do recente tempo sangrento”507. Um novo
impacto forte comoveu os espectadores com a sequência de Os Partisans, de Sami
Feder; É assim como tudo começou, de Sami Feder; Caixa de dinheiro, de Moshe
Nadir; O Judeu, o eterno errante, de Sami Feder; e Os sapatos de Majdanek ou Vi uma
montanha, de Mosche Schulstein.508
A segunda produção de longa duração foi Dos Groyse Gewins [A Sorte Grande],
de Scholem Aleichem, cuja estreia ocorreu em fevereiro de 1947.
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Yizchak Epstein publicou uma crítica teatral no Unzer Sztyme sobre o
espetáculo, elogiando Sami Feder e sua direção “limpa e boa”509, que contou com a
colaboração dos artistas da companhia criando “um show maravilhoso”510. Referia-se à
concepção cênica, a qual Feder claramente destacou a partir do sonho de ganhar na
loteria do personagem Shimeleh, que ecoa nas contradições, estabelecidas pelo
espectador, entre a imagem do dinheiro “crescendo magicamente em uma árvore” e o
fato de que eles se sentavam, em Belsen, em uma barraca do teatro, nas épocas de mais
frio, “onde o gelo com um vento corre entre as paredes perfuradas, longe do que
realmente nos abrigaria”. Epstein sublinha a importância do teatro ídiche de Feder, que
qualifica como “magnífico”, comparando-o ao teatro que se produzia, então, em
Moscou, Nova York, Londres ou Tel Aviv. Elogios gloriosos como estes fizeram
crescer o respeito pelo diretor, por cada ator, por cada cenário e indumentária. Epstein
ainda menciona a presença dos militares de alto escalão ingleses (UNRRA) e dos
dirigentes judeus estrangeiros prestigiando a estreia na plateia, mostra do valor artístico
das encenações da companhia Kazet Theater.
No programa abaixo se pode perceber a composição de cenas realizadas com
alternância de atores, segundo o quadro e alternância de assuntos, entre ídiche clássico
ou temáticas dos guetos e campos. Consta uma cena, da qual não temos informações,
The Barrel [O Barril], de autoria de Feder; One, two, three [Um, dois, três],
melodeclamação511, por Sonia Boczkowska. Após dois intervalos, depois de uma série
de apresentações de impacto declamadas ou coreografadas, a companhia Kazet Theater
se apresenta completa em duas peças escritas por Sami Feder: 20 dolars (baseada numa
ideia de Moshé Nadir) e Partisans. Devido à situação precária de pós-guerra e à falta de
recursos, fica a dúvida se em Hannover, onde apresentou-se o programa, havia
realmente pano de boca, já que aparece escrito “cortina”, ou se a palavra era usada
como uma convenção de linguagem teatral ou, talvez, porque reproduziu-se o programa
distribuído (trocando apenas o nome do local) realizado no teatro do DP Camp BergenBelsen.
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EPSTEIN, Ytzchak. “200,000” “The Jackpot” By Scholem Aleichem Adapted and Directed By Sami
Feder Performed by the Yiddish Drama Studio “Kazet Theater” at the C.C. (Central Committee) of the
Liberated Jews in the British Zone. In: Unzer Sztyme, v. 19, pp. 33-35, 15 abr.
510
Ibidem.
511
Melo-declamation, termo que deve se referir à declamação de um poema de forma dramática
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74. Programa de apresentação do Kazet Theater. Hanoover, Alemanha, 1946. Acervo: BBM-AL.
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Encenação de peças clássicas da cultura ídiche
Em 1997, Fetthauer estudou os escritos deixados pelo pesquisador Nicholas
Yantian. A seu ver, esta era uma forma de devolver ao público e ao mundo em geral
uma cultura reciclada desde as suas raízes, refinada antes que fosse esquecida da
história do Holocausto e do teatro ídiche”:
Devolvia uma parte do esquecido mundo de ontem ao público DP, no
qual peças ídiches eram apresentadas (...). Para os jovens do público
DP, que foram educados durante o Shoah, esse teatro era o primeiro
acesso a uma cultura mais experimentada.512

Através das fotografias, registros icônicos desta memória, conseguimos captar
gestos, cenografias, figurinos e posturas corporais que refletem aspectos da estética
idealizada por Sami Feder. Estes aspectos indicam a ampliação e a produção do que
foram as cenas menores apresentadas entre 1939 e 1947
75. Sami Feder ao lado de um ator não identificado.
Fotógrafo, data e local não identificados. Acervo: Zlata
Zaretsky.

512

FETTHAUER, Sophie. Musik und theatre im DP-Camp Bergen-Belsen..., op. cit., p. 215, tradução
Rafael Marko.
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Der Goel [O Messias], de Emil Bernhard
Atores: companhia Kazet Theater
Encenada inúmeras vezes por Feder, desde antes da guerra e até anos depois,
Der Goel513 apresenta um panorama da vida nos guetos sob o olhar da discussão entre
aqueles que queriam confiar no destino incerto e aqueles que queriam agarrar o seu
destino nas mãos e lutar, morrer lutando como valentes e como seres humanos. É uma
peça messiânica que tem como cenário uma cidadezinha onde ocorreu um pogrom.
Assustados e acuados, os judeus escondem-se na sinagoga, rezam para Deus e dizem os
Salmos. Em meio ao caos, surge um estranho, interpretado pela população local como o
Messias. Ao final, os judeus são enganados pelo “falso” Messias. Segundo Feder, esta
apresentação “calou fundo” e “arranhou a sua vida”:
Esta apresentação calou fundo em mim, tornando-se parte
vida. Os pogroms sobre os judeus e depois a aniquilação
germânica dos judeus... Esta apresentação arranhou minha
procurei com esta peça e com outras por mim escritas
atenção ao grande perigo a respeito de nós judeus.514

de minha
hitleristavida e eu
chamar a

É clara a influência de Granovsky quando observamos a dramaturgia cênica
criada por Feder: um grupo de personagens, com fortes expressões singulares, em um
conjunto construído com bastante detalhes. Semelhante ao diretor russo, identificado
com a revolução russa e com os câmbios sociais, poderíamos afirmar que Sami Feder
buscava formas novas para um novo Homem, que se transformaria em um ser livre: nas
repetidas encenações de Der Goel ao longo de sua vida, Sami sempre sugeria, ao final
da peça, que o salvador não fosse o Messias, nem os nazistas e nem mesmo os
britânicos após a guerra. Feder propunha que fossem os próprios judeus os que
encontrassem o caminho da liberação, podendo receber o apoio dos partisans,
guerrilheiros antinazistas. Feder também buscou a beleza na expressão teatral e a
organização cênica ao máximo, o que podemos apreciar nas fotografias. Pareceria (e é
provável) que cada cena foi fotografada estaticamente durante os ensaios515.
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FRIEDLER. Berl. Desenhos para as peças Die Goel e Tfilim Dance. In: Unzer Sztyme, Bergen-Belsen,
v. 5, pp. 16; 19, 29 nov. 1945.Ver anexo 8.
514

FEDER, Sami. Mayn Lebn, op. cit., p. 88.
No BBM-AL, exibe-se nos monitores um vídeo de 20 segundos de duração que registra uma cena
ídiche do Kazet Theater; nesta filmagem, por vezes, a cena se detém, provavelmente por indicação do
515
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76. Cenas de Der Goel, de Emil Bernhard, adaptação e encenação de Sami Feder. Fotografia provavelmente de Sami
Feder, durante ensaios, entre 1945 e 1947. Local não identificado. Acervo: BBM-AL.

Ainda que já tivesse montado essa peça durante a guerra, Feder propôs um
deslocamento na concepção visceral e tradicional da “vinda do Messias”, impregnada na
filosofia e na religião judaicas, em direção à “vinda” (leia-se resistência) dos partisans:
Quando nós criamos o estúdio de teatro em Bergen-Belsen peguei o
primeiro ato de O Messias “Der Goel” porque ainda o tinha na
lembrança. Em Buntzlau, não tínhamos maquiagem nem recursos;
então improvisávamos. Foi assim também em Bergen-Belsen. A única
mudança foi o final quando o falso Messias foi substituído por
partisans que proclamam: – Libertar-se?...Libertar-se precisam vocês
sozinhos! – E cantam “Minha caldeia está queimando” de Guebirtig516

diretor, para facilitar a filmagem. Com autorização da coordenação dos arquivos da instituição, pude
filmar a cena, em 2013.
516
FEDER. Sami. Mayn Lebn, op. cit., p. 56.
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Der Farkishefte Schnayder [O Alfaiate enfeitiçado], adapatção de Sami Feder
Atores: companhia Kazet Theater
Além de Der Goel, de Emil Bernhard, Feder encenou também Der Farkhishufter
Shnayder [O Alfaiate enfeitiçado], de Scholem Aleichem. A trilha sonora desta peça
sobreviveu e a partitura foi mais tarde publicada pelo próprio Feder, em 1974. Segundo
Yantian, um ano após a libertação, Sami Feder recebeu de presente um volume com
histórias de Scholem Aleichem, quando estava hospitalizado após ter sido atropelado
por um jipe britânico. Este acidente, conforme já comentamos, deixou-lhe sequelas para
o resto de sua vida, como fortes dores de cabeça. Pela primeira vez desde o início da
guerra, Feder tinha em mãos material escrito à disposição.
A partir deste momento, Feder decidiu adaptar a primeira história do livro, Der
Farkishefte Schnayder [O Alfaiate enfeitiçado] para produzir uma peça de longa
duração. A peça estreou em julho de 1946, comemorando o aniversário de um ano da
companhia. Acerca desta encenação, Feder comenta sobre sua intenção de divertir e
alegrar as pessoas do Campo, após anos de opressão e dificuldades. O diretor, repete em
várias de suas narrativas, o fato de fazer questão de respeitar a memória dos atores ou
outras pessoas envolvidas de alguma forma nas encenações das peças ou cenas teatrais:
77. Cenas de Der Goel, de Emil
Bernhard, adaptação e
encenação de Sami Feder.
Fotografia provavelmente de
Sami Feder, durante ensaios,
entre 1945 e 1947. Local não
identificado. Acervo: BBMAL. A foto acima revela um
aspecto que Sami Feder queria
transmitir aos presos e expresos: a rejeição a qualquer
falso Messias, podendo ser este
inclusive representante do
próprio nazismo e procurar
nos Partisans ou na força de
organização interna dos judeus
saídas para a opressão da
época.
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O Alfaiate enfeitiçado
Este conto foi adaptado, e colocado em cena por Sami Feder no ano de
1946 – um ano após a libertação do Campo de prisioneiros Berguen
Belzen, para homenagear e comemorar um ano de criação do Estudio
Dramático “Teatro Hakatz”, nesse Campo.
Até o final do ano não tínhamos no Campo nada de literatura.
Encenávamos peças que eram tiradas das músicas de que nos
lembrávamos, e de diferentes passagens vividas no campo, também de
algumas peças dos Partizanos que escrevi, ou de alguns contos curtos
de I.L. Peretz, Shalom Aleichem, Moshe Nadir e outros, que me
lembrava de cor.
Quando se fez um ano da nossa libertação recebi um exemplar de um
livro de Shalom Aleichem. O primeiro conto do livro era “O alfaiate
enfeitiçado”. Decidi colocar ele em cena para divertir e alegrar as
pessoas que moravam no Campo após terem passado por tantos anos
de opressão e dificuldades.
As músicas e melodias desta peça, são as que eu tinha na memória
naquela época. Os meus amigos as cantavam e eu as escrevia, mas nas
sempre estavam completas ou certas. Mas era assim que eles as
cantavam. Por isso, não as corrigi e não mudei nada nelas.
Sami Feder 517

A educadora do DP Camp Bergen-Belsen, Miriam Gold, escreveu sobre o
significado daqueles momentos de felicidade durante a encenação da peça, apesar de
sentirem em suas almas as pontas agudas dos arames farpados. Momentos de
relaxamento dos nervos, que descansam para dar lugar ao riso solto, até então contido,
amordaçado:
E quando já se está rindo até o fim é porque o amigo Feder certamente
compreendeu que “se o fim é bom, tudo é bom”. Por que o pobre
alfaiate não receberia de volta o bode? Por que não deveria o diretor
de teatro fazer seus espectadores felizes, os ex-prisioneiros do campo
de concentração que ainda sentam-se sob os arames farpados um ano
após a libertação? Deixe-os esquecer das preocupações por duas
horas. Deixemos seus nervos atacados descansar e se é assim que seja
um meio de cura de boa medida.518

517

FEDER. Sami. Gebeilte Fojstn, op. cit., p. 123.
GOLD, Miriam. Reflections on the Performance of Scholem Aleichem’s “Enchanted Tailor”in the
Adaptation For the Stage by Sami Feder Performed Through the “Kazet Theater” in Belsen. In: Unzer
Sztyme, v. 12, pp. 15-17, 20 ago. 1946.
518
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78. Capa do programa da encenação Der Farkishefte Schnayder, em Amberes, fevereiro
1947. Acervo: BBM-AL.

O programa acima, provavelmente desenhando por Berl Friedl, trabalha traços
chagallianos com desenhos menos elaborados, mantendo presente a ideia do Sthtetl.
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Dos Groyse Gevins [A Sorte Grande], de Scholem Aleichem, adaptação de Sami Feder
Atores: companhia Kazet Theater
A peça, comédia em 4 atos e 5 cenas de Scholem Aleichem, foi adaptada por
Sami Feder de forma que a atuação e a música, como era frequentemente no teatro
ídiche, desempenhavam papeis igualmente importantes.
79. Sonia Bczkowska e ator não
identificado em cena de Das
Groyse Gevins [A Sorte Grande],
entre 1945 e 1947. Fotografia
provavelmente de Sami Feder.
Local desconhecido. Acervo:
BBM-AL.
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80. Parte interna do programa de Das Groyse Gevins
[A Sorte Grande]. Acervo: BBM-AL.

81. Fotografias dos espetáculos A Sorte Grande, de Scholem Aleichem, e O Messias, de Emil
Bernhardt. Painel exposto no BBM-AL. Fotografado por Leslie Marko.
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82. Cena Das Groyse Gevins [A Sorte Grande], de Scholem Aleichem, adaptação de
Sami Feder. Fotógrafo não identificado. Reproduzida de: BLOCH, E. Sam. Holocaust
and Rebirth: Bergen-Belsen, 1945-1965. Bergen-Belsen: Bergen-Belsen Memorial
Press,1965.

83. Cena de peça não identificada. Data, local e fotógrafo desconhecidos. Acervo: MM-IL.
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84. Imagem de uma cena, não
especificada,
provavelmente
fotografada por Sami Feder reproduzida
de
Photograph
album of
the
“Concentration Camp Theatre” of the
Central Jewish Committee of BergenBelsen, with may vintage prints of
actors and productions, álbum à venda
na Baumann Rare Books, Nova York,
fotografado por Alfredo Nastari. Todas
as páginas do álbum estão com o
carimbo do Kazet Theater. Realizei
alguns contatos por e-mail com a
livraria. Não foi possível conhecer o
dono original do álbum, mas consegui
que um amigo fotografasse as fotos do
seu interior, em 2013. O exemplar não
se encontra mais à venda, e não foi
possível obter da livraria informações
sobre o comprador.

85. Foto da mesma cena. Acervo:
BBM-AL.
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O poeta Yitzchak Epstein escreveu uma matéria no Unzer Sztyme comentando
sobre o programa da peça que, na sua segunda página, trazia uma dedicatória de Feder
homenageando os colegas e amigos mortos pelo nazismo. Após seus nomes, a indicação
dos guetos e campos de extermínio se apresenta como um mapa simbólico dos espaços
da morte anunciada. O nazismo pode ter matado muitos de seus atores, mas o teatro
ídiche, reavivado por Feder, venceu, extrapolando a ideia do espetáculo.

Este espetáculo é muito dedicado às vítimas de Hitler membros do
grupo de teatro iídiche “Muse” em Bedzin que pereceram:
Mendl Kaner in Theresienstadt, Leibush Kaner in Korveen,
Hirsh Monshein em Auschwitz,
Moshe Melnik em Bergen-Belsen,
Wolf Scheinberg no gueto de Bedzin,
Meir Choleva em Auschwitz,
Leybl Kamier no gueto de Bedzin
Yosef Vigodski em Auschwitz,
Hans Danziger em Auschwitz,
Yechezkel Rottenberg em Auschwitz,
Yitzchak Abramtchik em Buchenwald,
Moshe Nussboim em Auschwitz,
Yakov Busheski em Auschwitz,
Yakov Wiener em Auschwitz,
Yechiel Wolbrom em Auschwitz,
Wolf Rechnitz em Auschwitz,
Yitzchak Blum em Auschwitz,
Max Vineshtok em Auschwitz,
Hersh Wexelman em Auschwitz,
Tuvieh Boim em Auschwitz,
Moshe Dimant em Auschwitz,
Zalek Vineberg no ghetto de Bedzin,
Henoch Orner, campo desconhecido,
Pinchas Glickstein campo desconhecido,
Yosef Velner, campo desconhecido,
Tsesha Glickstein, campo desconhecido,
Ruzhe Moshkovitz, campo desconhecido
Masha Marmur, campo desconhecido
Tsesha Monshein em Auschwitz,
e muitos outros integrantes que participaram da encenação.519

Para Epstein, esta dedicatória à memória nobre dos atores mártires de Bedzin
deve ser lida como a fórmula encontrada por Sami Feder – como ex-diretor do grupo de
teatro ídiche Muse, juntamente com Berl Firedler e Berish Pienky – para se reatar a seu
passado, e trazer para o presente a história daquele grupo destruído pelos atos genocidas

519

In: EPSTEIN, Ytzchak. “200,000” “The Jackpot” By Scholem Aleichem…, op. cit.
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praticados pelos nazistas. Conseguiu fazer teatro para além do riso e do espetáculo: uma
homenagem à vida através dos ausentes.
Yitzchak Epstein elogia a montagem em termos da proposta estética: cenografia,
figurino e iluminação, com emoção e qualidade; linguagem dos atores depurada; uma
cena inteira (a do casamento) em mímica; e a interpretação da música pela orquestra da
companhia, formada por quatro músicos: Elizabet Lantosh, Beniek Gitler, Ferenc
Tsikloy e Berl Friedler (também cenógrafo). Em relação aos atores, refere-se a um
corpo de atores harmônico, flexível e excelente, com predominância de um trabalho
coletivo, e não de estrelas. Neste sentido, enfatiza o papel de Feder como educador na
sua função de formador de atores, que “refina os momentos, torna mais delicada a
mímica ou movimento, e cria uma completude harmônica entre os movimentos do ator
e seu coração, mente, sentimentos e compreensão”520.
É muito interessante a forma como autor do artigo faz a crítica da peça,
elogiando o espetáculo sem mistificá-lo e nos dando elementos para compreender um
pouco de como foi o desempenho dos atores, a partir do ponto e vista de um crítico
daquela época. No geral, suas observações fazem sentido se comparadas à análise da
atuação de um grupo de atores hoje em dia. Fez falta uma análise a nível de concepção
da encenação em termos estéticos, de concepção de mundo e de conteúdo; mas a crítica
é significativa do ponto de vista do processo de construção dramatúrgica e cênica do
grupo:
Eti-Meni - Ilse Kupfermintz - foi muito bom. Ela expressou a
personagem de uma mulher rica da forma como qualquer diretor de
teatro gostaria de ver isso com atrizes completas. Os pequenos erros
linguísticos devem-se porque ela nasceu na Alemanha, e esperamos
que eles desaparecerão completamente com o tempo.
Shimeleh Saroker - Yisrael Frydman foi realmente como Scholem
Aleichem o desenhou. Embora lhe falta um pouco de ritmo nos
diálogos e movimentos, em geral, ele mostrou talento.
Beylkeh - Sonia Boczkowska, como sempre, acariciou o público com
sua bela e limpa fala e, ainda mais, com comovente canto em ídiche.
As pessoas já se acostumaram tanto com seu canto, que quando a
veem no palco, eles já esperam com impaciência por uma canção
popular. Temos muito poucas dessas crianças no teatro entre os
sobreviventes como é Sonia Boczkowska.
Soloveytchik - Burl Friedler desempenha um matchmaker –
casamenteiro moderno com movimentos estilísticos, boa mímica, ele
deve tomar cuidado, no entanto, em evitar realizar clichês. Em geral,
Friedler é universal: ele pinta, toca vários instrumentos, também
escreve... E sabe do palco.
520

Ibidem.
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Motl - Rudi Fruchter atuou um pouco afetado. Ele não foi convincente
o tempo todo. Com sua bela e retumbante voz, às vezes atuou sem
precisão. No entanto, com ele está no começo da carreira no teatro,
isso é suficiente.
Kopl - Shloymeh Blum atuou de forma tocante, mas primitivamente.
No quarto ato, enquanto desenha os lotes, deve haver mais sentimento,
diante da perda de Beylkeh. Em geral, ele se deu ao personagem.
Kolton - Shloymeh Gutman. Gutman é membro talentoso do Estúdio e
um ator maravilhoso, que, no entanto, exagera frequentemente. Isso o
leva fora do caminho. No teatro, o espectador quer entender o que eles
dizem sobre o palco. Kolton, na verdade, gagueja, mas eles devem
entender suas palavras, porque, caso contrário, o espectador perde o
fio da ação e se aborrece.
Também quero mencionar Dolly Kotz (nossa velha conhecida de
performances anteriores com suas danças de gestualidade). As cenas
de danças sob sua direção e com a sua participação possuem em si
mesmos muita plástica e flexibilidade.
Em outros papéis, também foram bons Salamon Belas - Heniek Vaks
(excelente); Vigdortchik - Yakov Tzivush, atua um pouco mecânico,
deve entrar melhor no papel; Rubintchik.
Tonia Reznik, a criança maravilha do Estúdio, que, no entanto, não
age sempre de forma genuína.
Bem estiveram: Perl o moleiro - Edjia Pienkny; o açougueiro - Yakov
Tzivush; o dono da mercearia - Yosef Shvarts; e, especialmente,
Himmelfarb - Berish Pienkny. Também Yitzchak Zilbernik, Mendl
Butnik, Maleh Frydman, Pinchas Shteyer, Fela Rotshteyn, Chaya
Frydman, Tsili Bonk, Pesi Eyzekovitsh, Eliezer Volkovitsh, Yehudah
Reznik, e Scholem Rafalovitsh, que participou nas cenas de massa e
ajudou a elevar o desempenho do grupo a um nível artístico.521

Epstein finaliza o artigo manifestando a esperança de que o Kazet Theater
continue no caminho certo do teatro ídiche, trazendo “luz para os jovens negligenciados
dos campos de concentração”, como está escrito na bandeira/estandarte da
companhia522.

Was der Mond erzählt [O que diz a Lua], de I. L Pertez
Atores: companhia Kazet Theater
Uma outra peça foi encenada pelo grupo do Kazet Theater foi Was der Mond
erzählt [O que diz a Lua], sobre a qual não temos informações além de alguns registros
fotográficos, provavelmente feitos por Sami Feder. As cenas referem-se a personagens
clássicos ídiche e se inserem no resgate da dramaturgia ídiche vinda do Leste Europeu.
521
522

Ibidem.
Ibidem.
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86. Ensaio da peça Was der Mond erzählt [O
que diz a Lua], de I. L. Peretz, encenada pelo
grupo do Kazet Theater. Fotografias
provavelmente de Sami Feder, entre 1945 e
1947. Local desconhecido. Acervo: BBM-AL.
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Der Tfiln tants [ A dança dos Tfllim]
Atores: companhia Kazet Theater

A peça Dança de Tfilim, coreografada por
Dolly Kotz ganhou um desenho elaborado de
Berl Friedler que ocupou espaço num dos
números do jornal Unzer Sztyme523 A cenografia
também de Friedler trabalha espaços
desproporcionalmente. Sem acesso ao conteúdo
da peça, torna-se difícil aprofundar na sua
proposta.
Encenações inspiradas nas experiências
vividas nos guetos e campos de concentração
Muitas das narrativas, certamente, foram inspiradas nas experiências vivenciadas
nos guetos e nos campos de concentração, como por exemplo: Die Shvartse Sonya –
Toytnkolone [Sonia, a negra], Azouy hot es zikh ongehoybn [Como Tudo começou?];
Die Muter [A Mãe], e Veeder farshpeelt [Satã], todas de autoria de Sami Feder.

Die Shvartse Sonya – Toytnkolone [Sonia, a negra], de Samir Feder
Atores: Sonia Boczkowska e Berl Friedler
Esta peça, interpretada por Sonia Boczkowska de forma sensual, trata de uma
mulher partisan que realiza um duplo jogo com um nazista para lograr seus objetivos.
De fato, o tratamento dado ao tema foi avançado para a época, assim como foi o fato de
Feder ter inserido a música, então polêmica, “Lili Marlene”524 nas encenações do Kazet
523

FRIEDLER. Berl. Desenhos para as peças Die Goel e Tfilim Dance. In Unzer Sztyme. Número 5, p.
16 e p. 19, DP Camp Bergen-Belsen. 29 nov. 1945. Ver anexo 8

524

Escrita por Heinz Leip, em 1915, e musicada por Norbert Shultzer, em 1938, foi uma canção de
saudade cantada pelos soldados alemães. A música, símbolo do amor que transpunha a barreira do ódio
da guerra, chegou também às trincheiras inglesas, francesas e americanas. Ficou famosa na voz de
Marlene Dietrich, cantora e atriz alemã, assim como na voz de Lale Andersen, também alemã. Foi logo
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Theater525. Era claro que o movimento partisan significava para Feder, durante a
guerra, uma resposta digna e respeitada ao nazifascismo. Lembremos que em todas as
apresentações ele fez questão de que atores e espectadores cantassem o hino partisan,
deixando marcada a sua posição.

87. Sonia Boczkowska, durante monólogo e ao lado de Berl Friedler, em ensaios Die Shvartse Sonya,
entre 1945 e 1947. Local desconhecido. Fotografia provavelmente de Sami Feder. Acervo: MM-IL

Azouy hot es zikh ongehoybn [Como tudo começou?], de Samir Feder
Peça trazendo ao palco situações do início da guerra, resgatando o terror
implantado, o medo e impotência dos judeus, o confinamento nos guetos e a prepotência
dos nazistas, como podemos ver na foto abaixo. A cenografia, feita em folhas de
madeira ou panos pintados com traços expressionistas, detona desequilíbrio e, por
momentos, um pano de fundo infantil.

proibida pelos nazistas e, mesmo assim, adotada pelas rádios de países anexados, tornando-se a música
mais ouvida em ambos os lados.
525
FETTHAUER, Sophie. The Kazet Theatre and the Development of Yiddish Theatre in the DP Camp
Bergen –Belsen. In: FRÜHAUF, Tina; HIRCH, Lily. Dislocated Memories: Jews, Music, and Postwar
German Culture. Oxford: Oxford University Press, 2014, p. 99.
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88. Cena de Como tudo começou?. Fotografia provavelmente de Sami Feder, durante ensaios. Entre 1945 e 1947.
Local não identificado. Acervo: BBM-AL.

