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Cheguei na Polônia sem imagens mentais.  	
	
Aterrissar em Varsóvia foi descobrir que estava entrando não em um buraco negro, 
nem em uma espécie de página em branco, mas em uma tela “em cinza”, um 
território sem narrativas. 	
	
Minha única referência era uma lembrança de minha ‘vó’ Sonia, aos 9 anos, no 
inverno, e a neve cobrindo suas pernas até a altura das coxas. Minha mãe dizia que 
ela sentia saudades também das florzinhas de sua cidade, Przelmysl, e que tinha uma 
macieira em seu pomar. 	
	
Minto. Tinha outra lembrança também. Meu pai contava a história de uma tia avó 
dele, que colocava a mortalha para tomar sol no breve verão de Deblin/Irena e 
apavorava todas as crianças no schtelt. Ela morreu com mais de 100 anos. E tomava 
uma cumbuca de aquavita em jejum todas as manhãs...	
	
E isso era tudo o que eu sabia, ou que lhes restara. 	
	
No mais, o que havia eram as perdas. 	
	
Deve ser por isso eu seja tão apegada a nomes. Tenho muita dificuldade em entender 
como as pessoas não associam meu nome, Beiguelman, aos bagels, o famoso pão 
judaico. 	
	
Mais ainda, me surpreende quando descubro que meu interlocutor sequer sabe o que 
é um bagel! 	
	
Fiquei emocionada quando vi em Cracóvia, uma espécie de Paraty da Polônia, os 
carrinhos que vendem bagels quentinhos desde cedo nas ruas...	
	
Bela e medieval, Cracóvia foi tombada como patrimônio mundial e um dos destaques 
é o bairro de Kazimierz, que já foi uma cidade à parte, exclusiva para judeus, 
separada de Cracóvia por um muro. 	
	
É ali que a vida noturna e cultural da cidade acontece, em bares lindos que vendem 
vodcas artesanais de-li-ci-o-sas.	
	
Tudo foi preservado em Cracóvia. No pequeno distrito de Kazimierz encontram-se 
cinco sinagogas, uma delas, a maior e mais importante, foi construída no século 15. 	
	



É como se o tempo houvesse parado. Não sei se de medo ou indiferença.	
	
No centro da cidade, a palavra que mais se vê é kantor, que quer dizer câmbio, e não 
uma homenagem a um de seus mais ilustres artistas, Tadeusz Kantor. 	
	
Por todos os lado pululam escritórios de companhias de viagens que anunciam 
excursões e “passeios” a Auschwitz. 	
	
A canibalização da memória pela indústria do turismo é algo ainda a ser discutido. 	
	
Mas o fato é que nomes sempre foram muito importantes para mim. Talvez porque 
são a única coisa que ficou da história dos meus avós antes de imigrarem. 	
	
Todo o resto lhes fora roubado.	
	
Varsóvia é o Joy Division antes do Joy Division? 	
	
Não estava preparada para chegar à Varsóvia em um lindo dia de sol e enfrentar uma 
luz tão bonita de outono. 	
	
Sonolenta, no carro, descobria uma cidade que oscilava entre o cinza e o amarelo. Um 
cruzamento entre a herança soviética com os girassóis que brotam no meio das 
avenidas e me encantaram. 	
	
(Vi, outro dia, girassóis no supermercado em São Paulo, e senti saudades de Varsóvia. 
Me deu culpa. Posso sentir saudades de lá?)	
	
No caminho para o hotel, fui me dando conta que a Polônia na minha imaginação era 
só neve e um plano sem volume. 	
	
Um incalculável terreno vago na minha história pessoal. Ou um terreno vago de uma 
história pessoal que eu tinha e não sabia.	
	
Varsóvia é uma cidade de apagamentos. Reconstruída sobre os escombros da 
Segunda Guerra e em conflito com seu passado, é uma paisagem que parece ter sido 
sintetizada por um habilidoso manipulador de Photoshop. 	
	
Entre os arranha-céus que dominam o centro da cidade, um me chamou a atenção. O 
que traz um luminoso azul da empresa de seguros MetLife. Era lá que ficava a antiga 
grande sinagoga da rua Tłomackie [Tomatzquiê]. 	
	