.

Veeder farshpeelt [Satã], de Sami Feder
Ator: Sami Feder

Feder escreveu Satã em uma linha de concepção parecida com outra obra, A
Mãe: uma forma de expressar o mais profundo terror propagado por Hitler,
personificado no Diabo. A intenção era evidenciar a crueldade mais brutal vivida
durante o Holocausto e cujas marcas traumáticas permaneciam (como permanecem)
mesmo após a liberação. Em uma passagem da peça526, no Yom Kipur527 Deus pergunta
a Satã se ele ganhou ou não a aposta que ambos haviam feito. O diabo garante que sim,
relatando ao “Grande Mestre”, todas as suas “façanhas”:
Satã: Grande Mestre, é difícil testar um deles com a pobreza ou
riqueza. Então, eu levei toda a nação - todos: grandes e pequenos,
jovens e velhos - tudo. Em primeiro lugar, eu queimei suas casas,
locais de estudo e sinagogas, então eles não poderiam lhe chamar para
pedir ajuda. Hahaha! Depois disso, eu tirei deles seus negócios, seus
526

FEDER. Sami. Deafeated Again. In Unzer Sztyme. Número 6, pp. 32-33, DP Camp Bergen-Belsen.
1 jan. 1946.Ver anexo 9.
527

Dia sagrado para os judeus: dia do perdão. As pessoas costumam jejuar e rezar para marcar essa data.
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meios de subsistência, seu ouro e prata. Você não pode saber nada
sobre o que um pequeno judeu pode fazer com o dinheiro. Isso não é
tudo! Enviei uma confusão sobre eles: deportação, mais deportação,
um enviado aqui, outro enviado para lá... Eu permiti filhos serem
enforcados diante dos olhos do pai e da mãe. Isso não foi nada! Eu
também os enviei a trabalhos forçados, duros e amargos, misturado
com fome e sofrimento - Uma praga. Eu estabeleci grandes fornos de
cozimento, como no inferno, mas vivos, queimando-os e torrando-os
vivos. Grandes, pequenos, mil, dez mil, cem mil, um milhão,
milhões!!! Milhões!!! Milhões!!! Hahaha! No forno, bang-fogo
queimar as pequenas almas. Crianças? Não importa, elas também, sem
nenhuma diferença, podem estar em amamentação, crianças maiores,
idosos, dentro do forno. Hahaha! Isso não é nada! Eu deixei um irmão
abatendo o segundo, e desfigurando completamente sua face humana hehehe. Minha mente diabólica funciona, funciona - Master - e eles
devem vos maldizer porque lhes permitiu nascer... E a nação tão
calorosamente amada será desaparecida do mundo, de você. Hahaha!
E, em seguida, vou ter descanso, e eu vou ser capaz de continuar a
levar a minha vida diabólica em tranquilidade. 528

Deus acaba castigando Satã e anunciando a ida dos inimigos para o inferno.
Judeus, amigos, houve piores Hamans529 e nós
sobrevivemos a eles, e nós também vamos
sobreviver aos dias do Haman de hoje. Os judeus
são uma teimosia. Os inimigos irão para o inferno.
A multidão rezou a oração da noite.530

A construção do texto Satã assemelha-se
à da ópera O Imperador de Atlantis ou a
Renúncia da Morte, composta por Viktor
Ullman no Campo de Terezin. Tanto Ullman
quanto Feder usam metáforas para tratar da
onipotência e da posterior queda de Hitler. Não
há informação sobre o fato de Feder ter
conhecido a obra de Ullmann, ou vice-versa, já
que Feder encenou Satã nos campos por onde
89. Satan, interpretado por Sami Feder, na peça
homônima: em pé em cima da Terra, em sinal de
arrogância, poder e tirania. Entre 1945 e 1947.
Fotógrafo e local não identificados. Reproduzida do
livro Gebeilte Fojstn [Punhos Cerrados], de Sami
Feder.

ele passou, mas eram muitas as dificuldades de
comunicação entre os campos. Ao mesmo
tempo, não resulta difícil pensarmos no fato de

528

FEDER, Sami. Defeated Again. In: Unzer Sztyme, v. 6, pp. 32-33, 01 jan. 1946.
Referência ao personagem cruel da história da festa de Purim, que quis aniquilar os judeus no Reino
da Pérsia.
530
FEDER, Sami. Defeated Again, op. cit.
529
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ambos terem se inspirado com o mesmo assunto: a associação com o Diabo e o Inferno,
diante de anto terror e mortes, será sempre recorrente. Criar cenas, por exemplo,
mostrando Satã como personagem dominante, enquanto metáfora do nazismo, traduziase em uma forma de denúncia de identificação coletiva, facilmente decodificada, assim
como o caso do personagem Brundibar, também em Terezin, como vimos no capítulo 1.

Die Muter [A Mãe], de Sami Feder
Atriz: Dolly Kotz
Cena dramática, coreografada pela própria
Dolly Kotz, sobre uma mãe judia que cria seu
bebê com muito amor, mas um nazista o arranca
de seus braços para jogá-lo nas câmaras de gás.
Esta foi uma das cenas mais emocionantes do
Kazet Theater. Uma cena desta envergadura
acompanhou centos de judeus como espectadores
enquanto a experiência vivida era a mesma
representada na encenação, assim mesmo, a atriz
Dolly

Kotz

representava/revivia

de

forma

distanciada (leia-se, brechtianamente) momentos
passados recentes.

90. Dolly Kotz, em ensaios de Die Muter [A
Mãe], entre 1945 e 1947. Fotografias
provavelmente
de
Sami
Feder.
Local
desconhecido. Acervo: BBM-AL.
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Stück der Jude gehetzt und gejagt von Land zu Land [O Judeu Errante], de Sami Feder
Atriz: Dolly Kotz
Cena

ou

peça

sobre

as

constantes perseguições, e, portanto,
migrações forçadas dos judeus pela
Europa no século XX. Feder criou
como cenografia um pano ao fundo
com o mapa da Europa, possível
influência de Piskator. Dolly segura
um galho como apoio incansável de
um corpo retorcido, exausto de tanta
mudança e desenraizamento. O fato de
se tratar de uma coreografia traz
também a analogia da dança, o
movimento dos corpos através dos
territórios de forma muda, sem as
palavras que possam expressar o
lamento.
91. A atriz Dolly Kotz em Stück
der Jude gehetzt und gejagt von
Land zu Land [O Judeu
Errante], de Sami Feder.
Fotografia provavelmente de
Sami Feder, durante ensaios.
Entre 1945 e 1947. Local não
identificado. Acervo: GM-IL
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Die Schuhe von Majdanek [Os sapatos de Majdanek ] 531 Mosche Schulstein532 ou
Kh'hob Gezen a Barg [Vi uma montanha
Atriz: Sonia Boczkowska
A cena se utiliza de um poema de Schulstein, onde os sapatos são os últimos
testemunhos: “Somos os sapatos, as últimas testemunhas. Somos os sapatos dos netos e
dos avôs. De Praga, Paris e Amsterdam. E por termos sido feitos nas fábricas e do couro
e não de sangue e carne, cada um de nós, evitou arder no fogo do inferno”533.
Uma análise possível aponta a “construção antinazista” da coreografia, criada
pela atriz Dolly Kotz e interpretada por Sonia Boczkowska, no espetáculo Rahiti Har
[Vi uma montanha], associada ao poema de Mosche Sholshtain, fazendo uma analogia
com a montanha de sapados do campo de concentração de Manjanek.
A imagem abaixo evidencia uma gestualidade não naturalista, e tampouco
realista O corpo da atriz em postura de clamor e desequilíbrio, mesmo que mantendo
uma expressão aberta e viva no rosto. O figurino é mistura de um vestido normal com
partes costuradas ao pano listrado usado para as roupas nos campos de concentração.
Nesse vestido, há uma estrela de David, que remete ao uso da mesma, mas em um
tamanho bem maior, como identificação dos judeus pelos nazistas, sublinhando
provavelmente o absurdo de seu uso e criando um sentimento de identificação e crítica
acerca da estigmatização e humilhação imposta pelos nazistas. A cenografia mostra um
painel pintado no fundo do palco, com desenhos de calçados amontoados, e um símbolo
que, naquela época, já era uma referência aos milhares de mortos nos campos de
extermínio. Parece tratar-se de uma dança representando uma ação de alerta. Isto se
confirma se analisamos algumas frases que acompanham a coreografia, como sugere a
legenda da fotografia reproduzida no livro Punhos Cerrados, de Feder referindo-se ao
poema A Sombra 534
531

Campo de concentração construindo próximo de Lublin sob comando do comandante da SS Heinrich
Himler. O campo, onde morreram cerca de 400 mil judeus existiu à vista da população local recebeu o
nome dela mesma.
532
Poeta ídiche polonês sobrevivente do Holocausto que viveu em Paris após a guerra (1911-1981)
533
Fragmento do poema/texto da peça, em tradução nossa a partir do inglês: “We are the shoes, we are
the last witnesses. We are shoes from grandchildren and grandfathers, from Prague, Paris and
Amsterdam. And because we are only made of fabric and leather and not of blood and flesh, each one of
us avoied the hellfire”. Apud BERENBAUM, Michel. The Shoes of Majdanek. In: Jewish Jornal, 12 ago.
2010. Disponível em: <http://www.jewishjournal.com/a_jew/item/the_shoes_of_majdanek_39100812>.
Acesso em set. 2015.
534
FEDER. Sami. Gebeilte Fojstn, op. cit.
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Escutem, escutem, todos os que escutam e não concordam. Nossos
passos por todos os umbrais dos que ficaram órfãos. Agora escutem
em toda cidade – escutem tudo. Nós andamos, somos sombras mortas
da vida [...] Descansar não nos deixam em nenhum momento.
Andemos, andemos, andemos. -Moshe Sholshstain, entre 1945 e
1947.535

A imagem é forte e clara, marcando um período histórico que abarca do
momento em que Sami vivia nos campos até o DP Camp, passado recente traumático.

92. Sonia Boczkowska, em I Saw a Mountain, Sami Feder. Fotografia provavelmente de
Sami Feder, durante ensaios. Entre 1945 e 1947. Local não identificado. Acervo:
MH/YV-IL. Tratamento de imagem por Mara Martha Roberto.

535

Ibidem, p. 133.
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93. À esquerda, cena de Os sapatos de Majdanek ou Vi uma montanha, de Mosche Schulztein, com a atriz
Sonia Bocskowska. No centro, O Judeu Errante, de Sami Feder.Reprodução de painel no BBM-AL.

Partisanen [Partisans], de Sami Feder
Atores: companhia Kazet Theater

A peça Partisans traz questões, não registradas por escrito, referentes ao pesar e
sofrimentos nos campos de concentração, assim como a luta dos partisans. A fotografia
na página seguinte permite visualizar um momento da representação, que inclui o uso de
roupas dos campos pré-liberação e a cenografia construída como uma barraca da época
da guerra. A postura corporal das atrizes em pé pode demonstrar uma gestualidade não
naturalista, mas expressionista ou simbólica, que pode ser interpretada de várias
maneiras, dependendo do contexto da peça: desumanização, cansaço, impotência,
incompreensão, estranhamento, ironia, etc.
Na segunda fotografia, na página seguinte, nos impacta a composição de
personagens do campo de concentração. A personagem partisan destaca-se com os
punhos cerrados – expressão de Sami utilizada no título de um dos seus livros. Com
outra vestimenta e em atitude de levar à frente é seguida com segurança e raiva
expressa nas mãos pelas prisioneiras do campo. A imagem pode ser interpretada como a
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94. Cenas da peça Partisans, fotografias provavelmente de
Sami Feder, durante ensaio ou apresentação. Entre 1945 e
1947. Local não identificado. Acervo: MH/YV-IL.

metáfora da luta coletiva onde os partisans lideram e a população presa tem as
condições de se liberar com esse apoio. É curioso o fato de as mulheres estarem com as
cabeças cobertas ao contrário da forma desumanizada e humilhante em que se vivia nos
campos, após o corte forçado dos cabelo.
Foi também fundamental para o Kazet Theater a turnê realizada entre os meses
de junho e julho de 1947, na Bélgica e na França, a convite de entidades e comunidades
judaicas locais. A temporada internacional deveria incluir ainda Holanda, Suécia,
Estados Unidos e Inglaterra, mas motivos burocráticos impossibilitaram a ida da
companhia a estes países. Conseguir o visto norte-americano era complicado e, segundo
uma entrevista dada pela diretora do GM-IL ao jornalista Joseph Hoffman, em
Jerusalém, a viagem para Londres não foi viabilizada devido ao caráter sionista das
peças dirigidas por Feder536. Todos os “apátridas” e sem passaporte acabaram utilizando
a carteira de membro do Kazet Theater como passaporte e visto. Mais de um ano
duraram as tentativas para realizar a saída do teatro do DP Camp Bergen-Belsen para
Bélgica e França, mas o elenco carregava em sua identidade o perfil do “cidadão do
mundo”, que o mundo ainda não reconhecia como cidadão:
Nós do grupo obtivemos vistos para nossas turnês: Bélgica, França, outros
países e finalmente para Israel. Ilze (atriz que no momento encontrava-se em
536

HOFFMAN. Joseph. KAZET, Theatre of Catharsis. The Muses were not stilled at Bergen-Belsen. In:
The Jerusalem Post Entertainment Magazine, Jerusalém, 20 jan. 1989. Acervo: BBM-AL. Ver anexo 10.

273

Paris vivendo ilegalmente) tinha medo de juntar-se a nós na Bélgica. Como
arrumar-lhe um passaporte? (...) com o referido cartão de sócio de Ilze, nós:
Perlman, do Conselho do Departamento judaico na Bélgica, Yossef
Borenshtein do Congresso Mundial Judaico e eu próprio fomos ao Ministério
do Exterior da Bélgica pedir uma autorização para Ilze. O encarregado pediunos o passaporte ou outro documento; demos-lhe o cartão de sócio. Ele o
examinou e perguntou se não tínhamos outro documento, dissemos que não.
No dia seguinte seria a première. Ele foi a outro aposento e retornou com um
sorriso: Bom! Pegou um carimbo oficial entregando-nos tudo correto. Fomos
à embaixada francesa, obtivemos todos os carimbos também. Tudo foi
legalizado para Ilze, pelo grupo de teatro do campo de Bergen-Belsen.537

537

FEDER, Sami. Fartseykhenishn Tsum Togbukh, op. cit., p. 37.
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95. Carteira de membro do Kazet Theater,
de Sami Feder. Acervo: BBM-AL.
Fotografado por L Marko, mai. 2013.
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Um dos objetivos da Turnê, mais importante que o desafio artístico, era atentar
para o fato de que, dois anos após a libertação, milhares de judeus eram ainda mantidos
“isolados”, sentindo-se presos ainda na Alemanha, sem possibilidade de emigração.
Este propósito foi de fato abordado pela imprensa judaica, tanto na Bélgica como na
França. Outra motivação era mostrarem ao mundo o alto nível de representação e
pensamento dos ex-prisioneiros de Bergen-Belsen, além de contribuir com a
reconstrução da memória da cultura ídiche e da catástrofe vivida nos doze anos de
presença do nazifascismo na Europa. A decisão e o convite de comunidades e governos
para o elenco do Kazet viajar pela Europa estimularam Feder a denunciar o que
acontecia em Bergen-Belsen, mesmo após sua “liberação”. Tinha consciência de que,
através da representação, conseguiria mostrar ao mundo a qualidade estética das
encenações e seu alto nível de dignidade, por meio da atuação de atores, antes
prisioneiros.

96. Integrantes do Kazet Theater em turnê. Ao centro, sentado, Sami Feder; em pé, abraçando-o, Sonia
Boczkowska O casal ao lado, Berl Friedler e Dolly Kotz. Os nomes dos outros integrantes são desconhecidos.
Fotógrafo e local não identificadoss. Acervo: USHMM-EUA.

276

As

apresentações

tiveram

repercussão nas imprensas alemã,
belga, francesa, norte-americana e
argentina, que documentaram seu
grande sucesso. Os críticos de arte e
teatro,

assim

como

lideranças

comunitárias, reconheceram a alta
qualidade teatral e a coragem da
companhia,
jornalista

como
judeu

escreveu

londrino

o

Yossef

Frenkel, em registro incluído no
Diário

de

Anotações

de

Feder:

“Belsen teve também um teatro
judaico onde atores talentosos sob a
direção de Sami Feder apresentavam
teatro, saindo também em turnês de
grande consagração”538.

97. Composição de manchetes veiculadas durante a turnê do
Kazet Theater, 1946-47. Acervo: BBM-AL.

538

Ibidem, p. 41.
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Jornalistas europeus mostraram seu assombro diante dos artistas sobreviventes
do campo de Bergen-Belsen que, na época da guerra, articulados como uma companhia
de teatro, participaram de apresentações clandestinas. Em visita ao jornal Nayeh
Presseh, em Paris, Paul Trepman, representou o Comite Central do DP Camp
explicando os projetos de reabilitação cultural, educacional e nacional. Sami Feder
focalizou-se na proposta artística como meio de resgate da memória assim como a
denúncia, em nível internacional, da
situação precária dos ex-prisioneiros.
Aqueles atores e atrizes haviam
criado e apresentado, mesmo após uma
jornada diária de 14 horas de trabalhos
forçados, um repertório baseado na
própria

memória

e

na

realidade

miserável que ali viviam, sem muitas
(ou nenhuma) esperanças. Sem espaço
suficiente para representar, revezavam
seus corpos por entre suas camas
apertadas, fazendo ora o papel de
público, ora o de atores. Alias, a
realidade confundia-se com a ficção,
numa espécie de simbiose da catarse.
98. Matéria no Nayeh Presseh sobre a visita de Paul Trepman
e Sami Feder à redação do Jornal, Paris, 11 de jul. 1946

O limiar que separava atuação e ficção no palco parecia estreito e quase
imperceptível, como escreveu Joseph Wolhandler, em um artigo publicado no New York
Times a 30 de junho de 1946: “O que surpreende não é a atuação, mas a reprodução
factual do que eles sofreram”539. Vale lembrar que, mesmo liberados, os campos
continuaram superlotados e milhares de prisioneiros morriam devido, principalmente, a
doenças como o tifo e as ainda precárias condições de sobrevivência.
Wolhandler tentou empenhadamente levar Sami Feder e a companhia de 30
atores por 6 meses a New York para depois realizar uma turnê pela América. Escreveu a
Feder pedindo com urgência que enviasse logo que possível a especificação do
539

WOLHANDLER, Joseph. On a concentration camp stage. Bergen-Belsen players depict horrors of
their internment. In: New York Times, 30 jun. 1946. Ver anexo 11.
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programa, cenografias, músicas e necessidades técnicas. Mesmo Feder lhe outorgando
um poder em 1946540, ainda em 1947 as tentativas fracassaram: nenhum produtor
americano interessou-se em investir no trabalho de Feder ou de ninguem sem conhecélo e as referências de Wolhandler nunca foram suficientes para o business americano em
busca de músicas ao sabor da Broadway e não de repertórios de lamento de guerra541 .
Matérias e reportagens de jornais publcadas fora de Bergen-Belsen, nos anos
1945, 1946 e 1947,comentaram que, mesmo sem papel, caneta e textos escritos
guardados, os atores dirigidos por Feder resgataram, por meio de entrevistas com a
população, trechos da literatura judaica em verso & prosa, além de fragmentos de peças
de teatro. Memorizar tudo para depois apresentar-se, sob qualquer condição,
transformou-se numa postura de irreverência, de atitude política ousada e de
autoafirmação de uma identidade, até então proibida de ser assumida. Foi também uma
resposta à crescente desumanização “decretada” pelos nazistas e seus colaboradores e,
também, uma provocação àqueles que ainda, em silêncio, admiravam os perpetradores
do Holocausto. Ainda hoje, estes testemunhos servem de contraponto aos negacionistas,
que tentam minimizar os atos genocidas que culminaram com o extermínio de mais de 6
milhões de judeus.
O trabalho minucioso de resgate literário e teatral deu lugar à possibilidade de
guardar e preservar a cultura dos prisioneiros, como explica Feder em seu diário:
Pedi que cada um citasse alguma lembrança: monólogos ou poesias.
Berl Fridler e Babey Vidutshinsky escreveram versos com notas.
Meninas lituanas cantavam canções do Gueto de Vilna. Os próprios
companheiros conseguiram escrever de Scholem Aleichem Das
Groisse Guevins – A Sorte Grande. 542

540

Documento que dá poder a Joseph Wolhandler como representante artístico a Sami Feder, Sonia
Boczkowska, Dolly Kotz e Berl Friedler, Bergen-Belsen, 9 de ago de 1946. Ver anexo 12.
541
Carta de Joseph Wolhandler a Sami Feder, reforçando a vontade de trazer Feder e o Kazet Theater em
turnê aos Estados Unidos. 12 ago. 1947. Ver anexo 13.
542

FEDER, Sami. Fartseykhenishn Tsum Togbukh, op. cit., p. 59.
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Em julho de 1947, Sami Feder e Paul Trepman, editor do Unzer Sztyme,
visitaram a sede do jornal judaico de Paris para serem entrevistados sobre a turnê do
Kazet Theater por França e Bélgica543. Paul Trepman, valendo-se da metáfora do
cadeado, comparou suas vidas àquelas trancadas pelo hitlerismo, afirmando que ainda,
apesar de libertos, vagavam pela Alemanha, transformada em um grande campo de
concentração:
Os cadeados com os quais o hitlerismo trancou nossa vida ainda não
foram destrancados e nós vagamos através da Alemanha de hoje como
em um colossal campo de concentração cujos portões trancados nos
separam do mundo que respira livremente.544

Numa linguagem poética, Trepman, comparou a viagem em direção à Bélgica e
à França, que mobilizou o grupo de artistas do Kazet Theater, aos momentos de glória
quando o mundo lhes fazia reverência, dando-lhes boas vindas! Acompanhando o ritmo
do trem, da ode à alegria e à beleza da vida que canta ao som de melodias judaicas, que
se espalham pelas cidades alemãs ensanguentadas. O dia lindo desce ao mundo... diz
ele:
O trem corre com toda sua força. O teatro do campo canta melodias
judaicas. A orquestra espalha motivos judaicos através das cidades
alemãs ensanguentadas como uma fanfarra dos sobreviventes judeus
[...] Um lindo dia desce ao mundo e podemos admirar a bela paisagem
holandesa, pontilhada de casebres agrícolas esteticamente construídos,
caminhos bem pavimentados e ricos jardins. O trem atravessa ricos
campos de cereal dourado que se vergam ante nós em uma reverência
como se dissessem: bem-vindos!545

A expressão bem-vindos denota a recepção calorosa, e um tanto quanto desejada,
a um mundo livre, longe da guerra e do DP Camp, ainda fechado. A chegada à Bélgica
e à França significou, para os integrantes do Katzet Theater, uma abertura significativa
que implicava, ao menos aparentemente, a possibilidade de vida e não mais apenas
sobrevida.
Conta Trepman que saindo de Basileia, Berl Fridler – condutor técnico do teatro,
ao mesmo tempo redator, músico e ator – assumiu o descarregamento dos materiais.

543

Bergen-Belsen in the Editorial Offices of “Unzer Sztyme” 2: Visit of Theatre Director S. Feder and P.
Trepman. In: Unzer Sztyme, Paris, 11 jul. 1947. Ver anexo 13.
544
Ibidem.
545
Ibidem.
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“Saímos do trem só com as embalagens de mão e começamos os cumprimentos e beijos.
Os nossos amigos belgas, ainda estavam incrédulos sobre nossa vinda”546. Em Hanover,
Alemanha, obtiveram dois vagões especiais: um para a bagagem e decorações e o outro
para o grupo. “Aproximam-se caminhões altos que logo engolirão as casas, quartos,
cozinhas e outras partes dos bastidores itinerantes”547.
Todos, segundo as descrições de Trepman, estavam bem-humorados, mostrando
a permanência do riso dentro e fora do palco como elemento primordial de recuperar a
arte de viver. Realidade e ficção pareceriam se confundir, como naquele momento em
que os carregadores belgas levaram os cenários de Scholem Aleichem na estação de
trem. De porte alto e forte, arregaçaram suas mangas e transportaram os pesados móveis
para os caminhões. Foi quando dois deles encontraram-se à frente de um grande quadro
de Scholem Aleichem, utilizado como propaganda do Alfaiate Enfeitiçado, e discutiram
entre si. Não podendo conter-se, comentaram sobre aquela figura pensando que fosse
alguma autoridade, sem imaginar que pudesse ser um autor de teatro. Um deles afirmou
que se tratava de um famoso doador belga que fora aniquilado pelo hitlerismo; o outro
argumentou, com conhecimentos especiais, que o senhor de cartola e óculos era um
conhecido judeu que costumava ordenar que todos rissem. Ele o teria visto antes da
guerra em um retrato, quando foram trazidos atores da Polônia. E assim, afirma
Trepman, “... durante a balbúrdia ao redor do cinema, do festival que aconteceu com
uma grande parada, dois filhos do povo belga brigaram em torno da fotografia de um
grande clássico da literatura judaica”548.
A passagem pela Bélgica foi, sem dúvida, um dos pontos altos no trabalho do
Kazet Theater: aconteceu por convite do Congresso Mundial Judaico e da Confederação
Central das Organizações Judaicas na Bélgica, que levou a companhia para Bruxelas e
Antuérpia. Levaram também, conforme demonstram os cartazes abaixo, as duas peças
de longa duração de Scholem Aleichem, além de diversos quadros artísticos curtos
sobre situações de vida nos guetos e campos. Sami Feder destaca em seu diário e livros
a recepção calorosa dos anfitriões e a sensação de liberdade vivida pela trupe na
Bélgica, ao contrário das vivências que tiveram na Alemanha:
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Ibidem.
Ibidem.
548
Ibidem, p. 66.
547
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Em Amberes tivemos uma recepção festiva muito grande especial
para os integrantes do “Teatro Kazet”, onde estavam convidados
especiais, autoridades importantes – judias e não-judeus – além de
alguns amigos do parlamento Belga, como por exemplo o Primeiro
Ministro Sapaak, a senadora Madam Bloom, o representante das
Nações Unidas e outros. Naquela ocasião o parlamento Belga nos
beneficiou com a cidadania belga e nos pediu para ficarmos lá.
Agradecemos de todo coração o especial e lindo presente, Mas
falamos naquela ocasião que enquanto tivermos judeus que ainda
moram nos ex-campos de concentração, e são milhares de judeus, não
temos o direito de fazermos isso, até que eles também sejam libertados
e possam ter a permissão para irem onde eles quiserem. Prometeu-nos
o representante belga das nações Unidas, em nome da nação belga,
que iria intermediar este assunto.549

99. A Sorte Grande e o Alfaiate Enfeitiçado, de Scholem Aleichem. Bruxelas, 18 e 19 de Junho de 1947,
respectivamente, sob os auspícios do Conselho de Associações Judaicas da Bélgica.
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FEDER. Sami. Durkh 12 Gehenem Fayern, op. cit., p. 115.
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100. Divulgação das apresentações de Der Goel na Bélgica. 23 e 24 de junho de 1947, às 20h, no Cercle Royal
Artístiuqe. Acervo: GM-IL, Jeruslém (Israel).
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110101. Reproduções dos cartazes de divulgação da Turnê do Kazet Theater na França e Bélgica. 1947.
Acervo: Zlata Zaretsky

Segundo relatado pela imprensa, o teatro teve grande sucesso. A excelência do
trabalho da companhia motivou o governo belga a oferecer permissão de permanência à
companhia na Bélgica550.
102. Companhia Kazet
Theater, especialmente
recebida pela
comunidade judaica na
Bélgica. Bruxelas durante
turnê , 1947. Fotógrafo
não identificado. Acervo:
USHMM-EUA

.
550

Em documento, de 22 de março de 1946, o Congres Juif Mondial (Congresso Judaico Internacional),
assinado por M. Albert, responsável pelo Departamento de Cultura e Educação, oferece ao Kazet Theater
e ao Comite Central do DP Campe Bergen-Belsen visas de permanência na Bélgica para os atores da
companhia Além de visa o o convite abrange acomodações confortáveis e a apreciação dos artista e de
sua arte. Ver anexo 14.
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Apesar do governo belga interessar-se na permanência do grupo, curiosamente
os membros do Kazet Theater não aceitaram o convite principalmente porque a maior
parte já tinha em vista a imigração para outros países, principalmente Estados Unidos,
Canadá e Palestina.
Após a calorosa recepção pelo público judeu e não-judeu na Bélgica, o Kazet
Theater viajou para Paris, apresentando-se em 3 de julho de 1947 no renomado teatro
Sarah Bernhardt, com um programa semelhante àquele da Bélgica.
No entanto, a vida em Paris era difícil, pois a cidade ainda “estava se
normalizando”, assim como a vida judaica local. A comunidade judaica começava a se
reorganizar em partidos, além de retomar seus jornais, teatros, vida literária, etc.
Lembramos que a ocupação de Paris pelos nazistas, entre maio de 1940 a dezembro de
1944, deixou marcas profundas na França, cujo passado antissemita não deve ser
desconsiderado.
Feder, em seus escritos, sempre retoma o paradoxo entre os momentos de
liberdade, principalmente da comunidade visitada em Paris, onde ficaria alguns anos, e
a liberdade relativa da permanência no DP Camp:
Nós vínhamos de um campo libertado, sem as
liberdades de uma cidade livre. Vivíamos das
Nações Unidas e das distribuições do Joint.
Quando queríamos trabalho cultural, a
demanda não era fácil, mais ainda teatro. Não
tínhamos nenhuma literatura, especialmente
literatura destinada ao teatro, madeira, tecido,
tinta para fazer decorações, não tínhamos
nem linha para costurar. Vivíamos em um
campo trancado. Mesmo que tivéssemos
dinheiro, nada poderíamos comprar. Era tudo
difícil. Apesar da grande dedicação de nossos
amigos e dos milagres de organização.551

Apesar dos ecos positivos vindos
da imprensa, Feder reclamou da recepção
indiferente do público parisiense e de uma
103. Sami e Sonia, no dia da apresentação no Teatro
Sarah Bernhardt. Paris, 03 jul. 1947. Fotógrafo
desconhecido. Acervo: Zlata Zaretsky.

atmosfera em geral deprimente. Foi em
Paris que o diretor dissolveu o Kazet
Theater, depois que os planos de ir à

551

FEDER, Sami. Mayn Lebn, op. cit., pp. 37-38.
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Inglaterra, aos Estados Unidos da América e à Palestina não puderam ser realizados. O
fim do teatro é sintomático para a situação sem saída na qual se encontravam os DP
Camps naquele tempo. Para Feder, as razões políticas ainda falavam mais alto, e as
noções de liberdade e cidade livre ainda se apresentavam um tanto nebulosas, sem
fronteiras definidas:
[...] por razões políticas, nós ainda teríamos que esperar um bom
tempo para prosseguir com a nossa viagem a Londres, Nova Iorque e
Palestina... Nós não tínhamos nenhuma possibilidade de permanecer
em Paris... Nossos membros da companhia não tinham vontade de
voltar ao campo na Alemanha, de onde tínhamos acabado de chegar.
Prosseguir não era possível. Para continuar a existir em Paris enquanto
companhia de teatro, faltavam-nos os meios. A sociedade judaica em
Paris não se interessava por nós, e assim fui forçado a dissolver o
Kazet Theater, para dar oportunidade a cada integrante de ir para onde
quisesse e pudesse. Alguns acharam parentes em Paris e lá ficaram.
Outros receberam papéis para os EUA ou certificados de imigração
para a Palestina e uma parte foi forçada a voltar para Bergen-Belsen.
se quebrem. Sejam fortes como aqueles que agüentaram as ondas do
mar.

A importância do Kazet Theater pode ser percebida nas palavras de Paul
Trepman em discurso realizado no DP Camp em 1946:
Eu não poderia deixar passar nenhuma apresentação do “Teatro de
Campo” de Bergen- Belsen. Cada vez sentado na sala vendo os
quadros minha fantasia revivia a tradição judaica, as imorredouras
doces melodias judaicas. A originalidade do Teatro de Campo reside
que sua interpretação está calcada nos sofrimentos e dores do inferno
escuro. Cada artista traduz o que está enraizado em seu coração
sangrento. Estou certo que não existe grupo teatral no universo que
transmita de forma tão ardente o caminho percorrido nos últimos seis
anos trágicos da história de seu povo.
O amigo Zami Feder criou uma histórica instituição muito m Bergen
Belzen, onde o sangue judeu jorrou como água durante o dilúvio, onde
cada folha, cada árvore deveria desabrochar. Neste solo reviveu
Peretz, Nadir e outros; neste solo soou a melodia sob as asas onde
fomos educados e às sombras dos fornos escaldantes, fortaleceram
nossa coragem e perseverança.
Não agradeceremos a Feder e a seu grupo por seu presente. Isto será
feito por quem de forma histórica o fará em nome de todos os
sobreviventes.
Nós deixamos ao “Teatro do campo” e a seu diretor um desejo de
sucesso e desenvolvimento. Nós conhecemos seu difícil trabalho. Não
Continuem fiando o que é parte orgânica do corpo judaico.
Paul Trepman, Bergen- Belsen, 20 de março de 1946
Co-redator de “Nossa Voz”552
552

Discurso no dia de uma das apresentações do Kazet Theatre no DP Camp Bergen-Belsen.In: FEDER.
Sami. Mayn Lebn, op. cit., p?
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3.5 Ecos e silêncios
3.5.1 Sonia Boczkowska: entre a música e o silêncio
Em busca dos caminhos trilhados pelo Kazet Theater, deparamo-nos com várias
encruzilhadas: momentos de indecisões gerados por lacunas profundas, dificuldades e
dores, silêncios e dúvidas severas. Em especial, sentimos a necessidade de resgatar
percursos, compreender atitudes e responder a certos questionamentos trazidos pelas
figuras de Sonia Boczkowska e de Sami Feder, silenciosamente distanciados, cada qual
em seu universo. Deparamo-nos com múltiplos processos da narrativa que, guardadas as
suas particularidades, percorrem os últimos 50 anos e, a nosso ver podem sugerir uma
aproximação interessante e necessária entre Sonia e Sami.
Enfim, torna-se difícil reconstituir a história do Kazet Theater sem adentrar à
vida destes dois personagens. Começamos por Sonia Boczkowska, ativa no Kazet
Theater e recentemente descoberta vivendo em Melbourne, fato até então desconhecido
pelo próprio Bergen-Belsen Memorial. Em julho de 2014, visitando-a naquela que foi
sua residência553, quebramos este silêncio, depois de tantos anos. Ao seu lado, tive o
privilégio de olhar para o seu passado: estava ali um patrimônio histórico, cuja
dimensão ainda não conseguimos alcançar. Parece que este “abrir da memória” precisa
de certo tempo para se depurar, cristalizar-se enquanto informação. Degustei cada
momento ao seu lado. Ao longo desta pesquisa, sentimos que o impacto de darmos
visibilidade e reconhecimento a alguém tão extraordinária, que com modéstia e
empenho contribuiu de forma notável para o novo enraizamento de milhares de judeus
durante e após o Holocausto. Sonia, com a sua poesia nas palavras e no canto, acolheu
com sensibilidade uma cultura, um povo e, principalmente, a si mesma. São estas
pessoas comuns e extraordinárias, como muito bem enfatizou Eric Hobsbawn554, que
devem ser tiradas do anonimato, pois muito têm a nos ensinar. Devemos, como
acadêmicos, dar-lhes um lugar na História: esta é, certamente, uma das razões desta
investigação; esta é a razão da busca por Sonia Boczkowska.
Saí em busca da atriz e cantora de Lodz, seguindo alguns sinais deixados após
suas turnês por Nova York e Austrália. Através da Association Jewish Theatre, tentei
553

Sonia faleceu meses antes da finalização desta tese, em 22 de agosto de 2015.
HOBSBAUWN, Eric. Pessoas Extraordinárias, Resistência, Rebelião e Jazz. Tradução Irene Hirsch e
Lólio Lourenço de Oliveira. São Paulo: Paz e Terra, 1998.

554
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contato com a Comunidade Judaica de Sydnei, sem sucesso, mas consegui contatar
Maximine, atriz australiana. Finalmente, Maximine conseguiu contato com Arnold
Zable, escritor judeu australiano, também filho de sobrevivente do Holocausto, que me
escreveu. Um novo caminho abriu-se diante de meus olhos: a indicação apontava para
Melbourne, na Austrália. Apesar de Arnold tentar convencer-me de que não valeria a
pena viajar para Melbourne porque Sonia não estava lúcida, insisti na minha vontade de
conhecê-la, olhar para ela, tentar algumas palavras, algumas canções...
Sonia, então com 92 anos, vivia em Melbourne, localizada na grande baía
natural de Port Phillip. Fundada em 1895, esta cidade é portadora de uma história
magnífica. No entanto, desta história não consta que ali residiu uma ilustre cidadã,
Sonia [Boczkowska] Lizaron, atriz do Kazet Theater.
Após receber sinal verde de Arnold Zable, viajei para a Austrália, onde pude
constatar o vínculo forte entre ele e Sonia, amigos há décadas. Considerada como avó
para o filho dele, frequentavam juntos as sessões de yoga num bairro de velhos
imigrantes judeus radicados em Melbourne.
A teimosia que resultou na viagem e no contato com Sonia foi de grande
importâncie para esta tese. Não porque a tenha entrevistado, já que isso era impossível
devido ao seu frágil estado de saúde, mas pelo vínculo afetivo que desenvolvemos e que
me

fez

descobrir

momentos de sua vida
decorrentes

da

guerra.

Assim, consegui juntar a
Sonia do passado com a
do presente, pessoa única,
extraordinária.

104. Rua Freeman, onde residiu Sonia (Boczkowska) Lizaron, na Casa de
Repouso Gary Smorgon House. Melbourne, julho 2014 Foto de Leslie. Marko.
Acervo: Leslie Marko.

Sonia Boczkowska nasceu em 1º de maio de 1922, em Lodz, filha de Aron
Boczkowska e Lisa Boczkowska, ambos ativos na organização União Judaica
Trabalhista – Bund e amantes da cultura ídiche. Faleceu recentemente, em 22 de agosto
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de 2015 em Melbourne onde residia.

555

A atriz cursou o ensino médio e recebeu

formação artística junto ao diretor de teatro e escritor Moyshe Broderson, que
trabalhava no Cabaret Ararat, em Łodz, formado por jovens artistas. Segundo Arnold
Zable, Sonia cresceu em Lodz durante a pré-guerra, participando de um vibrante centro
cultural ídiche, identificado com os ideais bundistas e ligado ao humanismo secular e à
justiça social.
Sua mãe morreu de câncer antes da Segunda Guerra Mundial enquanto que seu
pai, irmão e Sonia foram deportados para o Gueto de Bedzin, na Alta Silésia. Lá,
Boczkowska tentou recitar textos sobre a pobreza e o sofrimento dos judeus, sendo
impedida pelo Judenrat no Gueto, pois, segundo os perpetradores, a população não
deveria ser colocada “em um estado de espírito negativo”556. Naquela época, entre 1933
e 1938, Sami Feder dirigia performances teatrais no Gueto, inclusive na sociedade
musical Muze, onde ambos se conheceram. Logo se identificaram quanto aos seus
valores e visão sobre o que acontecia, e também no desejo de transformar a arte do
teatro em denúncia.
Segundo Zable, estima-se que dos 30 mil presos do Gueto de Bendzin, somente
2 mil sobreviveram. Após a liquidação do Gueto, Sonia foi deportada de para o Campo
de trabalhos forçados de Annaberg, um sub-campo de Gross-Rosen. Depois foi
transferida para o Campo de concentração de Mauthausen e, finalmente, para o Campo
de concentração de Bergen-Belsen. Inclusive, neste local, Sonia cantou para as
companheiras presas. Possivielmente, como afirma Zable, “Sonia estava entre as
mulheres que invadiam as barracas onde as mulheres da SS guardavam o pó e batom
para seus rostos macios, a fim de recuperar um sentido de feminilidade”557.
Mas foi no DP Camp Bergen-Belsen, logo após a libertação, em abril de 1945,
que Sonia Boczkowska reencontrou Sami Feder. Juntaram-se aos membros da
Comissão Central Judaica da Zona Britânica, participando da fundação de seu
departamento de cultura e da criação do Kazet Theater. Foi então que Sonia assumiu o
papel como cantora, atriz e recitadora em diversas apresentações solo, além de atuar
como coadjuvante em algumas obras dramáticas de Sholem Aleichem (The Shnayder
Farkhishufter e Dos Groyse Gevins).

555

Zable preparou uma homenagem para a Sonia na semana seguinte ao seu recente falecimento em
Melbourne, aproveitando fotografias e documentos sobre o Kazet Theater desta pesquisa.
556
Arnold Zable, em conversação com a autora. Melbourne, julho, 2014.
557
Tributo a Sonia Lizaron, prestado após seu falecimento, por Arnold Zable. Melbourne, ago. 2015
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Este foi um momento trágico e de muita tensão no recém criado DP Camp
Bergen-Belsen. Como já mencionamos, após a liberação ainda morreram 14 mil expresos pelo tifo e pela subnutrição. O trabalho de Sonia e Sami foi, antes de mais nada,
o de compilar a memória dos sobreviventes, indo de leito em leito lembrando das
canções e poemas trazidos em suas almas e que, anos depois, foram publicados na
coletânea organizada por Sami Feder, mencionada antes. Sonia participou das
encenações e das turnês do Kazet Theater aqui relatadas, tornando-se essencial para a
companhia, tanto do ponto de vista artístico como filosófico e político.
Em 1947, Sonia imigrou para Paris com Sami Feder, seu primeiro marido, e lá se
apresentou no Yidish Art Teater (Ykut). Realizou várias turnês solo pela Bélgica, Suíça,
França e Alemanha, inclusive no próprio DP Camp Bergen- Belsen.
Em 1962, Sonia e Feder mudaram-se para Israel e, depois de algum tempo,
separaram-se. Sonia então imigrou para os Estados Unidos da América e, nos anos 70,
radicou-se na Áustralia. Continuou realizando turnês internacionais, mantendo
residência entre Nova York e Melbourne. Em 1966, gravou, em Israel, o disco Umet un
Freyd - Joy and Sorrow, com 13 músicas em ídiche, acompanhada da orquestra Hed
Arzi, com regência de Alexander Tarsky.558 O disco incluiu algumas das músicas
cantadas pelo Kazet Theater, como: “Brent's, Shloimele vest lakhn”, de Gebertig e
“Eins, zvei, drei”, de Shloimele, composição esta que trata das fortunas flutuantes
durante a vida.

Segundo Sophie Fetthauer, o judeu polonês Henekh Kon (1890–1972), performer de
cabaré, teria composto algumas destas músicas para que Sonia cantasse, considerando
que ela tinha talento, como um “belo mezzo soprano” e uma “voz maravilhosa”.559
Segundo Zable, Sonia vivia de música. Mas, sempre inquieta e criativa, buscou
uma outra profissão para se sustentar: optou pela computação quando ainda era uma
área nova. Mudou seu sobrenome para Lizaron em memória de seus pais, Aron e Lisa.
assumindo Sonia Lizaron como o seu nome artístico. Este mesmo nome consta nos
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University
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<http://sceti.library.upenn.edu/freedman/>. Acesso em: 09 jan. 2015.
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FETTHAUER, Sophie. The Katset Theater…, op. cit.
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créditos dos participantes do filme documentário Diamonds in the Snow, dirigido por
Mira Reyn Binford, com narrativa de Sonia Lizaron.560
Segundo Zable, em Paris e provavelmente em Nova York, Sonia foi aluna de
George Ivanovich Gurdjieff (1866-1949)561 e de seu discípulo, Peter Ouspensky562.

105. Disco Joy and Sorrow, gravado por Sonia Lizaron (Boczkowska) em Tel Aviv.

Penso que ela esteve com eles. Eram homens complexos. A Sonia, do
meu ponto de vista, estava a procura de uma orientação, de alguém
que a ajudasse a liberar a carga pesada que levava desde a guerra.
Passou a ser seguidora de Muktananda e Siddha Yoga, uma prática
espiritual contra o passado. Às vezes penso que [tudo isso] teve
relação com o rompimento com Sami. Penso que era um drama
profundo. Tenho vontade de escrever sobre ela e de outras instâncias
da resistência cultural.
Passou alguns meses num vilarejo na Índia, a 60 km de Bombay,
meditando para conseguir lidar com o seu passado, tão difícil. Ela
sempre foi de espírito aventureiro e independente.
Reencontrou um amigo da infância, Pinchas Weiner, com quem se
casou, indo residir em Melbourne anos depois. Até lá, morou 6 meses
do ano em Nova York e 6 na Austrália. Aos poucos se estabeleceu
definitivamente em Melbourne, no bairro de Elwood, próximo à praia.

563

A maneira como Zable descreveu Sonia é, talvez, única, e condiz com a forma
como a conheci, em 2014, quando tive o privilégio de visita-la na Casa de Repouso
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DIAMOND and Snow. Direção: Mira Reyn Binford. Roteiro: Mira Reym Binford eHank Heifetz.
Nova York: Cinema Guild. 1994. color.
561
Místico mestre greco-armênio, vinculado ao auto-conhecimento e à prática da dança e da música longe
das cargas do passado. Estudou a “máquina humana” propondo formas de romper com ela e buscando o
verdadeiro “eu”.
562
Psicólogo e filósofo russo (1878- 1947), escreveu sobre os ensinamentos de Gurdjieff.
563
Entrevista concendida por Arnold Zable, em tom de conversa, à autora. Melbourne-São Paulo, 2014.
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Foram horas e horas de reconhecimento pautadas pelo silêncio. Ainda guardo o eco da
sua voz quando cantamos juntas, em hebraico, algumas músicas do seu repertório.
Ao conhecer a Sonia, percebi que mantinha um estado calmo, à diferença dos
companheiros de ala da Casa de Repouso, declarados com demência. Até seu
falecimento, Sonia usava poucos remédios e, às vezes, unicamente para dores leves de
cabeça. Era conhecida na Casa de Repouso como cantora e por ter sido voluntária tanto
no museu do Jewish Holocaust Centre (JHC) de Melbourne como no Kadimah,
associação ídiche da cidade. Sonia nunca contou que havia participado do Kazet Theater
e, menos ainda, de uma companhia teatral de resistência.
Segundo seu amigo Zable, este seu espírito de autonomia pode ser interpretado
de muitas maneiras:
[...] em sua prática ao longo da vida da arte de atuar e cantar; na sua
resiliência extraordinária em sobreviver aos campos, com sua
integridade intacta; em suas performances no inferno dos guetos e
campos de trabalho. Em sua vida criativa em Paris, e, mais
impressionante, na nova vida que ela forjou pós-1962, nos EUA,
depois que ela se separou do marido. Ela saiu de lá sozinha, e criou
uma carreira totalmente nova.564

Sonia fez amizades notáveis como, por exemplo, com Isaac Bachevis Singer,
escritor e Prêmio Nobel de Literatura, de quem ela teria observado seu jeito de escrever,
na sua casa em Nova York, e como ele juntava personagens de seu repertório pessoal às
suas histórias.
Sonia casou novamente com Pinchas Wiener, judeu australiano, um dos
fundadores do JHC de Melbourne. Foi muito querida na cidade por um círculo de
amigos com os quais ela assistia a peças de teatro, concertos e filmes. Ela continuou a
dar concertos no Kadimah, especialmente, às quartas-feiras, para os idosos de um clube
com sede em Malborne. Ela também se juntou ao grupo de voluntários para a
restauração e catalogação de livros em iídiche na biblioteca Kadimah
Sheila e sua filha Susan, parentes de Pinchas, continuaram a cuidar de Sonia a
partir do momento em que ela mostrou-se cada vez mai ausente. Todos procuraram
oferecer-lhe a melhor qualidade de vida possível. Percebi, durante os dias em que passei
a visita-la, que a melhor forma de se comunicar com a Sonia era através da poesia e da
música. Cantamos juntas, e se eu mencionava uma cidade ou um país, ela logo recorria
a uma canção.
564

Idem.
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Sonia não se sentia confortável ou aberta para falar do passado ou do Kazet
Theater. “Não... era quase que proibido...! Não sei nada...!”, dizia. Mas tivemos um
momento importante quando lhe mostrei a fotografia do grupo do Kazet Theater. Ela se
reconheceu na foto e, comentando sobre Sami, disse: “Sim eu sei, meu marido...”. Para
ter certeza, eu lhe perguntei: “Seu segundo marido?” “Não, meu marido...!”, respondeu.
Sonia gostava de declamar poemas de resistência em ídiche, o que fez para mim
numa das minhas visitas. Mas o momento mais simbólico desta nossa curta convivência
foi em nossa despedida. Após visitá-la todos os dias durante duas semanas, eu lhe disse:
“Até algum dia, Sonia!” Em seguida, ela me respondeu: “Até amanhã, Leslie” 565
Sonia Lizaron faleceu em Melbourne, na Casa de Repouso Gary Smorgon
House, em 22 de agosto de 2015. Durante a homenagem in memoria a ela, seu querido
amigo, Arnold Zabel, deixou registrado quem foi esta mulher extraordinária:
Sonia era uma mulher profundamente despretensiosa e modesta. Ela
nunca elogiava as suas realizações e raramente falava de seu passado
extraordinário. Mas, tendo a conhecido há 30 anos, torna-se claro que
ela era uma mulher ferozmente determinada. Ela viveu uma vida
criativa e vibrante em face de uma cultura masculina dominante. Isto
teve relação com movimentos progressistas, como o Bund. Enquanto
viveu com os homens poderosos, amorosos, ainda dominantes, tais
como Sami Feder e Pinche Wiener, Sonia , à sua maneira,
silenciosamente segurou a própria manutenção de uma independência
sutil.566

Realmente, Sonia manteve-se silenciosa todos estes anos. Nem o Museu do
Holocausto da própria cidade onde morava, o JHC em Melbourne, possui registro de
sua atuação no Kazet Theater, tampouco a equipe que ali trabalha, incluindo Philip
Maisel, entrevistador de filhos e netos de sobreviventes do Holocausto. Nada sabiam
sobre este fato. Da mesma forma, nada sabiam sobre o seu passado na Casa de Repouso
onde viveu tantos anos. Acobertado pelo silêncio ficou seu passado de resistência.
Apenas sabiam Avram Goldember e Arnold Zable, seus amigos íntimos.
Por outro lado, a equipe do arquivo do BBM-AL – com a qual ainda mantenho
contato, após ter permanecido cinco dias pesquisando por lá, em 2013 – não sabiam que
Sonia morava na Austrália, que estava viva até então e que havia mudado seu
sobrenome. Posteriormente, informei o Memorial e, com a devida autorização da
565

Visitas realizadas à Casa de Repouso Gary Smorgon House, em Melbourne, 2014.
Palavras de Arnold Zable em homenagem a Sonia Lizaron, após seu falecimento. Melbourne, agosto
de 2015.
566
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família de Sonia, enviei alguns dados e fotografias para os arquivos em Bergen- Belsen,
berço do Kazet Theater.
Sonia Lisaron faleceu enquanto escrevia esta Tese. Sua vida ecoa em nós em
torno de fatos e reflexões relevantes à História da Resistêcnia do Teatro e do
Holocausto. Assim, também, nos deixa questões não respondidas , testemunhos não
dados, feridas não cicatrizadas.
106. Sonia Lizaron cantando na
residência de Abraham e Cezia Goldberg,
no aniversário de 50 anos de casamento
do casal. Melbourne, anos 1960.
Fotógrafo não identificado. Acervo:
Família Goldberg.
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107. Avram e Seschia Goldberg, sobreviventes de Auschwitz e Arnold Zable, escritor ídiche, amigos pessoais de
Sonia Lizaron, com L. Marko, na residência da família Goldberg. Melbourne, jul. 2014. Fotografia de Isaac
Goldberg. Acervo: Leslie Marko.

108. Sonia Lizaron e Ada, atendente da Casa de Repouso Gary Smorgon House, observam a fotografia do Kazet
Theater. Melbourne, jul. de 2014. Fotografia de Leslie Marko. Acervo: Leslie Marko.
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109. Sonia Lizaron e Leslie Marko, na Casa de Repouso Gary Smorgon House. Melbourne, julho de 2014. Fotografia de
Gabriela Marko. Acervo: Leslie Marko.

110. Detalhe do quarto de Sonia Lizaron, na Casa de Repouso Gary Smorgon House. No porta-retrato maior, Pinchas
Weiner, segundo marido de Sonia. Melbourne, julho de 2014. Fotografia de Leslie Marko. Acervo: Leslie Marko.
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3.5.2 Sami Feder: de sobrevivente a testemunha
Sami Feder e Sonia Boczkowska emigraram para Israel em 1962, indo residir
num bairro classe média baixa de Jerusalém, com poucos recursos financeiros, segundo
Arie Olewski567, que já os conhecia naquela época. Sami e Sonia se divorciaram e Sonia
imigrou aos Estados Unidos.