Saber disso foi um choque. Não menor do que ver as ruínas do gueto serem 
recuperadas e ocupadas por restaurantes descolados, lojas e cafés superbacanas, em 
um processo de gentrificação que ali beira a violência do capital contra a memória. 	
	
Andei pelas ruas e vi cartazes que anunciavam aulas de hebraico. Passei por uma 
sinagoga de noite e havia uma cabana. Era época da festa judaica de Sucot, a festa das 
colheitas, uma das mais importantes do calendário judaico. 	
	
É comemorada em outubro e relembra os 40 anos de êxodo no deserto, depois da 
fuga do Egito. Em homenagem a esses nômades, os religiosos dormem em cabanas 
nessa época do ano.	
	



Ver gente dentro de uma cabana, em uma sinagoga, em Varsóvia, foi 
inesquecivelmente desestabilizador. 	
	
Pois então ainda existem judeus que vivem em Varsóvia?! Como conseguem? São 
sobreviventes de guerra ou da história?	
	
Os poucos edifícios que sobraram do Gueto foram transformados em habitações 
populares. Parecem cortiços, moradias informais, mas não são. Conhecê-los foi 
perturbador. Perturbador porque perturbadoramente familiar. 	
	
Algo ali me levava a crer que naqueles prédios,  agora tombados pela Unesco, mas já 
tragados pela especulação imobiliária, minha família – digo, o ramo proveniente de 
Varsóvia, os Bilard de minha avó Cecília, Zirel Sissel originalmente – teria morado. 	
	
É aqui que ficava a casa dos Bilard?	
	
Uma pichação na parede “Aqui é o Gueto!”, em polonês e hebraico, me deu um súbita 
vontade de sair passeando pelas ruas com uma estrela amarela de feltro no braço. 	
	
Alguém notaria?	
	
O estatuto da propriedade é confuso demais em Varsóvia. Quando visitei o Museu de 
Arte Contemporânea soube que estavam de mudança. O prédio foi reivindicado por 
um grupo de empresários. 	
	
Descobri que isso se tornou comum. Depois dos saques nazistas, vieram os longos 
anos soviéticos e toda a propriedade tornou-se estatal. Hoje é essa bagunça. Uma 
cidade, onde todos são potencialmente os antigos donos de um lugar que já foi de 
outro alguém, mas ninguém sabe exatamente de quem.	
	
Meu amigo Marcio Harum me lembrou que o primeiro LP do Joy Division, uma de 
minhas bandas favoritas, chamava-se Warsaw [Worsa], Varsóvia. 	
	
O Joy Division ainda não era ainda Joy Division em 1978. Chamava-se, como seu LP 
de estreia, Warsaw [Worsa]. 	
	
Foi uma decepção me dar conta que a música é um tributo a Rudolf Hess, o secretário 
de Hitler que tentou um acordo de paz secreto com a Inglaterra e foi banido do 
partido, mas igualmente condenado no Tribunal de Nuremberg por crimes de guerra. 	
	
Love will tear us apart... E Varsóvia é mesmo o Joy Division antes do Joy Division.	
	
Detroit com botox 	
	
Viajei para Lodz (que na verdade se pronuncia Udzch) alguns dias depois. Fui de 
trem. O que sempre para mim é extremamente desestabilizador nesses países. 	
	
A primeira vez que cruzei a Alemanha de trem, indo de Oberhausen a Kalsruhe, tive o 
pior pesadelo de minha vida. A memória do que não vivi, aflora como se estivesse 
agarrada ao meu DNA. Não foi diferente nessa travessia. Mas houve um particular. 
Percebi que as nuvens da Polônia são verticais. Lindas...	
	
Com esse alento, pude apreciar a paisagem. 	



	
Caiu a ficha de que estava em um país que durante décadas havia sido parte daquilo 
que na escola nós aprendemos ser a “cortina de ferro”. 	
	
Campos abertos e casinhas dignas de um cenário de filme, entrecortadas por prédios 
enormes de pedra, arruinados ou simplesmente detonados. 	
	
Onde ficou o tal do “Leste Europeu”?	
	