111. Convite de casamento de Sami Feder e Dora Fraifeld. É curioso que o mesmo informa o evento já realizado, na casa de
um Rabino e em Akko, na parte norte do país, longe de Jerusalém e de Tel Aviv. 22 de março de 1964. Acervo: Tal Fraifeld.

Feder continuou exercendo seu ofício de tipógrafo na editora Achwa, em
Jerusalém. Casou-se, em 22 de março de 1964, com Dora Freifeld, em Akko. Dora,
também sobrevivente do Holocausto naceu em 1923 na cidade de Ternopol, na Polônia,
e seus pais e irmãos foram assassinados pelo nazismo.

567

Entrevista concedida por Arie Olewski à autora. Tel Aviv, maio de 2013.
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112. Cena de cotidiano do casal Feder. Herzliya, anos 70. Fotógrafo desconhecido. Acervo: Tal Freifeld.

113. Dia do casamento, 22 de março de 1964:
Fotógrafo desconhecido. Acervo:Tal Fraifeld.
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114. Sami e Dora Feder durante visita de Eliezer
Trepman, filho de Paul Trepman líder do DP
Camp Bergen-Belsen. Herzliya, Israel. 5 jan.
1990. Fotografia de Eliezer Trepman. Acervo:
Eliezer Trepman.

115. Sami Feder e Eliezer Trepman durante visita de Eliezer. Herzliya, Israel. 5 jan. 1990. Fotografia de Dora
Feder. Acervo: Eliezer Trepman.
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116. Dora Feder, segunda esposa de Sami. Jerusalém,
depois de 2000. Fotógrafo não identificado. Acervo:
Arie Olewski.

Sami Feder foi homenageado diversas
vezes em Israel pelo seu papel humanista e
artístico durante o Holocausto. Após sua
aposentadoria, viveu em Herzliya. Ele morreu
em 11 de abril de 2000, no Hospital Meir, em
Kfar Saba, próximo de Tel Aviv, Israel devido a
uma infecção generalizada.
Em Israel, Sami Feder deu novos
rumos à sua vida. Optou por não mais
dirigir teatro, da mesma forma como
deixou de atuar. Dedicou-se a escrever
sobre o Kazet Theater, com o intuito de
divulgar sua história. Durante este
período,

permaneceu

sem

aprender

completamente o hebraico, mantendo o
ídiche

como

única

língua

de

comunicação com os sobreviventes,
amigos e conhecidos com os quais passou a conviver em Israel. Nos anos 50,
ironicamente, houve um processo de censura à língua ídiche em nome da construção de
um país novo sem o peso dos traumas da guerra e também para fortalecer a identidade
do Estado e do povo de Israel. Em 1949, proibiu-se o teatro ídiche, que passou a atuar
de forma clandestina no país.568
Radicado em Israel, Sami Feder envolveu-se com as atividades da Sheérit
Hapleita e filiou-se à Associação de Sobreviventes de Bergen-Belsen, participando de
congressos anuais de sobreviventes daquele Campo. Assim, também testemunhou o
final da época de censura à língua ídiche. Segundo o Professor Gabriel Steinberg, da
Universidade de São Paulo, desde os primórdios de 1908 – quando ocorreu a I
Conferência Internacional em Czernowitz (antes Romênia, atual Ucrânia), na qual se
discutiu a importância da língua ídiche – ficou evidente o fato de que aquela
568

Informação fornecida por Aviva Tal, professora de ídiche, em entrevista à autora. Tel Aviv, mai. 2012.
Este seria um dos motivos pelos quais Feder não sentiu-se confortável para continuar encenando, além de
outras razões que analisaremos mais adiante.
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Conferência tinha “servido também de cenário para o movimento ídichista demonstrar
sua oposição não apenas à língua hebraica mas também ao Movimento Sionista e ao
projeto da criação de um Estado em Eretz Israel” (informação verbal)569. Steinberg
lembra que na primeira metade do século XIX, Hirsch David Nomberg (1876 – 1927),
pensador, escritor e político polonês, imprimiu uma característica revolucionária ao
idichismo, reivindicando a saída da língua da categoria de mero jargão para ser
considerada uma língua moderna e renovada. O conflito entre ambas as línguas se
acirrou, sendo o ídiche considerado oficialmente a língua dos judeus e, ao mesmo
tempo, permitindo com que cada judeu resolvesse, com liberdade, como lidar com o
hebraico.
Em 1927 teria se aceito a entrada de uma cátedra de ídiche na Universidade
Hebraica de Jerusalém, mas, devido a ameaças de agressão ao prédio daquela
Universidade, a cátedra foi criada somente em 1951. Logo após a guerra, os milhares de
sobreviventes que emigraram ao ainda território palestino sob administração dos
britânicos, com a esperança de algum tipo de reabilitação por mínimo que fosse, viramse rejeitados pelos judeus sionistas:
O ídiche foi relegado e identificado como a língua do exílio e das
humilhações da vida de um povo sem pátria. Relegar o ídiche e toda a
cultura que envolvia esta língua, era uma das condições mais
importantes para dar lugar ao surgimento do chamado “novo hebreu”
em clara oposição ao “velho judeu”, identificado na ideologia sionista
da época, entre outros elementos, por ser falante do ídiche.570

Em 1949 iniciou-se a censura ao teatro ídiche, que passou a atuar de forma
clandestina.571 Em 3 de janeiro de 1952, um decreto especial do Conselho de Supervisão
Crítica de filmes e espetáculos teatrais colocou uma proibição oficial sobre
performances ídiche em Israel – a única exceção foi feita para “artistas convidados em
visitas a Eretz Israel”572. “No entanto, segundo Zaretsky, “o ídiche explodiu como a

569

Informação fornecida por Gabriel Steinberg na comunicação “O confronto entre os defensores do
ídiche e do hebraico na primeira metade do século XX”, proferida no Encontro de Literatura Ídiche:
apresentação do livro: Árduos Caminhos da Volta, com o Grupo de Tradutores de Ídiche da Faculdade
Filosfia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da Universidade de São Paulo, em 24 jun. 2015.
570
Ibidem, p. 4.
571
Informação fornecida por Aviva Tal, professora de ídiche, em entrevista à autora. Tel Aviv, mai. 2012.
Este seria um dos motivos pelos quais Feder não sentiu-se confortável para continuar encenando, além de
outras razões que analisaremos mais adiante.
572
ZARETSKY.Zlata.The Phenomenon of Theatre Israeli, A view of history and the present time.
Jerusalém: Zaav Publishers, 1997. p. 36.
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erva através de asfalto”573. Mesmo com as proibições ainda de acordo com a autora, em
1951 um grupo de sobreviventes do Holocausto fundou o Teatro Aviv, em Afula, que
produziu comédias musicais em ídiche. Um período de florescimento aconteceu com a
chegada a Israel das estrelas do teatro ídiche e cinema do pré-guerra, Shmuel Dzigan e
Boris Schumacher. Em 1952, eles abriram um teatro de sátira ídiche em Tel Aviv, que
sobreviveu até 1980.
Nos anos 1960, quando Feder chegou a Israel, o ídiche foi aceito novamente. Em
1965, S. Bunim dirigiu a família de atores Burshtein no teatro El Hamam. Em 1974, o
Teatro Habima de Tel Aviv foi utilizado pelo Teatro Iditron de imigrantes soviéticos,
sob a liderança do A. Lurie, para produzir os Freilachs na comemoração da última peça
dirigida por Solomon Mikhoels (1890-1948)574.
Em 1968, Caesaria sediou o primeiro Festival Yiddish Internacional, contando
com a arte imperecível de comediantes populares, encontrando respostas a questões
sobre o teatro moderno de Israel e lidando com a contradição de uma literatura
esquecida, assim como de vozes vozes agora “ressuscitadas”575 de dramaturgos, atores e
diretores como Yona Turkov, Yitzhak Katznelson, Moshe Potanishsky, Rafael Shechter,
Flora Rom, Simche Postel, Isaac Zamberg, Diana Blumenfeld e Sami Feder. O último
volume de M. Zilberzweig Lexicon, sobre as estrelas que pereceram do teatro judeu,
apareceu em Nova York em 1969.576
Fundada em 1975, com o apoio do Ministério da Cultura e da Educação, o
Yiddishe Kunst Teater (YKT) foi o primeiro patrocinado pelo Estado. Duas estrelas do
palco ídiche, Ida Kaminsky e Yosef Bulov, vieram a Israel para se juntar ao grupo.
Mesmo com altos e baixos, mais ou menos subsídios do Governo, o YKT, que participou
de inúmeros festivais (1988 na Alemanha, 1990 na Inglaterra, Rússia, Israel, 1993, na
Polónia de 1995 na Ucrânia), ganhou a sua fama, porque, “ao invés de ser um museu de
figuras de cera, ele representa a vida real israelense, vista do novo sabra do passado, um
povo que se esforça para recuperar as ligações perdidas”577.

573

Ibidem.
Importante diretor, a partir de 1928, do Moscow State Jewish Theatre. Participou do Teatro Nacional
Ídiche, criado por Alexei Granowski.Foi assassinado por orden de Joseph Stalin, apesar de ter feito parte
de um comitê anti-fascista e viajado por diversos países apoiando Stalin contra Hitler. Posteriormente,
Stalin perseguiu os judeus por considera-los burgueses e fechou o Teatro Nacional Ídiche, prendendo e
assassinando seus integrantes.
575
ZARETSKY.Zlata.The Phenomenon of Theatre Israeli..., op. cit., p. 38.
576
Ibidem.
577
Ibidem, p. 43
574
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Zaretsky, que consegue articular um histórico com comentários críticos
significativos não somente sobre teatro ídiche em Israel, mas sobre o teatro israelense
em geral, concebe estes processos em movimento contínuo: “O Teatro de Israel é um
processo inacabado ao vivo desenrolar diante dos olhos de todo o mundo civilizado,
como uma imagem do povo e do país cujo destino ele representa”578.
A chegada de Feder a Israel coincidiu
com a data do julgamento ao carrasco nazista
Adolf Eichmann:1960. Naquela época, o
ídiche começou a ser aceito na nova sociedade
israelense à medida em que era incorporado à
consciência coletiva e relacionado com a
construção do Estado de Israel e a perseguição
do nazismo. Aliás, este foi um importante e
emocionante período histórico vivido pelos
sobreviventes do Holocausto emigrados a
Israel.
O ex-diretor do Kazet Theater engajouse na diretoria e no cotidiano da Associação de
Sobreviventes do Campo de Bergen-Belsen,
em Tel Aviv, ativa ainda hoje, inclusive com
um jornal que guarda o mesmo nome daquele
que era mimeografado no DP Camp BergenBelsen: Unzer Sztime. A Associação existe sob
a organização do Sheerit Hapleita, entidade
que continua atuante mundialmente, agregando
os sobreviventes do Holocausto. Participar do I

117. I Congresso Mundial de Sobreviventes de
Bergen-Belsen, com a presença de Simon
Wiesenthal, “caçador de nazistas”, ao lado de Sami
Feder. Israel, 1977. Fotógrafo não identificado.
Acervo: Zlata Zaretsky.

Congresso de sobreviventes de Bergen-Belsen
na mesa de oradores e estar ao lado de Elie Wiesel, sobrevivente, prêmio Nobel e
importante personalidade antinazista, valoriza ainda mais o papel de Feder no contexto
da pos-guerra, em Israel.
Analisar a vida de Sami Feder em Israel nos ajudou ainda mais a reconstituir seu
perfil de sobrevivente e a descobrir seus ideais de “construtor da memória”. Ele –

578

Ibidem, p. 40
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resistente transformado em sobrevivente e testemunha – passou a refletir e escrever
erefletir sobre os anos de terror impostos pelos nazistas. Refletiu sobre o processo de
criação do paradigma com o qual conviveu e sobreviveu: o de pária, de cidadão do
mundo. Sua trajetória nos induziu a questionar sobre a arte da resistência e se a
urgência, desenvolvida durante a guerra, esvaziou-se juntamente com a perda das
dimensões da própria identidade ao imigrar para Israel. Desapareceu no contexto das
condições de vida dos novos imigrantes, já adultos, ex-prisioneiros traumatizados pela
guerra, com suas vidas profissionais e afetivas interrompidas?
Como avaliar a decisão de Sami Feder de não dirigir e nem “fazer teatro”? Um
dos fatores relevantes para tal decisão pode ter sido o seu estado de saúde, argumento
apresentado no processo de pedido de indenização ao governo alemão, em 1954:
Hoje eu trabalho em uma tipografia. No entanto, sou muito nervoso e
sofro de constantes dores de dente, estômago e cabeça e corro o risco
permanente de perder o emprego porque não tenho mais capacidade
produtiva. Além disso, sofro de insônia e, quando adormeço, todas as
noites retorno em sonho ao campo de concentração.
Esta é minha pequena história. Sami Feder.579

Segundo conversas com interlocutores, Sami parecia padecer de depressão.
Lembremos de Primo Levi, exemplo de milhares de sobreviventes fraturados
emocionalmente, impotente diante das terríveis experiências vividas, quando escreveu
uma carta a seu amigo, o cardiologista David Mendel, no dia 7 de Fevereiro de 1987,
pouco antes de suicidar-se (hipótese não comprovada), incluída no artigo Primo Levi: A
Queda de um Sobrevivente:
Estou a passar por uma depressão bastante séria; perdi o interesse na
escrita e até na leitura. Sinto-me afundado e não quero ver ninguém.
Como sei que és um bom médico, pergunto-te o que é que deveria
fazer. Sinto que necessito ajuda, mas não sei de que tipo.580

579

FEDER, Sami. Pedido de indenização ao governo alemão. Tradução: Equipe de alemão da Faculdade
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, sob orientação da Profa. Dra.
Tinka Reichman, 1954.
580
LEVI, Primo. Apud GAMBETA, Diego. “Los últimos momentos de Primo Levi”. In: Revista de
Occidente, n. 277, Madrid, jun. 2004.
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118. Cerimônia comemorativa do Campo de Bergen-Belsen no MH/YV-IL. Sami Feder, primeiro à esquerda,
aparece com semblante melancólico. Jerusalém, 1973. Fotógrafo não identificado. Acervo: Arie Olewski.

Na fotografia acima, Sami Feder, aos 67 anos, sem mais uma atividade artística
teatral ativa, aparece cansado, talvez deprimido. Comparando com as fotografias do
período entre 1946 e 1950, principalmente durante a turné do Kazet Theater pela França
e Bélgica, percebe-se uma grande diferença não somente pela idade de Sami Feder, mas,
provavelmente, pelo declínio de seu estado de saúde físico e emocional. Feder não foi
reconhecido publicamente como artista em Israel, a não ser pela Associação de Bergen
–Belsen e pela Associação de Escritores da Língua Ídiche; ainda hoje, são poucos os
intelectuais e acadêmicos que o reconhecem no âmbito da universidade, da literatura,
das artes cênicas e/ou do jornalismo.
Intrigante compreender a vida de Feder em Israel após sua saída da Europa em
1960, depois de tantos anos de engajamento num teatro de acolhimento e resistência,
produzindo uma estética singular e própria. Trata-se de 40 anos sobre os quais parece
haver poucos registros, por enquanto. Somamos aqui os testemunhos das pessoas que
conviveram com Feder, seja na Europa ou em Israel, ou que viveram ao seu lado como
atores ou espectadores da companhia Kazet Theater do DP Camp Bergen-Belsen.
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Segundo Zaretsky, depois da imigração de Sami Feder a Israel, ele “não
produziu nada, mas nasce então a sua maior realização espiritual”581. Arie Olewski, ao
lembrar-se de Sami durante sua infância em Israel, via o “tio Sami brincalhão e bem
humorado. Mas, ao mesmo tempo, com um semblante doentio”582.
Pode-se pensar em um Sami Feder jovem e vivo, apesar dos anos vividos nos campos, e
um Sami Feder cansado, tendo passado ainda em Bergen-Belsen por um acidente
irreversível para sua saúde, e já menos ativo em Israel. Tal Fraifeld, neta de Dora Feder,
segunda esposa de Sami, lembra de ambos felizes e bastante vinculados com a
família583
Intriga-nos esta mutação no percurso de Sami Feder: de ativo e intenso artista
durante a guerra ao seu “quase silêncio” em um país como Israel. Estava em seu tão
sonhado novo lar, onde não se falava ídiche nacionalmente, onde os sobreviventes
viviam, em geral, tendo deixado para trás o terror e o desamparo vivenciado nos guetos
e nos campos nazistas. Segundo a pesquisadora da cultura ídiche durante o Holocausto,
Ella Florsheim, Feder poderia ter continuado com as encenações em Israel, mesmo só
falando ídiche, até porque havia um potencial de milhares de sobreviventes que, como
ele, só falavam este idioma. Persistiria um sentimento de desamparo? Deprimido, após
ter realizado um trabalho de criação em circunstâncias tão extremas, carregando uma
identidade já desenraizada? Isolado diante daquela nova realidade, onde sua identidade
e de outros judeus vindos da Europa talvez não tivesse espaço, a não ser dentro da
própria associação de sobreviventes de Bergen-Belsen?
Sua correspondência pessoal584 mostra contradições e dificuldades na relação
entre Feder e seus amigos sobreviventes, surgidas desde o início da fase de imigração
deles a Israel. Numa carta escrita em 1957, desde Paris, Feder lamenta o fato de sentirse acusado pelos colegas porque Bergen-Belsen transformou-o em “alguém”. Feder
escreve: “penso que não é uma questão de pensar o que Bergen-Belsen fez por mim, e
sim o que fiz por Bergen-Belsen”585. Ao visitar Sami Feder em janeiro de 1990, Eliezer
Trepman encontrou um homem com bastante disposição, apesar dos 81 anos de idade,
deslocando-se de transporte público com facilidade até seus compromissos com o
círculo de escritores da língua ídiche. Feder lamentou o fato de pessoas diferentes
581

ZARETSKY, Zlata. The Phenomenon of Theatre Israeli..., op. cit., p 43.
Entrevista concedida por Arie Olewski à autora. Tel Aviv, 2013.
583
Conversa por email em 10 de jan 2016
584
Correspondência entre Feder e Rafael Olewski, desde 1957 (período em que Sami e sua esposa Sonia
moraram com dificuldades econômicas em Paris). Arquivo de Rachel e Rafael Olewski.
585
Idem.
582
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(colegas, alunos e amigos) não darem os devidos créditos a trabalhos por ele realizados.
Chegou a comentar que houve pessoas que o acusaram de mentir ao dizer que tinha
estado em Bergen-Belsen.586
Por outro lado, e levando ainda em consideração que mesmo que a viagem de
imigração fora desejada, não se deve esquecer que Israel era um Estado em construção
ainda inóspito ao qual era urgente também se adaptar. E também não eram fáceis a
situação econômica do país, as condições de trabalho e a sobrevivência financeira dos
adultos desenraizados, cujas vidas haviam sido interrompidas pelo Holocausto587.
Ao lamentar-se sobre os comentários de amigos e colegas de Bergen-Belsen de
que ele teria sido oportunista no DP Camp, ao dirigir o Kazet Theater, Sami Feder
defendeu-se:
(..) tive a impressão que os amigos têm queixa de mim. Não sei
porque já que não me sinto culpado. Sugiro um Tribunal para ser
julgado. De acordo com as suas observações, há queixas de mim
porque Bergen-Belsen deu-me a possibilidade de ser alguém. Quero
dizer-lhe caro amigo, que você se engana. Bergen-Belsen não me deu
nada, nem artisticamente, nem materialmente. Eu dei muito a BergenBelsen.
(...) pegue o livro de atas de Bedzin e verá que já escreveram sobre
mim há cerca de 40 anos...
Quando estive em Paris, nos primeiros anos, entre 1947 e 1948, a
situação era difícil. Chegávamos a passar fome...
Eu morava numa casa alugada, não tinha moveis. Um amigo viu a
situação e prometeu mandar pacotes que nunca chegaram.588

Foi nessa nova realidade que Sami Feder continuou escrevendo, relatando os
tempos de teatro durante o Holocausto, na sua missão essencial de testemunha para a
Humanidade e pela Humanidade. Acompanhado por um lamento visceral, forte e
permanente em seus escritos, Feder escreveu em forma de reza, em 1982, em Herzliya,
onde morava. Ele desistia de Deus expondo seu abandono e a dor que ainda o cobria
desde o Holocausto. Acusava Deus por ter se “calado”.

586

Texto escrito por Eliezer Trepman ao visitar Sami Feder em Herzliya, em janeiro de 1990. Acervo
pessoal de Eliezer Trepman.
587
Foi nas conversas com Arie que compreendi um pouco mais do contexto do Kazet Theater, do qual
tanto Sophie Fetthauer como Zlata Zaretsky tinham me falado. Foram alguns meses que demorei em
entender o que foi o DP Camp Bergen-Belsen onde Sami Feder atuou cultural e teatralmente. Também
Arie me introduziu a situações difíceis vividas por Feder, em algumas das quais podemos mergulhar em
cartas (que, por serem confidenciais, não disponibilizarei nos anexos) enviadas a Rafael Olewski, pai de
Arie.
588
Carta de Sami Feder a Rafael Olewski. Jerusalém, 3 set. de 1974. Acervo pessoal de Arie Olewski.
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Apesar desta postura de desolação e sentimento de abandono, Feder fez um
grande esforço para publicar seus livros, com o objetivo de divulgar a história do teatro
de Bergen-Belsen e as crônicas sobre sua passagem por doze campos durante a guerra.
Em uma das cartas escritas a Olewski, Feder incluiu um artigo que, por razões
econômicas, não conseguira acrescentar em um dos seus livros. O artigo reconstitui o
perfil e a história de um dos atores do Kazet Theater, Dov Berl Laufer Bero, “o do
cabelo amarelo” (alusão a seus cabelos loiros), expondo aspectos de sua personalidade e
valorizando sua coragem em Bergen-Belsen. Este perfil seria parte de uma coleção de
artigos semelhantes, apresentando outros atores a quem Feder sempre rendeu
homenagens, de uma ou de outra forma. É provável que tenha sido Loifer, de perfil
espiritualista, que, em 1946, discursou durante a inauguração da primeira Universidade
Popular de Bergen-Belsen, em nome do Comitê Central Judaico do DP Camp.
Intelectual conhecido por seu lema, “Povo Judeu – Povo do Livro”589, teria dito: “O
teatro, sob direção de Sami Feder, demonstra a sobrevivência artística entre os
judeus”590.
Feder conseguiu publicar, apesar dos problemas financeiros, diversos livros em
ídiche, como Punhos cerrados [Gebaylte foystn], em 1974; Através de 12 infernos
[Durkh 12 gehenem-feuer- Durch 12 Geyhinom – Fajern], em 1985; e, em 1995, Minha
Vida [Mayn Lebn]. Fez então uma campanha para a preservação da memória do Kazet
Theater, por meio de artigos, textos, exposições, palestras, conversas e entrega de
documentos a museus e arquivos em Israel e na Alemanha. Assim, ele reuniu em seu
diário, Tagebuch –Togbukh, documentos sobre a história desse grupo de teatro, e
escreveu, no início de 1980, um extenso ensaio: Anotações para o Diário do Teatro
ídiche do Campo de Concentração Bergen-Belsen 1945-47 [Fartseykhenishn Tsum
togbukh]. Ambos os diários Feder doou ainda em vida para os arquivos do MH/YV-IL.
Sami Feder distribuiu fotos, documentos, artigos, textos e reportagens a arquivos,
museus e pessoas, como uma forma de preservar e guardar a memória de um teatro com
significado de luta e resistência. Sua própria atitude era de luta e resistência naquele
momento. Realizou exposições como forma de divulgação e assim foi também
homenageado.

589
590

FEDER. Sami, Mayn Lebn, op. cit., p. 62.
Ibidem.
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Em 1973, o Sheerit Hapleita [Associação de sobreviventes de Bergen-Belsen]
organizou uma exposição especial sobre a vida e a obra de Sami Feder, em Tel Aviv,
como forma de homenagem à sua contribuição durante 50 anos. Mesmo sem um
reconhecimento amplo nacional, críticos e escritores da língua ídiche prestigiaram e
ainda lembram da importância de Sami Feder. Nas décadas de 70 e 80, o Kazet Theater
e a arte de Sami Feder ecoavam na Europa e nos Estados Unidos de forma isolada mas
contundente. Em um artigo do UNRRA - Imprensa do United Nations Relief and
Rehabilitation Administration, escrito em 1989, por um jornalista anônimo, quando Feder

tinha 80 anos de idade, descreve e analisa o percurso de Feder iniciando com duas
frases de impacto:

119. Cobertura jornalística de exposição sobre a obra de Sami Feder, com ele em destaque. Tel Aviv. Data não
identificada. Acervo BBM-AL.

Existen dois memoriais em Bergen-Belsen: um de pedra, lembrando a
tragédia das mortes em massa, e a outra, vivente, representado pelos
atores do Kazet Theater, cujos atores reencenaram as torturas sofridas
pelos judeus nas mãos dos nazistas.591

591

Anônimo. Katzet Theater Players Reenact Nazi Tortures Suffered By Jews. In UNRRA Team News,
Nwe York, 15 set. 1989 . Ver anexo 15.
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Nas primeiras linhas da apresentação do livro Catástrofe e Representação,
organizado por Arthur Nestrovski e Marcio Seligmann, identificamos algumas questões
que nos alertam e nos ajudam a compreender os significados dos testemunhos de Feder,
ou pelo menos, torna-los compreensíveis:
A formação de significados e a traição desses significados no ato de
contar; o paradoxo de um conhecimento voltado para o que há de mais
marcante na experiência, mais fadado a perder a especificidade
exatamente ao torná-la compreensível e específico nas experiências,
mas fadado a perder a especificidade exatamente ao torná-la
compreensível(...).592

Percebemos que as marcas deixadas por Sami Feder se abrem para o “retorno do
trauma”, assim como para os sonhos e pesadelos sucessivos narrados no divã do
psicanalista para melhor atravessar e digerir o campo do traumático. O diretor ou o exprisioneiro narra, comenta, denuncia, clama, renuncia, adiando a própria vida e
permanecendo anos narrando e renarrando suas vivências durante e após a guerra.
Como sustentar durante anos este conhecimento, sem perder detalhes e sem criar
distorções? Para quem narrar? Estes são alguns dos questionamentos colocados por
Nestrovski e Seligman, que nos instigam a “pensar Sami Feder e seu teatro” 593.
Uma certeza nos acompanha: a vida de Sami Feder, com suas palavras,
reflexões, projeções e toda a sua criação artística, ecoou em forma de sementes,
ensinamentos de resistência física, moral, cultural e em todos os sentidos, como
escreveu Shmaiahu Bloch:
Jerusalém, 06 de dezembro de 1972.
Querido e prezado Zami:
Acabei de receber seu livro pelo qual agradeço. Já consegui lê-lo. É
um “pedaço de vida” e um documento de grande valor. Vejo quanta
emoção e sentimento o senhor colocou.
Cabe-lhe parabéns!
O senhor enriquece nossa literatura com uma obra tão importante. Que
os judeus leiam e saibam como lutamos, esperamos e nos pusemos em
pé; fisicamente, moral, cultural e em todos os sentidos.
Seja abençoado. Lembranças de todos também à sua esposa.
Nova York 18 de junho de 1974
Shmaiahu Bloch. 594

592

NESTROVSKI, Arthur; SELIGMANN-SILVA, Márcio (Org.). Catástrofe e Representação: Ensaios.
São Paulo: Escuta, 2000. p. 7.
593
Ibidem, pp. 8-9.
594
FEDER, Sami. Durkh 12 Gehenem Fayern, op. cit., p. 119.
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É nesta direção – da resistência em todos os sentidos – que entendemos os
testemunhos do artista Sami Feder gravados em seus diários e livros, escritos durante e
após a guerra. Poeta do próprio percurso de quem sobreviveu ao Holocausto, pensou e
elaborou seu testemunho a partir da própria experiência, matéria prima desta
investigação. Feder tinha plena consciência da importância do registro em tempo
presente, até mesmo como uma forma de justificar a própria sobrevivência595. Manter-se
vivo significou também perdurar após a liberação dos campos, manter-se vivo após ter
sido salvo. Primo Levi chegou a afirmar que o desafio era justamente esse: como
conviver ou apropriar-se do ser Homem e responsável, categorias deixadas para fora dos
portões dos campos, humanidade extirpada dos deportados durante a guerra.596 O fato
de Sami Feder ser testemunha de um processo traumático, relatar, como tantos presos e
ex-presos fizeram e ainda fazem, deu ao seu testemunho uma dimensão social. Como
afirma Ecléa Bosi: “cria novos testemunhas, que por sua vez ampliam suas próprias
experiências a partir das palavras”597. Assim, Feder viveu e sobreviveu para “contar”.
Escreveu em seu diário durante a guerra e relatou suas lembranças após a guerra
no formato de múltiplos testemunhos. Trata-se, no caso de Feder, do resgate individual,
com eco coletivo, como veremos, de um tempo preenchido de lembranças, entrelaçadas
com reflexões às vezes tão lúcidas, às vezes tão fraturadas.
Possibilita-me o preparo e a disposição para derramar perante você
meu coração, o meu testemunho, que sangra constantemente. Você,
Meu Deus, que criaste os céus e a terra; criaste a minhoca pequenina e
os animais; o homem e as nações criaste; também a nós, e a teu povo
Israel, criaste, também criaste o bem e o mal – criaste; o anjo bom e o
diabo criaste; também Adolf Hitler, de amaldiçoado nome você criou.
Por tudo isso eu te peço desde a tua grandeza que me forneças um
mínimo de força para que possa narrar as minhas vivências e aquilo
que meus olhos viram – todos esses olhares de ódio, de maldade, de
dor, de cada judeu, de todas as origens, e as mortes diferentes – de
fome, enforcados, por tiros, envenenados pelo gás – grandes e
pequenos – pais, mães, irmãos, irmãs, filhos e filhas, crianças uma
multidão.
Me dê, Senhor, a força!598

595

Giorgio Agamben aponta possibilidades encontradas por sobreviventes: sucidar-se, como profunda
falta de opção, pensamento de vingança para contar tudo que viveu, o silêncio como única possibilidade
de suportar e a única razão de sobreviver para que a testemunha não morra. AGAMBEN, Giorgio. O que
resta de Auschwitz. Tradução Selvino J. Assmann. São Paulo: Boitempo Editorial, 2008.
596
LEVI, Primo. Apud AGAMBEN, op. cit., p. 66.
597
BOSI, Ecléa. O tempo vivo da memória. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003. p. 36.
598
FEDER. Sami. Durkh 12 Gehenem Fayern, op. cit., p. 11.
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Ao nível do coletivo, Feder explicitou, em um documento similar a um
testamento599, escrito em ídiche, registrado no Sheerit Hapleita, um pedido de alerta, em
seu nome e de todos os que ainda estivessem vivos e testemunhassem sobre a loucura da
guerra. Para que a crueldade não retorne e para que o legado dos sobreviventes como ele
servisse de lição para a Humanidade.
No seu texto “Oração”, Feder expressa a impossibilidade de descrever-se o
acontecido, no “vale de lamentos da Shoah”. Nem sendo Sansão conseguiria ter um
mínimo da força necessária para lamentar um pouco da amargura.
ORAÇÃO
Se todos os teus céus fossem pergaminhos e todas as tuas árvores
fossem penas, todos os mares, rios e fontes fossem tinta, todos os
moradores seriam escritores – e tudo isto não bastaria para descrever
os sofrimentos e dores de todo o povo de Israel.
Grande Senhor, nas preces está escrito que você é o Deus
misericordioso e clemente, rezo para você, meu Senhor e ouço minha
prece; eu lhe peço. Meu Senhor, dê-me força. Saúde e tempo para
poder anotar um pouco daquilo que eu, um do seu povo de Israel,
sofro, que é apenas uma gota no oceano de sofrimentos e tortura deste
vale de lamentos do tempo da Shoá.
Senhor, eu deveria ser Jeremias, o profeta, e ter a força de um Sansão
e os anos de um Matusalém para poder lamentar e anotar uma pequena
parcela dos referidos sofrimentos e agruras. Então, peço-lhe, meu
Senhor, abra as portas do céu para meu pedido – ajude-me para que eu
possa cumprir minha vontade.600

Nesta mesma “oração”, expressa essencialmente seu desejo de ser testemunha e
“cuidador da memória” de um período histórico e da vida de tantas pessoas. No dia 5 de
fevereiro de 1982, Sami Feder finalizou a introdução do seu diário com anotações
realizadas ao longo de sua vida. Tinha plena consciência de quem era ou não agente de
memória e testemunho. É a Deus que Sami pede ajuda para preservar a memória:
Que estas minhas anotações permaneçam entre os livros da Shoá e os
gritos de lamento para que as gerações vindouras se lembrem do
versículo: “Lembre-se do que lhe fez Amalek – Hitler!”
Herzliya, 05 de fevereiro de 1982.601
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Sami Feder chamou o documento de “Testamento em forma de legado e pedido público”. Recebi o
mesmo do Acervo de Rafael Olewski. Ver anexo 16.
600
FEDER, Sami. Fartseykhenishn Tsum Togbukh, op. cit., p. 4.
601
Ibidem.
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Finalizamos este capítulo com um pensamento intrigante de Sami Feder, no seu
diário, sem data precisa, mas provavelmente antes de sua emigração a Israel, ou logo
depois de sua chegada:
“Começa uma vida nova, uma vida de pessoas livres, e eu faço parte delas”602.
Resta analisarmos o quanto esta liberdade veio se constituir individual e
verdadeiramente, uma vez que há cartas que começam a indicar outro caminho. A
pesquisa, por meio de documentos e entrevistas, mostrou aspectos da vida de Feder em
Israel em novos paradoxos.
Mas a afirmação de Sami Feder vai além de sua experiência pessoal, vai para a
História, como eco não como silêncio: “Começa uma vida nova, uma vida de pessoas
livres, e eu faço parte delas”. 603

602
603

Ibidem, p. 133.
Ibidem.
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Todo teatro, digno desse nome, é político
Ariane Mnouchkine

capítulo 4

KAZET THEATER:
UM TEATRO DE
RESISTÊNCIA

Abertura do Capítulo 4: Cena da peça Der Goel, de Emil Bernhard, adaptação e encenação de Sami Feder.
Fotografia provavelmente de Sami Feder, durante ensaios, entre 1945 e 1947. Local não identificado. Acervo: BBMAL.
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Cap. 4 - KAZET THEATER: UM TEATRO DE
RESISTÊNCIA
4.1 Teatro engajado
Os atores da companhia não se apresentavam como vítimas nem se
mostravam inibidos pelas experiências ao representar o seu sofrimento recente. Sua
ênfase era sobre a resistência e a importância da lembrança. Dirigidos por Sami Feder,
interpretavam o teatro como um ato de liberação emocional para ambos, artistas e
público, um meio de cura, segundo diversos críticos e comentaristas.
Ensaiar e representar eram atos de rebeldia que exigiam o forte empenho dos
artistas que deveriam se manter pensantes, lúcidos, comunicativos e ativos.
Feder, principalmente no livro Através de 12 fogos do Inferno, cria
analogias entre o trabalho opressivo e o teatro. Assim escreve: “O teatro torna-se seu
campo de trabalho. Após os sofrimentos, o palco judaico torna-se sua esperança e seu
consolo”604. Resta, assim, aos atores/prisioneiros recorrerem à arte para conciliar o
dia do abuso nazista com o ar que pode ser respirado nas entrelinhas da ficção, mesmo
tão imbricada à realidade.
O estandarte da companhia mostra a composição simbólica entre estrela de
David sobre um fundo listrado azul que pode significar tanto o manto judaico religioso
Talit como as indumentárias listradas típicas dos campos de concentração605. Em
um desenho feito à mão, há uma arpa e notas musicais, representando o elemento
musical, sempre presente nos espetáculos da companhia. Os rostos da comédia e da
tragédia, uma de cada lado, símbolo internacional do teatro. Embaixo, em letras
hebraicas, a frase
604

FEDER, Sami. Durkh 12 Gehenem Fayern. Israel Tel Aviv: Leyṿiḳ-farlag, 1985. p. 38.
Desde a época medieval o uso de listas nas roupas conotava a figura do diabo e de um status
discriminado e diferente.
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“teatro ídiche do campo de concentração”. E, mais abaixo, uma barraca de campo, duas
cercas de arame farpado rasgadas e o escrito Bergen-Belsen, novamente em letras
hebraicas. Na parte inferior da bandeira, uma frase reforça a ideia do objetivo da
companhia em trazer Luz e Cultura.

120. Estandarte do Kazet Theater, que se encontra no BBM-AL, emprestado do YIVO-EUA.
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A companhia criou, em busca simbólica e pratica de sua legalidade um papel
timbrado para correspondências e documentos606.
Considerando que a realização do projeto de Sami Feder insere-se na área do
teatro engajado, político e social, os conceitos de Bertolt Brecht e a estética do teatro
épico podem ter sido utilizados, sobretudo se lembrarmos de seu contato com Piscator e
provavelmente com Brecht, em Berlim. Sami Feder, como escreveu em suas anotações,
procurava criar uma dramaturgia que desenvolvesse o espírito crítico de atores e do
público, visando transformações sociais, no caso políticas. Como afirma o teórico
alemão Anatol Rosenfeld:
Segundo a concepção marxista, o ser humano deve ser concebido
como o conjunto de todas as relações sociais, e diante disso a forma
épica é, segundo Brecht, a única capaz de apreender aqueles processos
que constituem para o dramaturgo a matéria para uma ampla
concepção do mundo.607

O teatro épico desmistifica e “des-heroiciza”. Revela as desgraças do homem
não como eternas, mas históricas, podendo por isso serem superadas. Foi assim que
Brecht elaborou sua teoria de teatro épico. O teatro não poderia representar o universo
psicológico de indivíduos isolados, mas deveria ser épico, narrado e simbolizado como,
por exemplo, em sua primeira grande obra épica, Um Homem é um Homem, cujo tema é
a despersonalização do indivíduo, a sua desmontagem e remontagem em outra
personalidade. A peça mostra como um exército imperialista, simbolizando a guerra, o
capital que coisifica um homem, transforma-o em objeto, máquina que é manipulada
por esse sistema. A cena brechtiana rompe com o herói burguês de caráter fixo e não
contraditório. A falta de dialética interna de um personagem o afasta da realidade.608
Trata-se de pensar até que ponto Feder usou princípios do teatro épico de Brecht
convidando o espectador, sobrevivente dos campos, a se levantar depois de assistir às
cenas, envolvido em um processo que integrava a dimensão da razão e da emoção,
levando consigo indagações sobre as questões polemizadas diante dele e com as quais
606

Papel oficial do Kazet Theater com timbre em inglês e ídiche sob o título The Jewish Theater Studio
“Concentration Camp Theater”of the Central Jewish Commitee of Bergen-Belsen. Imagem impressa,
como na bandeira da companhia e um carimbo.Ver anexo 18.
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Janeiro: Zahar, 1967.

608

319

se identificava. As encenações dentro da concepção anti-ilusionista brechtiana não
pretendem, até hoje, eliminar as emoções no espectador, mas sim trabalhar a sua
proporcionalidade para garantir um espaço e um equilíbrio com o pensamento crítico.
Os personagens que se apresentam diante dele representam muitos outros, sem se
restringir a dramas personalizados, mas abertos para o conjunto de relações sociais que
se estabelecem no universo cênico e social. O teórico e diretor brasileiro brechtiano
Fernando Peixoto cita Brecht no Pequeno Organon para o Teatro, afirmando que: “A
encenação ‘historicizada’ exige, naturalmente, um processo de interpretação novo: a
técnica será o efeito de distanciamento para que o espectador seja mantido em liberdade
e mobilidade de pensamento”609.
Desta forma, Brecht escreveu A Mãe, baseado no texto de Gorki, sobre uma mãe
na época da revolução russa e o movimento operário nas fábricas. Nesse sentido, lhe
atribui um caráter épico, discutindo o engajamento do filho daquela mãe. Assim,
também, Feder cria Die Mutter [A Mãe], em outro contexto – é difícil sabermos se
houve uma coincidência ou uma continuidade. A Mãe de Feder vive a situação extrema
em um campo de extermínio, onde um nazista tira de suas mãos um bebê que ela cria
com tanto amor. Essa criança está condenada à câmara de gás e a mãe, condenada à
morte em vida. Mesmo dispondo de apenas duas fotografias desta cena, coreografada e
interpretada por Dolly Kotz, conseguimos imaginar o horror que ela provoca assim
como a reflexão que ela pede, uma vez que está misturada à identificação dos
espectadores.
Uma cena deste tipo pode ter promovido reações diferentes durante a guerra e
depois, no DP Camp, assim como poderia fazê-lo hoje em dia. Afinal, o motivo, o terror
vivido, que gerou a solidariedade entre atores e espectadores, no presente ou no
passado, certamente continuará como cicatriz traumática no presente e no futuro. Só o
fato de a personagem não ter um nome, sendo denominada simplesmente “mãe”,
despersonaliza a mesma e a torna comum e igual na sua condição desumanizada,
tornando a questão uma urgência coletiva e social.
A estética cênica proposta por Brecht não se oculta nos bastidores, é revelada
por princípio – como no uso de maquiagens precárias nos primeiros atos. Também pela
impossibilidade de se construir palcos convencionais nos campos e barracas, no caso do
Kazet Theater, experimentam-se novas relações entre atores e espectadores, situados de
609

PEIXOTO, Fernando. Brecht: uma introdução ao teatro dialético. Rio de Janeiro: Paz e Terra,
1981.p. 338.
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maneira informal ou em disposições não convencionais. A narrativa épica não se dirige
com urgência ao desfecho, mas cria possibilidades e pausas assumidas como momentos
de distanciamento, que provocam a reflexão crítica do espectador. O ator o convida a
tecer e deduzir o sentido da fábula cênica, composta de fragmentos que podem ser
autônomos entre si e inseridos no seu contexto histórico. Esta possibilidade poderia ter
acontecido na proposta estética de Feder.
Assim, o desempenho torna-se também tomada de posição do ator, nem sempre,
aliás, em favor do personagem. Para exprimir sua atitude crítica, o ator depende, em
ampla medida, do gesto, da mímica, da entonação específica, que podem até certo ponto
distanciar-se do sentido do texto proferido pelo personagem e entrar mesmo em choque
com ele.610
Como cenógrafo, Feder, junto com Berl Friedler, tendia a ser sintético e unificar,
dentro da apresentação, o racional e o emocional. Ele aspirava a apresentar o tipo geral,
porém, cuidando sempre da individualidade dos personagens. Feder parece ter evitado
fazer alusões ridículas, não gostava do que fosse barato e caricaturesco.
Sophie Fetthauer afirma que o Kazet Theater, no DP Camp, não se caracterizou
por ser político, e sim por ser um teatro terapêutico, como veremos mais adiante. A
pesquisadora atribui o caráter político não ao Kazet Theater, mas à companhia teatral
ídiche Arbaite-Bine, presente no DP Camp a partir de 1947, vinculada à ala esquerda do
Poalei Sion e criada por trabalhadores sionistas marxistas nos anos 1920. Contudo,
estamos de acordo com a pesquisadora Zlata Zaretsky, que percebe Sami Feder
enquanto realizador de um teatro político, em termos de atitude e de conteúdos, pela
relação estabelecida com os espectadores e a nível institucional com os dirigentes do
DP Camp. 611
O diretor polonês insiste, em seus escritos, na caracterização do repertório, da
atitude dos atores e equipe de produção do Kazet Theater enquanto teatro de resistência,
devido à atitude política de denúncia sobre a situação ainda sem liberdade dos ex-presos
no campo liberado pelos britânicos. Nas peças, é evidente a denúncia sobre a opressão
incrustada e vivida durante a guerra, produto do nazifascismo na Europa, nos campos de
trabalho, concentração e extermínio e, especificamente, o de Bergen-Belsen. Porém, o
Kazet Theater parece-nos ter ido além, ao realizar o que denominamos de “Ação
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ROSENFELD, op. cit., p. 162.
Conversas diversas mantidas entre Zaretsky e a autora ao longo desta pesquisa.
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Cultural”612 dentro do projeto político de reabilitação de identidade desenvolvido pelo
Comitê Central do DP Camp Bergen-Belsen, com vistas a uma população desenraizada
e expulsa do seu património físico e espiritual. Além disso, fez-se urgente a criação de
um espaço e de vínculos de confiança em uma população esgotada, descrente e ainda
constituída por “zumbis”613, sem rumo algum. Paul Trepman, co-editor, junto com
Rafael Olewski, do Unzer Sztyme, comentou sobre a criação, por parte de Sami Feder,
de um patrimônio histórico e cultural em Bergen-Belsen.
O amigo Sami Feder criou uma histórica instituição muito importante
em Bergen-Belsen, onde o sangue judeu jorrou como água durante o
dilúvio, onde cada folha, cada árvore deveria desabrochar. Neste solo
reviveu Peretz, Nadir e outros; neste solo soou a melodia sob as asas
onde fomos educados e às sombras dos fornos escaldantes,
fortaleceram nossa coragem e perseverança.614

O vazio ontológico e os vazios sociais criados pelo nazismo dificultaram
aproximar e regar sementes interiorizadas. Há quanto tempo o isolamento era marca de
uma vida interrompida, em que não mais se vivenciava encontros, celebrações ou
reuniões, e há quanto tempo não se tocava em objetos familiares ou sociais,
referendando ações sociais do cotidiano!

4.2 Teatro, formador de público
O Kazet Theater apresentou-se durante dois anos no DP Camp e fora dele. A
formação de público ao longo desses dois anos foi essencial para estabelecer-se um
vínculo como o que analisaremos a seguir. Apesar das assustadoras condições dos
novos campos, atores e artistas prezavam a atuação e a possibilidade de olhar nos olhos
dos espectadores, mesmo sendo difícil ao se sentir ainda afetados pela recente desgraça
em comum.
O público dos campos era constituído principalmente pelos prisioneiros judeus,
que se viam representados, direta ou metaforicamente, em cada encenação. Os
espetáculos buscavam realizar e atualizar o encontro entre ator e espectador,
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mobilizando-os através do impacto estético. O espectador não sairia de uma
apresentação com uma vivência catártica, tampouco aliviado e resolvido, como pretende
o teatro aristotélico, mas sim com questões e reflexões. Rosenfeld sublinha este aspecto
de antipurgação no teatro épico:
O fim didático exige que seja eliminada a ilusão, o impacto mágico do
teatro burguês. Esse êxtase, essa intensa identificação emocional que
leva o público a esquecer-se de tudo, afigura-se a Brecht como uma
das consequências principais da teoria da catarse, da purgação e
descarga das emoções através das próprias emoções suscitadas.615

A concepção de base para esta pesquisa é o fato de se considerar a posição do
espectador de forma ativa, seja nas situações clandestinas ou já autorizadas posteriores à
guerra. O público, como afirma o pesquisador teatral Flavio Desgranges616, também
aprimora o fazer teatral, dialoga com a obra, constrói significados mais do que os
compreende. A capacidade de elaboração não está no talento, mas sim no exercício de
cultivar e desenvolver a análise e o vínculo com a obra. O espectador tem um papel
criativo nessa construção. A formação de espectadores, segundo o autor, situa-se tanto
no campo da recepção e da criação teatral, por meio das provocações estéticas e
participativas, como, e principalmente, no campo da mediação teatral. O processo de
formação de público por Sami Feder, mesmo diante de plateias totalmente variadas e
flutuantes, pode ter criado uma camada de espectadores cúmplices à crítica a partir da
identificação e da abstração.
No caso da peça Partisans, por exemplo, como vimos no capítulo 3, a expressão
corporal não naturalista dos atores pode ter favorecido diversas possibilidades de
interpretação do público. O simples fato de imaginarmos e aceitarmos opções para o
entendimento e elaboração sobre a cena reflete a sua amplidão e o intuito de fomentar a
crítica, o posicionamento e, talvez, a ação. A opção por um texto, fábula ou jogo
disparador de uma construção teatral traz uma abordagem cênica que tem relação com
partes de nossa própria história, nossas angústias, desejos, vontades e segredos, como
afirma Arianne Mnouchkine, diretora do Théâtre du Soleil:
É relevante perceber a disponibilidade de sermos afetados pela obra
que está sendo construída. As encenações devem contar para cada um
a história de cada um. Os espectadores, os atores, cada um reconhece
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nelas um pouquinho de si mesmo. Do meu exílio – porque todos
estamos exilados de algum lugar –, de suas tristezas de amor, de
nossas separações, de meus momentos ridículos, de seus horrores ou
de nossas vitórias. Mas, se as pessoas distinguem o instante em que
Ariane Mnouchkine está falando (somente) de si mesma, então deu
errado.617

A longa e profunda dedicação à pesquisa de referências pessoais sobre o tema
escolhido é um dos motivos que determinam um estilo original do ator e do grupo e
suas escolhas estéticas, refletidas na construção dramatúrgica cênica. São estas
referências íntimas transformadas em narrativa cênica – “sem rede de proteção, a
exposição de cada um é a maior possível”618 – que constituem a matéria prima que se
afasta do si mesmo, da reprodução do cotidiano, do naturalismo e de qualquer
“voyeurismo”.619
Segundo Desgranges, o espectador do teatro épico transita entre as cenas,
mantendo-se distante e analisando seus aspectos para construir sua compreensão da
história narrada. Pode-se afirmar que o espectador faz parte de um processo através do
qual se torna “especialista”, como afirma o autor:
A conquista da linguagem teatral pelo espectador implica o
desenvolvimento de um senso estético e um olhar crítico – olhar
armado, exigente, atento à qualidade do espetáculo, que reflete sobre
os fatos apresentados e não se contenta em ser apenas o receptáculo de
um discurso monológico, que impõe um silêncio passivo.620

Como pesquisadores, não temos acesso às atitudes e reações desenvolvidas na
época pelo público do Kazet Theater, mas estas observações nos aproximam ao que
pode ter sido tal experiência, ainda mais no contexto de uma nova sociedade construída
com as suas contradições, sob o paradoxo da convivência entre a administração
britânica e a administração judaica local, cercada de questões pendentes existenciais,
culturais, econômicas, de identidade e de raízes: aspectos da formação de um novo
público de teatro repercutindo, de forma crítica, a

concepção de mundo de

sobreviventes do terror.
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4.3 Teatro como acolhimento psíquico e cura
O ator do teatro ídiche de Sami Feder, transformado em personagem, deve ter
trabalhado a discriminação do eu em relação ao outro: o personagem é alguém fora de
mim mesmo e, ao mesmo tempo, sou eu mesmo: eu que represento o personagem com a
minha compreensão, percepção, interpretação, concepção, com o meu corpo e minha
alma. Esta situação tem um profundo significado de acolhimento psíquico, em primeiro
lugar, com os atores ajudando a si próprios a discriminarem o momento vivido do
momento representado. O texto emblemático Ich Bin a shotn [I am a Shadow -Sou uma
sombra], escrito por Feder e representado por Sonia Boczkowska no Jewish Drama
Studio do DP Camp Bergen-Belsen - Kazet Theater, é de uma força temática
inconfundível, e sua carga de acolhimento por meio da identificação é intensa:
I Am a Shadow
By Sami Feder
(To my friend Sonia: a gift)
I am a shadow in the world,
No pleasure, no money tempts me.
There is no book that I want to read,
I do not believe in God,
I do not pray in the synagogue,
I do not even know what kind of prayer I must say,
what kind of Lamentations I should cry and wail,
what kind of a Kaddish I should say before,
when everything is dead, and death is the tomorrow for me.
I lie here on the bed like a shadow,
My husband, he would at least have divorced me,
and he should be free,
free from wife and child,
when I have no home, no health,
no sister, no brother, no father, no mother,
when they burned them all together
and I alone am so, so sick…
I cannot cry, not laugh,
I would want an end to be made of me,
because even the smile of my burned child
I have forgotten.
…and thus sadly go the 24-hour periods,
sadly the days and the nights,
and I do not wait for the tomorrow,
because everything is concealed from me, like a frightful secret.
Many times I would want to call, scream,
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curse the world,
yet I do not have any strength,
when everything is so dark
from the shadow’s blocking.
I once had hoped,
the tomorrow will come
of liberating the world,
and how it was,
everything will be restored.
The father, the mother, the child
I will see them all again
and then should happen what will happen.
…and I will forget what the Germans did to me,
a few lost victims
we should allow them to rest.
But when everything is dead, killed, and burned
and they even raped the dead,
they made me alone into a shadow,
they mocked and laughed at my ruin…
Oh, I curse their bones,
the very children’s cry should ring in their ears,
the moans of the fathers and mothers,
the grinding of the teeth,
the shrill of the girls,
whom they raped,
and then poisoned, and burned on the pyres,
and made me into a shadow.
But as a shadow, I will accompany them
at daytime and at night.621

Este poema tem a capacidade de acolher os sobreviventes mostrando a eles a sua
condição de sombras, a mesma sombra, aquela que continuarão sendo de dia e de noite;
diante da permanência de uma experiência de horror compartilhada, na qual cada um foi
transformado na doença de sua própria solidão e onde a esperança não tem mais lugar, o
único desejo dos judeus assassinados, transformados em sombras, será o de atordoar os
nazistas por meio desta condição. É uma poesia profundamente dura, seca, ácida. E com
ela acolhe-se a dor mais dura, mais seca, mais ácida do outro.
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121. Sonia Boczkowska, na famosa cena de I am a shadow. Local não
especificado, entre 1945 e 1947. Fotografia provavelmente de Sami
Feder. Acervo: GM-IL.

Outra questão diante da qual deparamo-nos ao longo da pesquisa foi a
capacidade de acolhimento psicológico praticado entre os atores e a equipe de criação, e
destes com os espectadores. Além da urgência por testemunhar, o prisioneiro precisou
sobreviver, como escreve Primo Levi:
Também neste lugar pode-se sobreviver, e por isso é preciso querer
sobreviver, para contar, para testemunhar; e que para viver é
importante esforçarmo-nos para salvar pelo menos o esqueleto, os
pilares, a forma da nossa civilização (…). Temos, portanto, sem
dúvida de lavar a cara sem sabão, na água suja, e limparmo-nos ao
casaco. Temos de engraxar os sapatos, não porque a tal obriga o
regulamento, mas por dignidade e propriedade. Temos de caminhar
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direitos, sem arrastar as socas, certamente não em homenagem à
disciplina prussiana, mas para nos mantermos vivos, para não
começarmos a morrer.622

Para tentar sobreviver, foi necessário também enfrentar sentimentos de culpa,
vergonha, raiva e impotência diante da estigmatização instituída pelo regime nazista.
Ser marcado como diferente e ameaçador fez parte da manipulação e da discriminação a
judeus, ciganos, homossexuais, testemunhas de Jeová, deficientes físicos e mentais,
opositores políticos, entre outros. Diante das novas normas sociais impostas pelo
Terceiro Reich e incorporadas pela população europeia pró-nazismo, Goffman refere-se
ao lugar que cada um ocupa:
As manipulações de tensão e de informação foram enfatizadas – como
o indivíduo estigmatizado pode apresentar a outras pessoas um eu
precário, sujeito ao insulto e ao descrédito. Mas parar aqui criaria uma
visão unilateral. O estigmatizado e o normal, dando sólida realidade
ao que é muito mais frágil do que aquilo. O estigmatizado e o normal
são parte um do outro; se alguém se pode mostrar vulnerável, outros
também o podem. Porque ao imputar identidades aos indivíduos,
desacreditáveis ou não, o conjunto social mais amplo e seus
habitantes, de certa forma, se comprometeram, mostrando-se como
tolos.623

O sentido do acolhimento pode se referir à possível identificação coletiva diante
da discriminação imposta. Ambos, artistas e espectadores, acometidos pela
estigmatização, passam a se acolher mutuamente, embalados por uma identidade
semelhante, mesmo que fraturada. A elaboração de uma cena, para os atores, e o fato de
assisti-la, para o público, seriam uma maneira de buscar, senão curar, pelo menos cuidar
das mesmas feridas. Esta elaboração é possível enquanto exista um acolhimento e
identificação entre palco e plateia.
Em uma matéria no Unzer Sztyme, em 1946, após a apresentação de O Alfaiate
Enfeitiçado, de Sholem Aleichem, Miriam Gold articula o teatro ídiche, o riso e o
lamento. Esta é mais uma expressão de como o humor teve um papel essencial no
período do horror, permitindo que o lamento se transformasse em transcendência, e que
com ela viessem momentos de alívio, não por isso inércia, mas ânimo e otimismo. Feder
reproduziu o texto de Gold em um de seus livros:
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“Rir é saudável, os médicos mandam rir”.
Riam apesar da tristeza e das tragédias. Riam apesar da dor ainda não
ter morrido em seus lábios. Contenham as lágrimas. Que a alegria
contenha sua rebelião contra os pecados e indiferença dos mandantes.
O humor é um limpo atributo subjetivo. As pessoas usam o humor
para elevar-se na vida em suas manifestações boas ou ruins que
sentem a finalidade metafísica em luta constante entre o pobre e seu
esplendor e a dança plástica entre a luz e a sombra.
Um humorista como foi Sholem Aleichem, teve a missão de ser o
curador de almas judaicas que haviam sido mutiladas, vegetando na
vida da diáspora. Ela foi conduzida por uma genial intuição e
conhecimento de seu meio ambiente que conseguiu produzir um meio
de cura cujo fundamento é a risada.
Flui na risada um lamento e um gemido. Soa dele um grito de protesto
e de injustiças sociais e abre-se um pavor arraigado de maus espíritos
que se imiscui a oportunidade humana e no fim triunfa a risada.
De tal atmosfera plena resulta o “alfaiatezinho enfeitiçado.”
O diretor do teatro do campo Sami Feder carrega a crença do poder de
cura que reside na risada e entrega-se assim na encenação do referido
conto.624

O teatro poderia permitir que atores e espectadores (coparticipantes)
representassem a barbárie e a animalização crescente imposta pelos nazistas e, por outro
lado, preservassem a dignidade como uma forma de se sentir e manter vivos. A tentativa
de elaborar, em ensaios e apresentações, a experiência traumática vivenciada por ambos
e a participação, ainda que clandestinamente, do ato teatral, possibilitava fazer parte de
um espaço protegido por uma cumplicidade na dimensão do Humano, onde a existência
e sobrevivência de uma subjetividade eram compartilhadas. O trabalho criativo entre o
ator e o seu personagem poderia se constituir na possibilidade de, sendo “outro”, deixar
de ser “este” – ele mesmo, o aprisionado e humilhado. Aqui nos referimos tanto ao
sentido de estigma de Goffman625, quanto à concepção de construção de personagem
por meio do distanciamento, de Bertolt Brecht626, que propõe “olhar” criticamente o
outro que é representado.
Existem numerosos depoimentos de atores e atrizes da época que tentam
explicar como foi possível sobreviver graças à prática do teatro, entre outros aspectos,
pelo fato de viverem outros personagens (seres “normais”) e, assim, distanciarem-se da
miséria moral que se vivia. A esse respeito, Juan Mayorga, dramaturgo espanhol
contemporâneo, afirma sobre a representação do teatro no Holocausto:
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O ator desaparece para permitir que se olhe um homem que ele foi
uma vez. E que volta durante a representação. Penso que essa
anulação do tempo e da morte representa em si mesmo uma ideia
extrema: todos os homens somos contemporâneos. Além da condição
histórica há a condição humana, a Humanidade.627

Além de preservar a tradição judaica, de denunciar a opressão que se vivia, de
aliviar por algumas horas o medo, o sofrimento e a fome, o teatro parece ter sido uma
forma de manter a dignidade para atores e espectadores. Aliviar e reverter o
desenraizamento, por meio de expressões coletivas destinadas a captar novamente sua
identidade comum, era uma forma de devolver uma “nacionalidade” a cada preso,
muitas vezes só na sua sobrevivência, longe de sua cidade, família, raízes, despojado de
sua própria humanidade, de seu ser... Bosi expressa essa ideia poética e filosoficamente:
“o desenraizamento é a mais perigosa doença que atinge a cultura. Não buscar o que se
perdeu: as raízes já foram arrancadas, mas procurar o que pode renascer nessa terra de
erosão”628. Ainda complementando, o processo de desenraizamento durante a guerra foi
terrivelmente amplo, atingindo diversas dimensões do humano. Assim, Bosi refere-se
também ao trabalho: “O desenraizamento por excelência é a ignorância do trabalhador
em relação ao destino das coisas que trabalha. Qual seu valor e utilidade social? A que
necessidades humanas ele atende? O que os outros homens devem agradecer-lhe”629.
A partir das Leis de Nuremberg, no início do Nazismo, o direito ao trabalho, à
livre expressão, à educação pública, entre outros, haviam sido vetados. De forma
nenhuma o nazismo foi enraizador, ao não ser um mito alemão com origem na sua
própria história e imposição totalitária. Há um paralelo com as sociedades capitalistas:
O capitalismo consome e desagrega valores conquistados pela práxis
coletiva. Não é capaz de inserir o passado no presente e muito menos
de resguardar sonhos para o futuro. Esvaziando o trabalho de
significação humana, ele esvazia o sentido das lembranças e
aspirações.630

Uma maneira de resistência espiritual era perceberem-se como seres humanos
com o direito à liberdade em um espaço de acolhimento, abraçando a esperança de
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recuperar a continuidade natural da vida, naquele momento sequestrada e impedida de
florescer... A este respeito, Sima Surkovitz, atriz de um grupo de teatro do Gueto de
Vilna, afirma em seu livro de memórias:
(...) mas para a maior parte de pessoas do gueto em seu terrível
cotidiano de existência, o teatro era uma chance de sair e se encontrar.
As peças e canções eram expressão do que havia nos nossos
corações... Do que vivíamos... As matanças... Os horrores de Ponary...
Nossa tristeza... Nossas penas. As peças sobre o nosso dia a dia nos
encorajavam a continuar. Elas nos davam esperança para
sobreviver.631

Com o fato de serem ambos, atores e espectadores, indivíduos compartilhando
uma mesma realidade de vida, confinamento e discriminação, a possibilidade de
identificação e acolhimento podia tornar-se especialmente maior.
Considerando que cada estímulo durante apresentações teatrais é relevante, que
cada apoio recebido e cada gesto no marco do coletivo é significativo, o trabalho de
criação dos atores está intimamente ligado ao seu estado, não somente de preparação ou
disponibilidade, mas também de condições subjetivas favoráveis para o trabalho
expressivo. Pode-se afirmar que a elaboração de uma cena teatral está ligada à
construção psíquica e relacional dos atores, inclusive à preparação antes da entrada em
cena, que é fundamental para dar continuidade e sustentação à elaboração estética a se
transportar para o espaço cênico.
Os atores assumem um compromisso com a encenação, como afirma
Mnouchkine em entrevista a Pascaud:
Então, o teatro é uma arte de invocação, os atores são grandes
invocadores. Fazem levantar os mortos, aproximam as lembranças
mais longínquas. Muito tempo antes que comece a apresentação, já
nos camarins, deixam de se chamar pelo próprio nome, tratam-se de
Majestade, se for o caso.632

Foram anos de reabilitação psíquica, física, social e cultural de uma população
de milhares de judeus sem opção de repatriamento, à diferença de outros prisioneiros
europeus. A realidade no Campo era ainda terrível, ainda nas palavras de Feder:
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Éramos cinquenta e oito mil prisioneiros na época da libertação, dos
quais vinte e oito mil morreram logo após, apesar da grande ajuda de
pessoas especiais como: o Brigadeiro General Glen Ius, Médico chefe
do exército inglês, o Coronel Dr. Jonson da Cruz Vermelha britânica,
médicos voluntários suíços e um grande número de estudantes de
medicina ingleses sob a orientação do Dr. Michael Jon, que lutaram
para salvar os doentes. Graças a eles este número não foi maior633.

Aos poucos, surgia no horizonte, mesmo que proibida pelos mesmos britânicos
que administravam o território da Palestina, a possibilidade de imigrar do DP Camp
Bergen-Belsen para onde era prometida uma pátria no futuro. O longo percurso de
pesquisa que empreendemos possibilitou a formulação da inédita análise de uma
estética que, por meio da criatividade, sensibilidade e coragem, desenvolveu uma
poética de resistência e acolhimento. Esta poética parece ter contribuído com a
sobrevivência física e emocional de atores e espectadores em dezenas de lugares e
momentos do Holocausto e no pós-guerra.
O trânsito entre ficção e realidade provavelmente tenha oxigenado a capacidade
da compreensão e expressão estética. E assim, produziu-se um distanciamento e tornouse possível dialogar com uma plateia igualmente desumanizada, trazendo conteúdos que
pudessem acolher outras elaborações. Construía-se, então, a quase certeza de serem
igualmente humanos.
Ao mesmo tempo, é importante identificar os efeitos de uma migração forçada e
traumática de milhões de judeus que perderam de uma vez só seus trabalhos, sua cidade
natal, sua cidadania, suas casas e bens, objetos de lembranças intergeracionais, amigos e
parentes, separados ou assassinados. De uma vez só, a vida e o shtetl, símbolo de
pertencimento, foram aniquilados, sem sequer haver uma terra onde rezar pelos mortos
e sem um tempo subjetivo para realizar qualquer tipo de luto. Inclui-se aqui a presença e
a ameaça permanente da morte no cotidiano. A identidade dos judeus deportados a
guetos e depois a campos de extermínio foi extirpada e trucidada. A depressão e a
nostalgia profundas fizeram parte da comoção psíquica de magnitudes que atingem
ainda a segunda, terceira e quarta gerações pós-Holocausto. Na poética de Elie Wiessel–
vencedor do prêmio Nobel da Paz em 1986, pelo conjunto de sua obra dedicada ao
resgate e à preservação da memória do Holocausto, que fora deportado e perdera a sua
família, assassinada em Auschwitz, em 1944 –, pode-se ouvir, em cada palavra escrita, a
dor profunda do desenraizamento em vida:
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Nunca mais esquecerei estas chamas que consumiram para sempre a
minha Fé. Nunca mais esquecerei este silêncio noturno que me privou,
para a eternidade, do desejo de viver. Nunca mais esquecerei estes
momentos que assassinaram o meu Deus e a minha alma, e os meus
sonhos, que tomaram a aparência de um deserto.634

No momento da destruição, cada grito fechado em um espaço inconsistente
precisou de um olhar compartilhado, mesmo que calado feito gesto. Foi talvez este o
papel do teatro de Feder. Reportagens da época e os estudos acadêmicos das
pesquisadoras Sophie Fetthauer (Alemanha) e Ella Florsheim (Israel) apontam de forma
semelhante, apesar dos poucos elementos de análise, para este perfil de Sami Feder: um
terapeuta. “Ao mesmo tempo, os temas das peças – a família judaica, a tradição e lidar
com as dificuldades ao longo dos séculos – tocou os espectadores emocionalmente
afetados pelas angústias de suas grandes perdas”635.
Como mencionado na Introdução, as contribuições de psicanalistas – entre eles, o
argentino Moises Kijak636, especializado em situações disruptivas durante guerras e seus
desdobramentos em depressões, melancolia profunda e, principalmente, quadros
traumáticos – poderão oferecer elementos para analisar a qualidade terapêutica do teatro
de Sami Feder enquanto espaço de acolhimento e de elaboração individual e coletiva.
Kijak, que vem trabalhando com as implicações psíquicas diante de processos
traumáticos de migração dos judeus europeus, no século XX, afirma como um exemplo
de reação coletiva: “manter a língua materna foi uma forma forte de tocar na identidade,
na coesão grupal e poder se manter os vínculos com o ‘deixado para trás’”637. Neste
sentido, o resgate e a representação teatral da cultura ídiche, nos seus conteúdos,
idioma, referências e repertórios, pode ter significado uma forma essencial de suporte
psíquico, além de, conforme mencionado, preservar uma cultura responsável por raízes
profundas, tanto pessoais como sociais. Kijak acrescenta:
Somado ao desenraizamento provocado durante o Holocausto, o judeu
precisou enfrentar ambientes novos e os medos, conscientes e
inconscientes, que o desconhecido desperta. Tantos aspectos adversos
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desbordam a capacidade da mente controlá-los adequadamente,
gerando um trauma psíquico.638

A pesquisa nos leva a pensar no fato de que o encontro entre artistas e
espectadores poder ter sido a “cápsula” necessária do resguardo e identificação que
possibilitasse a sobrevivência psíquica. Poetizar a vida mesmo que ela estivesse
esvaziada e aprisionada poderia significar o distanciamento necessário para, inclusive,
florescer breves instantes de crédito à poesia como símbolo de vida. Este obséquio da
arte pareceu provocar uma mobilização nos atores e espectadores que contribuiu com a
sobrevivência psíquica destes ao se manterem afetivos e pensantes em um espaço
coletivo. A pesquisadora Fetthauer pensa na cura de atores e espectadores ao expressar e
ouvir/assistir peças teatrais representando a dor vivida nos guetos e campos no início
após a liberação com vida curta (de 1945 a 1947). O fenômeno teatral teria esta
passagem necessária, porém não definitiva já que o estímulo era o de imigrar, sair
daquela situação de ex-presos para poder se preocupar com as raízes e tradições da
cultura ídiche, proveniente da pré-guerra639.
Os nazistas aniquilaram primeiramente idosos e crianças, os seres “menos
produtivos”. Cortaram e deixou de ser preservada a ascendência e a descendência de um
povo e com elas as lembranças e as inovações. Talvez fosse possível, para aquele
momento histórico, confirmar a importância do relato de Bosi sobre crianças e idosos,
ao se referir à sobrevivência e esperança no campo de Terezin, onde se instalou um
projeto pedagógico e filosófico a cargo de líderes sionistas e pedagogos: “Os velhos
transmitem o seu saber e suas utopias: desejam preparar as crianças para um futuro
coletivo nos kibutzim de Israel ou em uma sociedade comunista logo que o nazismo for
derrotado”640. No DP camp Bergen-Belsen, o processo de renascimento e reabilitação
foi realizado de diversas formas a cargo de vários grupos políticos e religiosos. O Kazet
Theater estava engajado em um projeto sionista coletivo assim como o Arbaite-Bine na
esperança de uma sociedade completamente comunista. O fato é que as utopias ainda
constituíram algum horizonte à sobrevivência emocional e espiritual.
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4. 4 Teatro do Oprimido
As contribuições do método teatral elaborado por Augusto Boal (1931-2009)641
são de grande importância tanto para compreender o fenômeno de um teatro pensado
por alguns atores e muitas vezes espectadores transformados em poucos dias em atores
assim como para revelar uma estética criada em circunstâncias de opressão, no caso,
providas de horror. Este fluir teatral se caracteriza por ações não planejadas ou
articuladas entre si, manifestadas em diferentes tempos e espaços e nas suas múltiplas
formas, motivações, impossibilidades, desafios e implicações.
A análise teórica e a proposta das práticas poéticas do Teatro do Oprimido de
Augusto Boal642 constituem uma das bases inspiradoras para compreender o Teatro de
Sami Feder desenvolvido nesta tese. Boal afirma e demonstra a relevância e as
condições que o espectador tem de se transformar em ator (pensando que o prisioneiro
era tanto ator como espectador e quantas vezes espectadores escolheram ser atores)
como um meio de ensaiar as ações transformadoras, como as propostas por Boal, de
inspiração no Teatro de Bertold Brecht.
O Kazet Theater foi criado por e para sobreviventes no âmbito da guerra, com
temáticas recorrentes àquela realidade, com o objetivo de mobilizar identificações e
transformações pessoais e sociais. Esta forma de teatro, vinculada a uma posição
ideológica de apreensão do mundo e de atuação nele, é a que também inspira a prática
do Teatro do Oprimido.
A partir da dimensão do imaginário, uma abordagem do Teatro do Oprimido no
Holocausto nos permite compreender que o ator trabalhe a sua estética tomando
presente, no aqui-e-agora, seu papel e sua função social. Augusto Boal propõe que se
criem formas teatrais correspondentes ao ato de libertação e que o teatro se preste à
horizontalidade nas interações643. O autor mergulha em um Projeto de Teatro coletivo,
que minimiza a barreira entre atores e espectadores: neste sentido, penso que o Kazet
Theater buscou que o espectador, pertencente ao público interno do DP Camp, pudesse
se transformar em ator, retornando ao papel de espectador quando assim o desejasse (o
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grupo foi aberto a quem se interessasse em participar de uma formação teatral e
idichista). As escolhas dos textos, roteiros e temas permitiram a criação de um teatro de
repertório com a possibilidade da presença de personagens igualmente protagonistas da
narrativa teatral, e atores, talvez, igualmente protagonistas do processo de criação644.
Para Boal, o Teatro do Oprimido, criado por ele na América Latina, tem dois
conceitos básicos: primeiro, a transformação do espectador, “ser passivo, recipiente e
depositário, em protagonista da ação dramática, sujeito, criador, transformador; segundo
– não tratar apenas de refletir sobre o passado, mas sim preparar o futuro”645. Ele
considera que só o espectador transformado em protagonista é que pode impedir que o
teatro mantenha-se na sua função catártica e mais alienante. É também um traço deste
teatro o fato de poder ser praticado em qualquer espaço, inclusive nos teatros, e por
qualquer um, inclusive por atores. O Kazet Theater, com seu projeto de apresentações
itinerante, e, sem dúvida, toda a prática teatral de Feder durante a guerra, atuaram
permanentemente em espaços alternativos e não em palcos convencionais.
Tanto no Teatro de Augusto Boal como no Teatro de Sami Feder, realiza-se um
diálogo entre pessoas do mesmo segmento sociocultural, vivendo realidades semelhantes e com necessidades parecidas. Estes teatros permitem ao ator-cidadão dialogar com
interlocutores do seu cotidiano, buscando caminhos com a perspectiva libertária, de
forma coletiva.
Brecht e Boal incluem na concepção de um Teatro Popular os três processos
pedagógicos, estéticos e políticos: o de aprendizagem e apropriação criativa do grupo, o
de encenação e o de apresentação diante de uma plateia. É esta tripla composição que
possibilita realizar a aventura humana e teatral em direção ao desenvolvimento,
conhecimento e transformação pessoal e coletiva.
O Teatro do Kazet Theater apresenta, de certa forma, um modelo próprio,
inspirado em Piscator, Granovsky e no Teatro Habima, como destacado no capítulo 2.
Mesmo assim, é importante considerar a sua originalidade e capacidade de autoria,
principalmente no que diz respeito à abertura da linguagem. Como afirma Boal, “a peça
teatral pode ser em qualquer estilo (realista, simbólica, expressionista etc.) menos
‘surrealista’ ou quaisquer outros estilos irracionais, pois o que se pretende é discutir
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razões em situações concretas”646.
O Teatro do Oprimido pretende ir na direção contrária do teatro que cultiva a
fama e o talento, assim como dos processos impositivos de encenação que
comprometem e ameaçam a espontaneidade, a pesquisa teatral e o envolvimento com a
realidade social.
A ideia de propor um processo que favorece a transformação dos sobreviventes,
até então anônimos, em atores, em seres humanos mais visíveis para eles mesmos e para
seus companheiros de campos, coloca-se em sintonia com as propostas de Augusto
Boal. Criando o Teatro do Oprimido, Boal sistematiza técnicas de interferência no
cotidiano, exercícios que ensaiam a transformação da realidade e, principalmente, a
participação direta dos espectadores, como ele afirma:
O Teatro do oprimido batalha por transformar o espectador em
protagonista, passando de objeto a sujeito, de vítima a agente, de
consumidor a produtor de cultura; e luta ainda para conseguir que,
uma vez transformado, o espectador tenha melhores condições
para preparar ações reais, no contexto verdadeiro de sua própria
existência cotidiana e essencialmente social, em busca de sua
liberação.647

Por outro lado, podemos compreender o DP Camp Bergen-Belsen como um
espaço onde começou a florescer, a partir da criação de uma comissão de cultura atuante
e politizada, um processo de reabilitação e recuperação de uma identidade quase
aniquilada pelo nazismo. Os editoriais do Unzer Sztyme foram permanentemente
combativos e corajosos, principalmente frente à administração britânica, controladora
da liberdade dos ex-prisioneiros tanto no DP Camp como no cerceamento à imigração a
Palestina.
Ao ser criado o Kazet Theater, o Unzer Sztyme, na publicação de 7 de setembro
de 1945, manifestou seu apoio pleno “vocês com certeza, pertencem àqueles que
mostram ao mundo que a barbárie nazista foi incapaz de assassinar a alma judaica”648 e
percebeu a sua força: “Lutem pelos nossos direitos e igualdade nacional”649. Os editores
sabiam que a companhia teatral compartilhava os mesmos ideais que eles expressavam
nas colunas do jornal.
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Em 25 de setembro de 1945, o New York Morgn Zhurnal, no artigo sob o título
“Yiddish Theatre in Bergen-Belsen”, comentou elogiosamente a apresentação realizada
para delegados do I Congresso de sobreviventes, realizado na Alemanha, em 26 de
setembro de 1945. Isto demonstra o impacto positivo do Kaze Theater para além dos
muros do DP Camp, assim como a cobertura veiculada pela imprensa judaica da África,
no início de outubro do mesmo ano650.
Um aspecto essencial para os dirigentes do DP Camp Bergen-Belsen, expresso
no seu forte apoio ao Kazet Theater, era a importância com que divulgava com
vitalidade os direitos dos judeus, reclamando internacionalmente contra o mundo que
“liberou os judeus de um campo e os confinou num outro, não permitindo-lhes partir
para a Terra de Israel”651. Para Feder, as apresentações do grupo foram uma maneira,
principalmente durante a Turnê na Bélgica e França, de reivindicar da sociedade o
atendimento aos direitos de seres esquecidos. A guerra finalizada não resolvera
condições básicas de vida (alimentação, saúde, abrigo), nem legais (nacionalidade) e
nem espirituais (reabilitação, pertencimento, identidade). No entanto, os atores e seu
teatro demonstravam otimismo e qualidade, estudo e desenvolvimento – mesmo Feder
admitindo652, em relação a determinada encenação, não ter atingido o mais alto nível
estético –, recebendo, ao mesmo tempo, elogios, muitas vezes pela própria imprensa,
em relação ao alto grau artístico das performances.
O Kazet Theater deixava, sem dúvida, as plateias impressionadas tanto pela
capacidade expressiva e estética como pelas propostas ideológicas. E é também neste
campo que o Teatro do Oprimido atua: na intersecção das necessidades, sentimentos e
pensamentos dos atores e dos espectadores.

4.5 Teatro como testemunho
Esta parte da tese poderá trazer um amplo repertório de questões, por tratar-se de
um assunto polêmico e bastante abordado por diversos autores. A discussão vem sendo
mais frequente em relação às produções de arte e cultura em geral após o Holocausto,
mas, poderá ser de sumo interesse acadêmico trazer a questão da representatividade nos
650
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tempos do Holocausto, por exemplo, em relação às gravuras de Terezin, as encenações
no Gueto de Vilna e o teatro pós-liberação nos DP Camps.
Até que ponto o próprio Feder conseguia, assim como os atores, representar
teatralmente o que se vivia, fosse na realidade, fosse no universo subjetivo. Poderíamos
dialogar com o referencial teórico de Marcio Seligmann-Silva, que estabelece uma
relação entre os testemunhos da Shoah e a literatura, antes autorreferentes e mais
recentemente, em época de catástrofes, com uma relação metonímica entre o que o autor
chama de “real” e a escritura. Poder-se-á pensar que diferenciando este real da
realidade, Seligmann-Silva nos abre uma série de possibilidades que vai além do
realismo e do naturalismo para a tentativa de representação do trauma653, dimensão do
irrepresentável, inimaginável, indescritível sem nenhuma pretensão de reprodução,
imitação ou repetição. “(...) o ‘real’ que nos interessa aqui deve ser compreendido na
chave freudiana do trauma, de um evento que justamente resiste à representação” 654.
O caminho escolhido para a dimensão da representação constitui uma estética
singular. Representa-se o real por meio de uma ficção, mas ele é real nostálgico (em
relação à experiência do passado) e real traumático (diante da morte e destruição). A
questão da representação enquanto racionalização ou emoção é objeto de ricas análises,
empreendidas por alguns autores como, por exemplo, Arthur Nestrovski e Márcio
Seligmann-Silva, que afirmam: “Catástrofe, trauma e memória traduzem-se uns aos
outros nessas histórias que não se deixam capturar pelo pensamento, nem pelo
discurso”655. Este assunto é um ponto essencial desta tese.
A historiografia, depois de décadas, começa a considerar aqueles cujas vozes
foram silenciadas por uma “história oficial”, o que se torna essencial para “enfrentar a
consciência da catástrofe”656, onde o irrepresentável existe representado ou não, visível
ou não.
Seligmann-Silva reflexiona sobre o testemunho dos sobreviventes dos campos
de concentração, a dificuldade, mas, também, a necessidade da expressão testemunhal
como forma de se apropriar da história vivida. O autor também sublinha a diferença
entre os discursos da memória individual e coletiva, paralela àquela entre o âmbito
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jurídico (julgamentos e tribunais) e o âmbito histórico657. Feder também transita, nos
seus escritos, como vimos ao longo desta tese, entre a sua experiência pessoal e o
contexto histórico e coletivo da guerra. Feder e o Kazet Theater fazem parte, como
afirma Bosi, de “um profundo desejo de tornar a verdade visível e que faz o artista
elevar as coisas simples enquanto as torna habitáveis pela transcendência”658. Desde o
registro sem fotografias, partituras ou escritos até a elaboração poética da memória, a
arte de Feder transitou e lutou contra a insanidade da realidade: “não tínhamos
fotógrafos. Hoje a minha memória está lá e contém o registro completo como no
cinema...”659.
É interessante analisar o teatro de Sami Feder em si mesmo, como testemunho de
anos de convivência entre judeus inconformados e enfrentamento à tirania nazista.
Considerando seus livros, contos, diários e encenações como documentos, abre-se a
possibilidade de memória da própria obra de Sami Feder. Sami e Sonia, participando no
Comitê de Cultura encarregaram-se de criar um centro de memória de grande
significado e importância, recolhendo testemunhos, cartas, diários, fotos, poemas,
canções, registros, árvores genealógicas, objetos pessoais e urnas de cinzas de entes
queridos dos ex-presos sobreviventes.
No prefácio ao livro de Feder, Punhos Cerrados, Elie Wiesel referiu-se a seus
escritos:
Ninguém poderá entender o que se passou lá, nos recantos da Europa
Oriental, nos anos em que era permitido assassinar e matar, morrer e
matar – e o mundo silenciou. Somente quem esteve lá, somente quem
passou pela experiência e pelas torturas entenderá. Os outros tentarão
explicar e decifrar em vão: o exemplo que se desprende para eles não
será parecido a mensagem que se transmite, teu testemunho, Sami
Feder, é mais importante e leva em consideração mais do que uma
teoria de especialistas como quem diz: em vez de explicar, você
descreve; em vez de decifrar, você conta. E é claro: é proibido para
nós procurar em livros como sendo “uma linda literatura”. Se a tua
intenção era criar um tipo de literatura, terias fracassado. Campos de
Extermínio e linda literatura não combinam juntos. Em um caso
destes, a grandeza dos testemunhos traz consigo mais força e mais
verdade do que dez criações que se escrevam por homens e mulheres
que não estiveram lá.660
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Compreendi que o diretor sobreviveu para contar, narrar. Por meio dele, outros,
vivos e mortos, falaram e ainda falam. Poder seguir os passos de sua narrativa significa
a possibilidade de compreender “micro comportamentos”661 dentro de um contexto
histórico maior e oficial na Europa da guerra. Mergulhar nos rastos de sua memória,
entrelaçada com a memória oral de pessoas em alguns lugares do mundo que visitei –
porque lá, felizmente as encontrei –, foi a busca por reconstruir a identidade de Sami
Feder, também reconstruída por ele mesmo em seus diários. Segundo Bosi, “do vínculo
com o passado se extrai a força para formação de identidade”, e “Simone Weil662 (19091943) julga esse vínculo um Direito Humano semelhante a outros direitos ligados à
sobrevivência”663. Tudo o que Feder conta está relacionado ao impacto afetivo dos
acontecimentos

que

atuam

sobre

ele:

exílio,

solidariedade,

maus-tratos,

desenraizamentos, perda inexorável de parentes, traumas, transportes, documentação
falsa, feridas, imigrações. É este impacto afetivo que faz Feder escrever, manter vivo o
passado pela memória escrita e compartilhar a dor do trauma e o empenho pela
sobrevivência dele e de tantos.
Não se trata de idealizar, e sim de considerar relevante cada palavra que ele traz
como resultado da reflexão sobre um cotidiano traumático e real. Além do mais, Feder
demostrou o esforço significativo de preservar a memória em momentos nos quais,
como afirma Bruno Bethelheim664, a tendência dos prisioneiros por esquecer dados e
informações da própria vida era o contra fluxo da permanência e da própria identidade.
Realizei uma entrevista com a pesquisadora alemã Sophie Fetthauer, a quem
perguntei sobre aspectos que mais tinham chamado sua atenção em relação ao teatro no
DP Camp. Fetthauer comentou que as primeiras produções de Sami Feder, sendo estas
cenas de dança, canções e declamações, chamaram-lhe a atenção desde o começo. Para
ela, podem ser caracterizados como um teatro documental, no sentido de terem trazido
para o palco canções, histórias, poesias, indumentárias, objetos de cena, tudo parte da
memória dos atores e espectadores, testemunhas e sobreviventes.
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Ecléa Bosi, sob o título de “A Luz de Estrelas Remotas”665, refere-se aos
“vínculos de afinidades eletivas entre fenômenos distanciados no tempo”. Ela afirma
que a memória acontece em ambiente de liberdade e dado a um recorte individual que
ecoa em um coletivo. Sami Feder escreve sobre fatos coletivos e pessoais e permite que
entremos, por prismas diferentes, na sua narrativa, principalmente por três universos: a
descrição de sua vida e dos prisioneiros nos campos de trabalho e concentração, as
atividades teatrais e artísticas em geral, e as reflexões permanentes. Sejamos
pesquisadores, sobreviventes, parentes, próximos a sobreviventes ou leitores alheios à
experiência direta da guerra, sentimo-nos incluídos em sua memória. Trata-se de uma
solidão compartilhada por meio dos diários escritos durante a guerra e livros
compilando antigos e novos escritos após o período. A memória de Sami transforma-se
a cada narrativa e nos proporciona tanto o conhecimento de um momento de terror
como a resistência a este. A subjetividade de Feder acompanha a sua narrativa e, como
afirma César Ades (1943-2012)666 mencionando Ecléa Bosi: “A capacidade que a
emoção tem de priorizar certos conteúdos da memória autobiográfica me parece digna
de nota por mostrar que, pelo menos nesta área, não é viável uma explicação puramente
cognitiva”667.
Poderíamos considerar como memória oral os diários escritos por Feder, quase
de forma coloquial, por vezes poeticamente, com certeza submersos em uma carga
subjetiva, narrando parte da história desconhecida nas próprias instituições acadêmicas.
Revisitar parte dos passos de Feder foi possível tecendo uma rede de vínculos que foi se
formando ao longo da pesquisa, com interlocutores pessoais e institucionais. Assim,
também é sua narrativa que provoca em mim, como pesquisadora, um impacto afetivo
singular, traduzido principalmente neste capítulo. Um espaço fértil a ecoar a partir de
suas experiências e concepções e a minha pesquisa e reflexão, promovendo, assim, no
leitor uma nova experiência, originada e provocada por Sami. Ele mesmo torna-se
testemunho, além de protagonista vivo e personagem, durante e após a guerra. O
percurso de pesquisa transforma-se em “re-narrativa” e “re-memória” na medida em
que, como afirma Bosi,
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Sabemos, que transfiguramos uma cena por nós assistida e ela sofre
uma distorção causada pelo ponto de vista. Como se a nossa
percepção das coisas fosse, mais do que uma recepção uma
construção, uma tarefa sobre o mundo.668

Tantas vezes quis conversar com Sami, sei que os meus monólogos se tornaram
diálogos internos para elaborar a riqueza acompanhada de contradições de seus escritos,
eco de seus atos.
O fascínio pela pesquisa evoluiu à medida que eu ia desvendando a trajetória e
os sonhos de um diretor de teatro ancorado pelo desejo de liberdade, indignado com a
situação vivida e expressamente antinazista. Compreendi que existiu um percurso teatral
de Sami Feder antes, durante e após a guerra, sendo importante diferenciar estes
períodos para compreender as dimensões e diferentes graus de intervenção social
através do seu teatro.
A análise de documentos como programas, cartazes, fotografias, cartas, peças,
como mencionado na Introdução, é essencial para se construir a história. A própria
memória do teatro de Sami Feder é importante enquanto registro de um período e
devido à luta por meio da arte instalada em cada cenografia, figurino, palavra e gesto.
Paradoxalmente, houve também momentos de apatia ou não identificação com o
processo de resgate de uma memória e uma identidade, como escreve o jornalista Sh. I.
Dorfzon, que registrou em uma matéria de jornal (sem precisão de qual) a apatia da
comunidade judaica de Paris e suas autoridades comunitárias diante da realidade
representada nas apresentações do Kazet Theater em Paris, em 1947:
Registro com dor no coração uma época bonita do teatro do campo
que o amigo Sami Feder criou em Bergen-Belsen. É um capítulo
muito triste... É triste porque a Paris judaica mostrou uma indiferença
total ao teatro do campo de Bergen-Belsen que despertava esperanças
para um teatro de vanguarda tão necessário ao teatro judaico.
Lamentável, muito lamentável!
Paris, 2 de setembro de 1947.669

Esta referência permitiria realizar uma pesquisa mais aprofundada sobre a visão
da comunidade judaica parisiense, logo após o Holocausto, deparando-se com a
desgraça acontecida ao Leste e que, ainda por cima, continuava deplorável nos campos
de refugiados para judeus.
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Segundo Zlata Zaretsky, a abordagem do Teatro Judaico em circunstância de
pressão foi usar o palco como forma de liberdade espiritual, como uma maneira de
extrapolar fronteiras da imaginação.670 Podemos afirmar que Feder foi, ao mesmo
tempo, testemunha e narrador de uma época de dor que deu à luz períodos de inovação e
novas criações à cultura judaica.
Para Zaretsky, o Holocausto significou um período de finalização e início de
inovação do Teatro Judaico. Seria este um novo universo, uma nova realidade teatral.
Zaretsky671 cita parte da parábola de Elie Wiesel: “A Arte do último pranto: um diálogo
como você quer, o duelo entre o ser humano e Deus não acabou com o silêncio. Pode
ser que o ser humano não tenha tido o direito à uma última palavra mas sim a um último
pranto. E este é o momento que significa o nascimento da arte”.672 Uma mostra da
importância dos registros de Feder, testemunhados por quem estava próximo a ele,
pode-se ler em um fragmento do discurso proferido por Rafael Olewski quando
presidente da Associação de Sobreviventes de Bergen-Belsen, em Israel. No salão
Belsen, em Tel Aviv, em 16 de janeiro de 1973, disse sobre Sami Feder, referindo-se a
uma poesia escrita por ele em 1943, no Campo de Buntzlau:
Queridos amigos: (...) Sami Feder, que devido à sua fraqueza ainda
não podia andar, logo começou a anotar de memória suas criações que
foram aniquiladas nos campos. Não conseguiu escrevê-las todas.
Lemos no número dois de Unzer Sztyme (Bergen-Belsen), de
15/8/1945, uma poesia “Liberdade”, no livro “Berl marceneiro”. A
poesia foi escrita no campo de trabalho “Buntzlau” em junho de 1943,
e desapareceu com muitas outras poesias no campo de concentração
“Dora”, sendo reescrita novamente no campo de Bergen-Belsen.
Quero citar aqui alguns versos desta poesia, porque vejo Feder o judeu
caloroso que demonstra a sua aflição e o destino do judeu:
“Por que, pelo fato de eu não ser livre. Penso e dou uma cuspida
Significa que – é pelo fato Na grande feira mundial
Disse, que de tudo é culpado o judeu.”
Em seguida, na poesia diz o herói Berl Stolier –
“Eu, Berl Stolier, o judeu
Que sempre vivi com esposa e filhos em grande necessidade
Nunca tive pão com fartura
Esfalfei-me a vida inteira
Sou culpado nesta dança de fantasmas
Preciso pagar o ônus da matança neste mundo
Que se chama feira da guerra

670

ZARETSKY, Zlata. Phenomenon of Jewish Theatre. op. cit.
ZARETSKY. Zlata. Palestra sobre Teatro no Holocausto oferecida no MH/YV-IL em 10 jan. 2006
672
WIESEL. Elie. Town beyond the wall . Estados Unidos: Schocken, Reissue edition, 1995.
671

344

Tudo isso porque eu sou judeu”.673

Em entrevista a Zlata Zaretsky, Sami chegou a afirmar que um jornalista,
lembrando o teatro realizado por ele antes da guerra, na Polônia, alertando os judeus
sobre a ascensão do nazismo na Alemanha, referiu-se a ele como “‘Hamlet’, por ter
previsto a ‘tragédia’, e como o príncipe dinamarquês, por ser ‘insano’, ao usar o teatro
para lutar contra a magia da falsidade”674.
Segundo Zaretsky, Feder expressou ressentimento ao contar que “muitas vezes
foi acusado de ser ‘tudo ficção’ o que contava, que ele estaria tentando ganhar algo com
tudo isso”675. E, amargamente, teria dito:
O Museu do Holocausto tem o Diário que escrevi em todos os campos
e depois no DP Camp: Anotações para o diário do teatro ídiche do
Campo de Concentração Bergen-Belsen 1945-47. A VERDADE
ESTÁ LÁ!676
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Seria muito fácil se pudéssemos descer do trem da história, por mais infernal que
ele possa ser. Mas o mundo é o meu país e sua história é a minha história. Toda a
sua história, mesmo aquela que eu não conheço.
Ariane Mnouchkine

CONSIDERAÇÕES
FINAIS

Abertura das Considerações Finais: Arte criada por Bruna Guarizo, Matheus Sakita
e Vitor Yohan Abrantes Casaes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A essência do teatro, desde a Antiguidade, está na necessidade de expressão e
tradução estética de ideias e sentimentos, dirigida a espectadores, muitas vezes em
busca de transformações. Por seu valor significativo, o teatro também sobreviveu à
Segunda Guerra Mundial, fazendo parte da vida – ou o que restava dela – de alguns
prisioneiros de campos de concentração, de trabalhos forçados e de deslocados de
guerra. Os sobreviventes destes tempos sombrios são gratos ao movimento artístico da
época, que contribuiu com a sua dignidade e com que se sentissem seres humanos em
meio a tanto horror.
A dedicação de Sami Feder aos prisioneiros e, junto com o Kazet Theater, aos
sobreviventes do Holocausto contribuiu, sem dúvida nenhuma, para recuperar umas das
missões essenciais do teatro: trazer esperança, neste caso para muitos judeus
condenados à morte ou saídos do “inferno nazista”. Os artistas demonstraram que a arte
de “fazer teatro” era também uma força de resistência frente ao arbítrio extremamente
totalitário que imperou durante o período nazifascista na Europa. Ainda que tenhamos
informações sobre outros grupos de teatro que tenham representado nos tempos do
Holocausto, como mencionado nesta tese, temos certeza de que Sami Feder e sua
companhia cumpriram com este papel de agentes sociais, atuando como pessoas
extraordinárias.
Diversos atores e diretores, conhecidos na época, fizeram parte do panorama
artístico judaico, seja de forma exposta e autorizada, seja como clandestinos. Hoje,
encontramos uma série de livros, diários e documentários, como, por exemplo, sobre
Max Ehrlich677, assassinado no Campo de Auschwitz; Charlotte Delbo678, atriz francesa
sobrevivente de Auschwitz e Ravensbrück, escritora recente de suas memórias; e
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Fantlová Zdenka679, atriz judia e tcheca sobrevivente de Terezin, também autora de
textos de memória. Lembramos também o educador judeu polonês Janusz Korczak
(1878-1942)680 – autor de diários e livros sobre a experiência pedagógica e humana –,
que encenou O Correio, do poeta e filósofo indiano Rabindranath Tagore (1861-1941),
com as crianças do orfanato no Gueto de Varsóvia, preparando-as para avaliar a
violência que lhes tirava o direito de ser criança, incluindo a experiência próxima da
morte.
Sami Feder, por sua vez – resistente, sobrevivente e testemunha –, escreveu e
refletiu sobre os anos de terror adotados como referência para fazer o seu contraponto à
ideia de liberdade, tão almejada por todos os prisioneiros. Optou por transcender a
guerra e o trauma por meio de uma estética singular ancorada em uma posição
ideológica contra o nazismo. Através de um teatro politizado, Feder buscou a
identificação, acolhimento e crítica dos espectadores, assim como insistiu no resgate do
teatro ídiche como forma de resistir à aniquilação de uma cultura e de um povo. Uma
encenação poética, carregada de extrema dor, ainda que apresentada a espectadores,
horas antes dos seus familiares irem para as câmaras de gás, pode ser compreendida
como um ato de solidariedade: uma espécie de fragmento da própria fratura emocional,
corpo da mesma dor.
Cada cena era, na sua essência, um “ato compartilhado”. É assim que
entendemos o teatro criado por Sami Feder, que entrelaçava atores e espectadores, cujas
raízes identitárias estavam quebradas, mas não mortas. Cenas conhecidas do teatro
ídiche favoreceram o contato com as antigas tradições e valores judaicos, com funções
minimamente reparadoras. Neste sentido, a expressão por meio da arte auxiliou a
manter vivos muitos dos prisioneiros e ex-prisioneiros dos campos de concentração, ora
como artistas, ora como espectadores. Por algumas horas, em meio ao cenário de
tragédia, ofereceu-lhes esperanças, interrompendo os impulsos daqueles que
caminhavam para o desespero ou que sucumbiam na indiferença. Este foi um dos atos
de resistência do diretor Sami Feder nos guetos e campos e, posteriormente, junto com
do Kazet Theater, institucionalizado no DP Camp Bergen-Belsen: o de manter acesa a
ética individual derramada no coletivo ao ensaiar e ao representar a vida diante da morte
anunciada.
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Entendemos que um dos principais objetivos do “fazer teatro” nos tempos do
Holocausto – definido aqui como um articulado plano de extermínio que se estendeu
entre 1933 e 1945 – foi transcender o horror diante da destruição para se refugiar em
espaços de ilusão onde todos poderiam “escapar” do “aqui e agora” e dividir, como
cúmplices, um segredo, composto de preciosos sentimentos de humanidade.
O teatro, que não existe sem pelo menos um espectador, foi a forma que
permitiu aos prisioneiros dos campos de concentração acreditar que a vida ainda era
possível, pelo próprio fato de o público se encontrar num espaço coletivo,
compartilhando a mesma dor frente ao estado físico e psíquico deplorável de cada um.
A mensagem que pairava no ar ou em cada cena criada na clandestinidade era a de que a
esperança ajudaria a sobrepassar aquela experiência de horror. Ainda que mergulhados
no silêncio, sem se olhar, sem conversar uns com os outros, os espectadores,
fragilizados, eram convidados a sobreviver, à luz de alguma esperança, tão necessária. É
assim que imaginamos o “teatro de Sami Feder”, nos campos, guetos e DP Camps: um
convite à vida!
Existiram, certamente, centenas de artistas – entre atores, músicos, dançarinos,
cenógrafos... – que produziram arte como uma forma de expressão, de registro e/ou
como denúncia inconformada. Alguns sobreviveram, outros foram deportados e mortos
nos campos de extermínio. Algumas raras reflexões, fragmentos de suas memórias,
sobreviveram no formato de livros, artigos, fotografias, diários, depoimentos e
entrevistas. Penso que é aqui que este estudo deve ser avaliado: como um reencontro
entre História e Memória, uma forma de reparação, de rompimento do silêncio histórico
que, muitas vezes, se apresenta como um legado do nazismo.
Sami Feder deve ser visto como forte expoente de um teatro de resistência cuja
trajetória precisa ser urgentemente divulgada, reeditada como uma forma de educar para
a cidadania e o respeito à diversidade. A divulgação da história e a reapresentação do
teatro de Sami Feder podem nos alertar para os perigos do ressurgimento do nazismo
histórico, defendido ainda hoje pelo neonazismo, assim como do antissemitismo e
outras formas de discriminação e preconceito contemporâneas. As histórias dos artistas
que vivenciaram e foram testemunhas do Holocausto podem, nos dias de hoje e sempre,
ser usadas como forma de denúncia, estratégias pedagógicas para a construção de um
mundo melhor.
Consideramos importante, a partir deste estudo sobre o teatro de Sami Feder,
traçar paralelos com outras manifestações teatrais que, diante de outras situações de
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genocídios e/ou intolerância, serviram de alerta para os mesmos, além de interromper o
estado de inércia. Um exemplo atual é, como já mencionado, o Teatro do Oprimido,
desenvolvido por Augusto Boal, difundido pelo mundo de forma democrática; ou ainda
a atuação da companhia Théâtre Du Soleil, sob a coordenação de Ariane Mnouchkine,
realizando encenações, oficinas e turnês vinculadas a sociedades e culturas com
históricos de colonização e dominação em geral. Ambas as propostas são
representativas de formas de teatro que, em tempos de intolerância ou de democracia,
têm capacidade para atuar politicamente, em cena. Traçar paralelos e cruzamentos entre
estes outros teatros e o Kazet Theater poderá ser uma estratégia pedagógica que
extrapola a proposta de um estudo acadêmico. Devemos criar ações que informem sobre
o passado vivenciado pelos judeus e outras tantas minorias durante o Holocausto e no
pós-guerra, procurando conscientizar as futuras gerações sobre a importância dos atos
de solidariedade em tempos difíceis.
Esta é, em síntese, a proposta desta investigação: partilhar a consciência do
potencial de criarmos um teatro sempre singular como resposta e interação com
acontecimentos contemporâneos de discriminação e preconceito. Desta forma, a
“memória deixa de ter um caráter de restauração e passa ser memória geradora do
futuro”, como muito bem nos inspiram as reflexões de Ecléa Bosi681. A luta contra o
esquecimento é a luta pelo reconhecimento de atos e atitudes históricas contra o
nazifascismo, significativos para momentos contemporâneos ou futuros.
O corpus documental que dá sustentação a este estudo dá voz e cria ecos ao
testemunho de Sami Feder, que de ator de teatro passou à urgência da denúncia como
diretor, transformando-se também em escritor, sem antes sê-lo ou sentir-se como tal.
Feder conscientizou-se da necessidade do registro e da importância de “contar”,
desenvolvendo através da expressão teatral a vontade de uma transcendência, ainda que
carregada de impotência, enquanto testemunha do horror e da resistência.
Esta tese reafirma o compromisso ético que temos em
(...) não nos esquecermos infância nem da vida nua: em vez de

recalcar essa existência sem fala e sem forma, sem comunicação e sem
sociabilidade, a saber, acolher essa indigência primeira que habita
nossas construções discursivas e políticas, que só podem permanecer
incompletas.682
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Daí a importância de divulgarmos os resultados deste trabalho por meio de
oficinas, encenações, conferências, palestras, interlocuções e publicações. Afinal, Feder
nos convence de que é preciso avisar ao mundo que os registros não são feitos para
ficarem escondidos, “esperando a guerra acabar”.
Os registros deixados por Sami Feder nos ajudam a mergulhar nas névoas
catastróficas de um período onde os cidadãos comuns inalavam a fumaça de uma
Europa apodrecida pelo poder totalitário. Encontrar ventos contra elas num esforço
individual e coletivo traz, com certeza, a esperança por um mundo mais justo e melhor.
Para terminar, deixo aqui uma carta simbolicamente dirigida a Sami Feder:

Quase como se eu te conhecesse é que te leio e o que outros
escrevem sobre você...
Há anos me esforço por te conhecer o mais profundamente
possível. Vou compreendendo cada vez mais tantas coisas. Mesmo
assim, continuo no impasse da minha capacidade racional e
psíquica para entender não somente o que você realizou enquanto
artista e aglutinador de atores e espectadores, e ainda por cima
com uma postura ideológica, mas também com uma estética
singular... E me pergunto continuamente: mas como assim???
Como foi possível o empenho, a coragem, a consciência vital do
que estava acontecendo a você e a milhares de milhares. Como
conseguiu sobreviver à fome, aos castigos, a tanta dor... Como não
se entregou e deixou de querer viver? Pelo contrário, você mesmo
puxava seus companheiros prisioneiros, tanta gente que você
acompanhou. Esbofeteou um judeu que não queria trabalhar para
alertá-lo justamente contra a morte... Acolheu gente que queria ser
ator sem nunca saber do gesto ou mesmo do canto ídiche. Era
para se salvarem... Gente que insistiu em aprender ídiche para
fazer parte da companhia. Algo como subir a um palco no lugar de
embarcar no navio seguinte, que nunca sairia.
Você deve ter se amargurado profundamente, mas que força tinha
para continuar? Sim, sei que estudou no Studio de Piscator, em
Berlim, sei que o teatro político te fez sentido ao ponto de criar,
ainda em 1935, Hitleriada, peça antinazista e que você apresentou
na Polônia quando voltou ao ser perseguido na Alemanha... Os
primeiros indícios do nazismo se faziam claros na Alemanha, sua
casa tinha sido vasculhada, você, ameaçado de prisão... Foi
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quando fugiu para a Polônia, onde sua mãe vivia, e iniciou um
trabalho árduo de teatro conscientizador sobre o desastre
chamado nazismo, que você e outros intelectuais e artistas
percebiam que, sem avisar, vinha chegando. E querendo alertar os
judeus da Polônia, dedicou-se ao teatro político. Continuo
tentando compreender tudo que minha alma visualiza dos teus
relatos sobre os doze campos onde você sofreu tanto vendo tanto
sofrer... Sami, são anos digerindo fragmentos de tua vida...
Fui descobrindo que depois da guerra, em Bergen-Belsen, junto
com a Sonia Boczkowska (depois Sonia Lizaron), sua primeira
esposa, foi de leito em leito no hospital adaptado na base militar
nazista tomada pelos britânicos para abrigar os milhares de
prisioneiros recém liberados do campo de concentração de
Bergen-Belsen... Vocês iam de um em um recolhendo as memórias
de canções, poesias, contos... Qualquer marca de ídiche na alma
que pudesse ser resgatada, para preservá-la escrita em forma de
partitura, letras, frases... A Sonia, quem conheci ano passado em
Melbourne, cantora e atriz ídiche, copiava em notas musicais o
que os doentes, muitos prontos a morrer, lembravam e guardavam
dentro de si, o pouco, mas sagrado que puderam unicamente
guardar.
Tentei seguir os teus passos, Sami, em 2013, de Hamburgo a Celle
viajei de trem sobre os mesmos trilhos que te transportaram a
Bergen-Belsen, onde você ficou alguns meses, antes da liberação.
Fui até o DP Camp administrado pelos britânicos, antes base
militar de luxo nazista. Depois te procurei em Israel, para onde
você imigrou em 1962. Conversei com pessoas que te
conheceram...
Li e reli teus escritos, tuas repetições, tentando entender
entrelinhas, intuir as lacunas.
Insisti com Ari, Elly e Zlata para saber tudo que pudesse ser dito.
Mas, ao final deste caminho, percebo que há muito ainda a ser dito
e isso tudo, tudo... Não consigo tocar.
Fui até a o lugar onde descansas.
Enorme gratidão,
Leslie Marko
São Paulo, janeiro de 2016.
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ICONOGRAFIA
1. Integrantes da Companhia Kazet Theater, do DP Camp Bergen- Belsen. Sami Feder,
ao centro com gorro, e ao seu lado direito, Sonia Boczkowska. Alemanha, 1945.
Acervo: Bergen- Belsen Memorial.
2. Porta de entrada do apartamento de Sima Skurkovitz num bairro de classe média
baixa de Jerusalém. 20 dez. 2012. Fotografia de Leslie Marko. Acervo: Leslie Marko.
3. Leslie Marko em conversa com Sima Skurkovitz, cantora e atriz do grupo de teatro
de bonecos do Gueto de Vilna. Jerusalém, 20 dez. 2011. Fotografia do filho de Sima.
Acervo: Leslie Marko.
4. Zlata Zaretsky, pesquisadora de teatro judaico, israelense e do Holocausto. Local e
data não identificados. Acervo: Zlata Zaretsky.
5. Gramado plantado por cima das tumbas coletivas. Bergen-Belsen, 2013. Fotografias
de Leslie Marko. Acervo: Leslie Marko.
6. Visita alunos de grupo escolar ao Memorial. Bergen-Belsen, 2013. Fotografias de
Leslie Marko. Acervo: Leslie Marko.
7. Entrada do cemitério ao lado da Tenda onde funcionou o Kazet Theater. BergenHohne Training Area, 2013. Fotografia de Leslie Marko. Acervo: Leslie Marko.
8. Túmulo de Sami Feder em Herzliya, Israel onde se lê: “(...) A meu esposo e avô
querido, Sami Shmuel Feder, filho de Eliezer e Golda, recordação a ser levada no nosso
coração (...)”. mai. 2013. Fotografia de Leslie. Marko. Acervo: Leslie Marko.
9. Cartão postal em ídiche, escrito de forma afetiva, enviado por Sami Feder e sua
segunda esposa Dora ao casal Olewski de um local onde passavam férias, em 1973
(Sanatórium Yaaroth Carmel). Acervo: Arie Olewski.
10. Aviva Tal, professora e especialista na língua ídiche. Tel Aviv, mai. 2013 Fotografia
de Leslie Marko. Acervo: Leslie Marko.
11. Capa do livro de Rebecca Rovit sobre o Kulturbund. Cartaz produzido na época em
Berlim ocupada.
12. Rostos tristes e pouco expressivos de um dos elencos da Ópera Infantil Brundibár,
de Hanz Krása. Terezin, 1943. Fotógrafo não identificado. Reproduzido de
http://www.holocaust.cz/en/history/events/brundibar/, portal tcheco de informações sobre
o Holocausto apoiado pelo Instituto de Terezin e do museu Judaico de Praga. Acesso
em: mai. 2013.
13. Cartaz do filme sobre Kurt Gerron, dirigido por Malcolm Clarke e Stuart Sender,
2002.
14. Cartaz do espetáculo-cabaré The Karrussel, dirigido por Gerron. Terezin, 1944.
15. Representação de filmagem no Campo modelo de Terezin, ocultando a morte e
obrigando uma prisioneira a maquiar a dor. Autor anônimo. Acervo: JMB-AL.
16. Viktor Ullman. Reprodução do portal Musique Contemporaine. Disponível em:
<http://www.musiquecontemporaine.info/acompo-Ullmann.php>. Acesso em: set. 2015.
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17. Peter Kein, registrado por fotógrafo anônimo. Cópia do Catálogo da Exibição do
Memorial de Terezin. Disponível em: <http://www.makarovainit.com/kien/>Acesso em:
jul. 2014.
18. Cenas da peça Ghetto de Yehoshua Sobol .Cameri Theater. Tel Aviv, fotógrafo
desconhecido, 2014. Acervo: CTT-IL
18a. Cena de cantante judia com o comandante nazista do Gueto.
18b. Cena do diretor e da atriz de teatro da peça dentro da peça e do boneco,
personagem critico dentro do espetáculo.
19. David Ben Gurion, durante sua visita ao DP Camp Bergen-Belsen, em 1946, com
ativistas do Campo. Da esquerda para a direita: Rabino Dr. Zvi Helfgot (de boné), Sami
Feder (em pé, entre duas pessoas, aparecendo sorrindo), David Rosensaft (com blusa de
losangos) e Ben Gurion (sentado lateralmente). Jerusalém, Israel. Data não identificada.
Fotografia de Krotman. Acervo MH/YV-IL.
20. Sami Feder e Sonia Boczkowska em 1946, DP Camp Bergen-Belsen. Fotografo não
identificado. Acervo MH/YV-IL.
21. Retrato de Sami Feder após a guerra, presente dado por ele ao Rabino Helfgott (Zvi
Azaria) 1946. Fotógrafo não identificado. Acervo: MYV-IL.
22. Retrato de Sami Feder. Data e local não identificados. Fotógrafo não identificado.
Acervo: BBM-AL.
23. Avraham Goldfaden. Local e data não identificados. Fotógrafo não identificado.
Acervo:
Mayrent
Institute
for
Yiddish
Culture.
Disponível
em:
http://mayrentinstitute.wisc.edu/vayzuso/. Acesso em 04 jan 2015.
24. Zygmunt Turkow, ator e diretor polonês. Data e local não identificados. Fotografia
reproduzida
de
Wikipedia.
Disponível
em:
<https://en.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Turkow>. Acesso em 04 jan 2015.
25. Retrato de Erwin Piscator (1893-1966), criador do teatro político. Local e data não
identificados.
Fotógrafo
não
identificado.
Disponível
em:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Erwin_Piscator>. Acesso em ago. 2014
26. O bom soldado Schweik1, montagem realizada no Piscatorbühne, em Berlim, 1928.
Fotógrafo não identificado. Acervo: Zlata Zaretsky.
27. Dolly Kotz em O Judeu errante, com dramaturgia e direção de Sami Feder. Local
não identificado, 1945. Acervo: GM-IL.
28. Retrato de Zvi Friedland, diretor do Teatro Habima. Local e data não identificados.
Fotógrafo não identificado. Acervo: Zlata Zaretsky.
29. Zvi Friedland com Hanele G. Local e data não identificados. Fotógrafo não
identificado. Acervo: Zlata Zaretsky.
30. Encenação do Teatro Habima. Local e data não identificados. Fotógrafo não
identificado. Acervo: Zlata Zaretsky.
31. O Dibuk de An-Sky, Moscou. Data não identificada. Fotógrafo não identificado.
Acervo: Zlata Zartesky.
32. Personagem de encenação do Teatro Habima. Local e data não identificados
Acervo: Zlata Zaretsky.
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33. Fotografias de espetáculos de Alexei Granowsky. Local não identificado, 1928.
Reprodução de IVANOV, Vladislaw. GOSET. Politika i iskusstvo. 1919-1928. Moscou:
GITIS, RATS, 2007.
34. Der Goel, de Emil Berhardt, encenação e adaptação de Sami Feder. 1946-47.
Acervo: GM-IL.
35. Personagem de encenação de Alexey Granowsky. Local e data não identificados.
Fotógrafo não identificado. Acervo: Zlata Zaretsky.
36. Fragmento da encenação Das moskauer jüdische Akademische Theatre - Night In
the Old Market. Berlim, 1928. Fotógrafo não identificado. Acervo: Zlata Zaretsky.
37. A dançarina e coreógrafa Dolly Kotz na cena Die Mutter – A Mãe. Local
desconhecido. Entre 1945 e 1947. Acervo: BBM-AL.
38. Cartaz da peça teatral Hitleriada de Sami Feder. 1934. Acervo: BBM-AL.
39. Zonas de campos de pessoas deslocadas, 1945-46. Sami Feder esteve no DP Camp
Bergen-Belsen. Reproduzido do site do YIVO, Institute for Jewish Research.
Disponível em: <https://www.yivo.org/search?s=dp+camps+map>. Acesso em set. 2014.
40. Placa à entrada do Campo de concentração de Bergen-Belsen expressa o impacto
inicial quando as tropas britânicas ali chegaram, em 15 de maio de 1945. Fotógrafo não
identificado. Acervo: BBM-AL.
41. The End of Belsen. Nota publicada no jornal sobre a queima do campo de
concentração de Bergen-Belsen. 1945. Catálogo da Exposição permanente. Acervo:
USHMM-EUA. Disponível em: <http://www.ushmm.org/>. Acesso em: 17 set. 2014.
42. DP Camp Bergen-Belsen, antiga base militar nazista, com arquitetura expressiva do
poder e organização do Terceiro Reich. 1945. Acervo: USHMM-EUA. Disponível em:
<http://www.ushmm.org/wlc/en/media_ph.php?ModuleId=10007066&MediaId=5119
43. DP Camp Bergen-Belsen, 1945. Acervo: USHMM-EUA. Disponível em:
<http://www.ushmm.org/wlc/en/media_ph.php?ModuleId=10007066&MediaId=5119>. Acesso em:
10 nov. 2015.
44. The Round House, Hohne, 1936.Bergen-Belsen Wehrmacht POW Camp 1936-1945
– Base militar nazista a 1,5 km do Campo de concentração de Bergen-Belsen, antes de
ter tomada pelos britânicos. 1945. Fotógrafo não identificado. Reproduzido de Der
Truppenübungsplatz
Bergen
Disponível
em:
<http://www.truppenuebungsplatzbergen.com/roundhouseyears/rhthroughyrs.htm>.
Acesso em: mar. 2014.
45. Comedor e cassino dos oficiais nazistas, nos anos 1940, Round House. Reproduzido
de
Der
Truppenübungsplatz
Bergen.
Disponível
em:
<http://www.truppenuebungsplatzbergen.com/roundhouseyears/rhthroughyrs.htm>.
Acesso em: mar. 2014.
46. Hospital montado após a liberação, no local onde fora o comedor e o cassino no
Round House para receber os milhares de sobreviventes do Campo de Bergen-Belsen.
Abril-maio de 1945. Fotógrafo não identificado. Reproduzido de Der
Truppenübungsplatz
Bergen.
Disponível
em:
<http://www.truppenuebungsplatzbergen.com/roundhouseyears/rhthroughyrs.htm>.
Acesso em: mar. 2014.
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47. Hospital montado nos primeiros dias da instalação do DP Camp de Bergen-Belsen,
1945. Fotógrafo não identificado. Reproduzido de Bergen-Belsen Memorial. Disponível
em: <http://bergen-belsen.stiftung-ng.de/en/history/dp-camp.html>. Acesso: mar. de
2014.
48. Espaço do Round House em exibição hoje em dia na base inglesa no Bergen-Hohne
Training Area. 2013. Fotografia de Leslie Marko. Acervo: Leslie Marko.
49. Um dos prédios do DP Camp Bergen-Belsen, onde esteve Sami Feder,
aproximadamente de 1945 a 1950. Ainda hoje, abriga uma base militar inglesa.
Reproduzido de USHMM-EUA. Disponível em: <http://www.ushmm.org/>. Acesso
em: mar. 2015.
50. Fachada do Round House, onde foi o DP Camp. Bergen-Belsen. Fotografia de
Leslie Marko, 2013. Acervo:Leslie Marko.
51. Corredor circular de arquitetura moderna do Round House do DP Camp BergenBelsen. Hoje, é base militar britânica a ser devolvida em breve para o Governo da
Alemanha. 2013. Fotografia de Leslie Marko. Acervo: Leslie Marko.
52. Visita emblemática da rainha Elisabeth II ao Bergen-Belsen Memorial. 26 de junho
de 2015. Fotografia de Jesco Deszel. Acervo: BBM-AL. Disponível em: <http://bergenbelsen.stiftung-ng.de/en/home.html>. Acesso em: jun. 2013.
53. Propaganda de uma barbearia instalada no DP Camp Bergen-Belsen: “Atenção! No
Bloco 39. Para damas e cavalheiros, higiênico, barato”. Data não identificada. Acervo:
BBM-AL.
54. Crianças atrás de arames farpados após a liberação de Bergen-Belsen. Um dos
objetivos da Diretoria da qual Sami Feder fez parte era a reabilitação de identidade dos
ex-prisioneiros e, principalmente, das crianças. Data não identificada. Acervo: BBMAL.
55. Expressões de rechaço à administração britânica. Caderno de manifestos utilizando
expressões pertinentes ao momento polêmico em relação aos ingleses. Data e local não
identificados. Acervo: BBM-AL. Ao lado, Manifestação contra os britânicos,
administradores da Palestina, dentro do DP Camp Bergen-Belsen, local onde estava
abrigado Sami Feder, 1945. Fotógrafo não identificado. Acervo: BBM-AL.
56. Protesto contra a administração Britânica no DP Camp, do qual Sami Feder e
ativistas do Comitê Central participaram.1945 ou 1946. Fotógrafo desconhecido.
Acervo: BBM-AL.
57. Partitura de Unzer Shtetl Brent, de Mordechai Gebirtig. Acervo: MH/YV-IL,
Jerusalém.
Disponível
em:
<http://www.yadvashem.org/yv/en/exhibitions/music/before_holocaust_es_brent.asp>.
Acesso em 20 jul. 2014.
58. Caderno de Canções e Poemas dos Guetos e Campos de Concentração, compilado
por Sami Feder e publicado pelo Comitê Central do DP Camp Bergen-Belsen. Acervo:
BBM-AL.
59. Original da edição da coletânea publicada pelo Comitê Cultural do DP Camp
Bergen-Belsen do número 9 do Unzer Sztyme, primeiro jornal ídiche após a liberação,
na Alemanha. Acervo: Aviva Tal.
60. Primeiro número do jornal Unzer Sztyme, organizado e publicado no DP Camp
Bergen-Belsen, 1945. Produção artesanal. Acervo: BBM-AL.
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61. Atores do Kazet Theater divulgam a apresentação de uma peça no DP Camp
Bergen-Belsen, entre 1945 e 1947. Fotógrafo não identificado. ACERVO BBM-AL.
62. Sonia Boczkowska, em dois retratos. Data e local não identificados. Acervo: BBMAL.
63. Capa do livro de memórias Dancing behind the wire, manuscrito, não publicado,
escrito por Dolly Kotz após a guerra; curiosamente, Sami Feder quase não é
mencionado. Data desconhecida. Acervo: BBM-AL.
64. Desenhos de Berl Friedler publicados no Back from Hell, pelo Comitê Central.
Acervo: BBM-AL.
65. Sami Feder e Sonia Boczkowska. Data, local e fotógrafo não identificados. Acervo:
GM-IL.
66. Paul e Babey Trepman, membro da Comissão Cultural e pianista do Kazet,
respectivamente. Data, local e fotógrafo não identificados. Acervo pessoal de Eliezer
Trepman.
67. Rachel e Rafael Olewski. Data, local e fotógrafo não identificados. Acervo pessoal
de Arie Olewski.
68. Fotografia do Photograph album of the “Concentration Camp Theatre” of the
Central Jewish Committee of Bergen-Belsen, with may vintage prints of actors and
productions. Na imagem, Sonia Boczkowska, Sami Feder e Berl Friedler. Fotógrafo
desconhecido. Local desconhecido, período entre 1946 e 1947. Álbum à venda na
Livraria Bauman Rare Books, New York. Fotografado por Alfredo Nastari, 2013.
Observação: Álbum à venda, em 2013, na Livraria Bauman Rare Book, em Nova York,
no valor de US$1800. Constatei que praticamente todas as fotos eram cópias das que já
tinha, portanto, são provavelmente de autoria do próprio Sami Feder e pertencentes a
algum dos integrantes do Kazet Theater.
69. Coleção oferecida de presente por Sami Feder aos seus pais, conforme etiqueta
manuscrita na diagonal. 1946. Acervo: Eliezer Trepman.
70. Casamento de Babey e Paul Trepman, com cenografia feita para a ocasião pelo
amigo Berl Friedler. Bergen-Belsen, 1946. Fotografia oferecida ao Rabino Dr.Tzvi
Helfgott. Acervo: MH/YV-IL.
71. Terreno onde havia uma Tenda, originariamente do campo militar de recreação
nazista, depois utilizada pelo Kazet Theater para as apresentações. Na época, foi
construído um cemitério para os ex-prisioneiros mortos no DP Camp. Hoje em dia, o
cemitério (grama que aparece na foto) é visitado por centenas de pessoas do mundo todo
para lembrar parentes e amigos. 2012. Fotografia de Leslie Marko. Acervo: Leslie
Marko.
72. Interior da “Tenda” do Kazet Theater. Data e fotógrafo não identificados. Acervo:
BBM-AL.
73. Caixa de maquiagem usada pelo Kazet Theater em Bergen-Belsen, mai. 2013, GMIL. Jerusalém. Fotografia de Leslie Marko.
74. Programa de apresentação do Kazet Theater. Hanoover, Alemanha, 1946. Acervo:
BBM-AL.
75. Sami Feder ao lado de um ator não identificado. Fotógrafo, data e local não
identificados. Acervo: Zlata Zaretsky.
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76. Cenas de Der Goel, de Emil Bernhard, adaptação e encenação de Sami Feder.
Fotografia provavelmente de Sami Feder, durante ensaios, entre 1945 e 1947. Local não
identificado. Acervo: BBM-AL.
77. Cenas de Der Goel, de Emil Bernhard, adaptação e encenação de Sami Feder.
Fotografia provavelmente de Sami Feder, durante ensaios, entre 1945 e 1947. Local não
identificado. Acervo: BBM-AL. A foto acima revela um aspecto que Sami Feder queria
transmitir aos presos e ex-presos: a rejeição a qualquer falso Messias, podendo ser este
inclusive representante do próprio nazismo e procurar nos Partisans ou na força de
organização interna dos judeus saídas para a opressão da época.
78. Capa do programa da encenação Der Farkishefte Schnayder, em Amberes, fevereiro
1947. Acervo: BBM-AL.
79. Sonia Bczkowska e ator não identificado em cena de Das Groyse Gevins [A Sorte
Grande], entre 1945 e 1947. Fotografia provavelmente de Sami Feder. Local
desconhecido. Acervo: BBM-AL.
80. Parte interna do programa de Das Groyse Gevins [A Sorte Grande]. Acervo: BBMAL.
81. Fotografias dos espetáculos A Sorte Grande, de Scholem Aleichem, e O Messias, de
Emil Bernhardt. Painel exposto no BBM-AL. Fotografado por Leslie Marko.
82. Cena Das Groyse Gevins [A Sorte Grande], de Scholem Aleichem, adaptação de
Sami Feder. Fotógrafo não identificado. Reproduzida de: BLOCH, E. Sam. Holocaust
and Rebirth: Bergen-Belsen, 1945-1965. Bergen-Belsen: Bergen-Belsen Memorial
Press,1965.
83. Cena de peça desconhecida. Data, local e fotógrafo desconhecidos. Acervo: MM-IL.
84. Imagem de uma cena, não especificada, provavelmente fotografada por Sami Feder
reproduzida de Photograph álbum of the “Concentration Camp Theatre” of the Central
Jewish Committee of Bergen-Belsen, with may vintage prints of actors and productions,
álbum à venda na Baumann Rare Books, Nova York, fotografado por Alfredo Nastari.
Todas as páginas do álbum estão com o carimbo do Kazet Theater.
Observação: Contatos realizados por e-mail com a livraria. Não foi possível conhecer o
dono original do álbum, mas consegui que um amigo fotografasse as fotos do seu
interior, em 2013. O exemplar não se encontra mais à venda, e não foi possível obter da
livraria informações sobre o comprador.
85. Foto da mesma cena citada no item 84. Acervo: BBM-AL.
86. Ensaio da peça Was der Mond erzählt [O que diz a Lua], de I. L. Peretz, encenada
pelo grupo do Kazet Theater. Fotografias provavelmente de Sami Feder, entre 1945 e
1947. Local desconhecido. Acervo: BBM-AL.
87. Sonia Boczkowska, em monólogo e ao lado de Berl Friedler, em ensaios Die
Shvartse Sonya, entre 1945 e 1947. Local desconhecido. Fotografia provavelmente de
Sami Feder. Acervo: GM-IL.
88. Cena de Como tudo começou?. Fotografia provavelmente de Sami Feder, durante
ensaios entre 1945 e 1947. Local não identificado. Acervo: BBM-AL.
89. Satan, interpretado por Sami Feder, na peça homônima: em pé em cima da Terra,
em sinal de arrogância, poder e tirania. Entre 1945 e 1947. Fotógrafo e local não
identificados. Reproduzida do livro Gebeilte Fojstn [Punhos Cerrados], de Sami Feder.
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90. Dolly Kotz, em ensaios de Die Muter [A Mãe], entre 1945 e 1947. Fotografias
provavelmente de Sami Feder. Local desconhecido. Acervo: BBM-AL.
91. A atriz Dolly Kotz em Stück der Jude gehetzt und gejagt von Land zu Land [O
Judeu Errante], de Sami Feder. Fotografia provavelmente de Sami Feder, durante
ensaios. Entre 1945 e 1947. Local não identificado. Acervo: GM-IL.
92. Sonia Boczkowska, em I Saw a Mountain, Sami Feder. Fotografia provavelmente de
Sami Feder, durante ensaios, entre 1945 e 1947. Local não identificado. Acervo:
MH/YV-IL. Tratamento de imagem por Mara Martha Roberto.
93. À esquerda, cena de Os sapatos de Majdanek ou Vi uma montanha, de Mosche
Schulztein, com a atriz Sonia Bocskowska. No centro, O Judeu Errante, de Sami Feder.
Reprodução de painel no BBM-AL.
94. Ensaio ou apresentação de Partisans. entre 1945 e 1947. Local não identificado.
Fotografia provavelmente de Sami Feder, Acervo: MH/YV-IL.
95. Carteira de membro do Kazet Theater, de Sami Feder. Acervo: BBM-AL.
Fotografado por Leslie Marko, mai. 2013.
96. Integrantes do Kazet Theater em turnê (Ao centro, sentado, Sami Feder; em pé,
abraçando-o, Sonia B; ao lado, o casal Berl Friedler e Dolly Kotz. Demais integrantes
não identificados). Fotógrafo e local não identificados. Acervo: USHMM-EUA.
97. Composição de manchetes veiculadas durante a turnê do Kazet Theater, 1946-47.
Acervo: BBM-AL.
98. Matéria no Nayeh Presseh sobre a visita de Paul Trepman e Sami Feder à redação
do Jornal, Paris, 11 de jul. 1946. Acervo: Eliezer Trepman.
99. A Sorte Grande e o Alfaiate Enfeitiçado, de Scholem Aleichem. Bruxelas, 18 e 19
de Junho de 1947, respectivamente, sob os auspícios do Conselho de Associações
Judaicas da Bélgica.
100. Divulgação das apresentações de Der Goel na Bélgica. 23 e 24 de junho de 1947,
às 20h, no Cercle Royal Artístique. Acervo: GM-IL, Jerusalém (Israel).
101. Reproduções dos cartazes de divulgação da Turnê do Kazet Theater na França e
Bélgica, 1947. Acervo: Zlata Zaretsky
102. Companhia Kazet Theater em turnê na Bélgica. Bruxelas, 1947. Fotógrafo não
identificado. Acervo: USHMM-EUA.
103. Sami Feder e Sonia, no dia da apresentação no Teatro Sarah Bernhardt. Paris, 03
jul. 1947. Fotógrafo desconhecido. Acervo: Zlata Zaretsky.
104. Rua Freeman, onde residiu Sonia (Boczkowska) Lizaron, na Casa de Repouso
Gary Smorgon House. Melbourne, jul. 2014. Foto de Leslie Marko Acervo: Leslie
Marko.
105. Disco Joy and Sorrow, gravado por Sonia Lizaron (Boczkowska) em Tel Aviv.
106. Sonia Lizaron cantando na residência de Abraham e Cezia Goldberg, no
aniversário de 50 anos de casamento do casal . Melbourne, anos 1960. Fotógrafo não
identificado. Acervo: Família Goldberg.
107. Avram e Seschia Goldberg, sobreviventes de Auschwitz e Arnold Zable, escritor
ídiche, amigos pessoais de Sonia Lizaron, com L. Marko, na residência da família
Goldberg. Melbourne, jul. 2014. Fotografia de Isaac Goldberg. Acervo: Leslie Marko.
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108. Sonia Lizaron e Ada, atendente da Casa de Repouso Gary Smorgon House,
observam a fotografia do Kazet Theater. Melbourne, jul. de 2014. Fotografia de Leslie
Marko. Acervo: Leslie Marko.
109. Sonia Lizaron e Leslie Marko, na Casa de Repouso Gary Smorgon House.
Melbourne, julho de 2014. Fotografia de Gabriela Marko. Acervo: Leslie Marko.
110. Detalhe do quarto de Sonia Lizaron, na Casa de Repouso Gary Smorgon House.
No porta-retrato maior, Pinchas Weiner, segundo marido de Sonia. Melbourne, julho de
2014. Fotografia de Leslie Marko. Acervo: Leslie Marko.
111. Convite de casamento de Sami Feder e Dora Fraifeld.
Observação: É curioso que o mesmo informa o evento já realizado, na casa de um
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Nosso teatro nasceu no campo...
nas horas tardias da noite, após o árduo trabalho diário,
com fome, sofrimento e corpos doloridos.
Criamos a esperança do teatro.
Começa uma vida nova, uma vida de pessoas livres, e eu faço parte delas
Sami Feder

Estandarte do Kazet Theater, que se encontra no BBM-AL, emprestado do YIVOEUA.
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