Lodz é uma espécie de Detroit da indústria têxtil. Uma cidade de incontáveis galpões 
do início do século 20 abandonados que aos poucos vão sendo recuperados como 
centros de inovação e design. 	
	
Incrível a força das tais indústrias criativas e sua capacidade de zerar o passado. 	
	
Um dos ensaios que mais cito e uso em aula, Design & Crime de Hal Foster, soava 
como um mantra na minha surpreendente caminhada por essa cidade. 	
	
Foster diz que hoje facilmente se compra não só o design, mas a possibilidade de ser 
“designed”. 	
	
Para tudo há um “design”. Para o rosto flácido haverá um “designer de cirurgia. À 
memória histórica, “um designer de museus”. 	
	
E, depois que visitei, em Lodz, o Art Inkubator, onde se preparava um festival – como 
não poderia ser? – de design, não consegui pensar em mais nada que não fosse esse 
ensaio de Hal Foster.	
	
Orgulhosamente apresentado como projeto financiado pela prefeitura e pela 
Comunidade Europeia, o Art Inkubator ocupa três edifícios de uma antiga fábrica 
construída entre o fim do século 19 e o começo do 20. 	
	
Muito se fala de como o projeto tenta conciliar as características originais do edifício 
com o que há de mais up to date. 	
	
Não se faz qualquer referência a quem eram os antigos donos dessa fábrica (e das 
outras que estão em processo de readequação). Corto meus peiales (se os tivesse) se 
essa fábrica não foi de um judeu.	
	
Lodz foi a segunda maior comunidade judaica da Polônia e um centro industrial 
importante. A cidade foi ocupada uma semana depois que os alemães invadiram a 
Polônia, em setembro de 1939. 	
	
160 mil judeus viviam lá e constituíam um terço da população. No começo de 1940, 
foram todos confinados em uma pequena área da cidade. 	
	
Lá fica o Memorial aos Judeus mortos na Segunda Guerra, junto da estação de trem 
de onde os judeus e os ciganos eram deportados para o campo de extermínio de 
Chelmo [Helmo], o primeiro lugar onde se usou gás venenoso Ziklon B. 	
	
Atravessamos a cidade e passamos por casinhas de madeira muito antigas. Passamos 
por prédios imensos e insonsos, remanescentes da época soviética que parecem hoje 
hiatos na história. 	



	
O que restou do comunismo?	
	
No Memorial, além de fotos feitas pelo exército alemão de homens, mulheres e 
crianças, em trabalhos forçados, pode-se visualizar as infindáveis listas, meticulosa e 
doentiamente  organizadas, que registravam o nome de todos os presos e seus dados 
pessoais. 	
	
Inacreditável a tecnologia de controle nazista. 	
	
No caminho, vi uma parede pichada com uma suástica. Quando será que o passado 
vai passar? 	
	
Mas em Lodz conheci, também, o tamanho de minha ignorância. No Museu de Arte, 
imperdível como havia me adiantado Paulo Herkenhoff, tomei contato com um 
mundo da arte moderna e contemporânea que nunca nos chegou. 	
	
Fiquei envergonhada de saber tão pouco de Władysław Strzemiński  e do 
construtivismo polonês. 	
	
E fui absolutamente cativada pelas incríveis fotos de Tomasz Tomaszewski, que 
retratou a Polônia e Varsóvia como ninguém.	
	
Eu sou daqui? 	
	
Ah... Varsóvia… 	
	
Você já esteve em um lugar onde se sentiu parecido com todo mundo? Onde todas as 
mulheres têm o mesmo tom de cabelo que você, a mesma cor de pele, o mesmo azul 
de seus olhos? Comigo isso nunca havia acontecido.	
	
Eu me detesto em fotos e alguns dos poucos retratos meus que gostei de (re)olhar 
foram feitos em Varsóvia. 	
	
Surpreendente como me vi “bem na foto”. 	
	
Tudo parecia fazer sentido. Eu, naquele lugar, fisicamente. Pela primeira vez, parecia 
estar encaixada na imagem. 	
	
Mais do que o cenário estranhamente confortável, perturbadoramente familiar, 
repito, eu me sentia o tempo todo em casa quando me sentava à mesa. 	
	
Era como estar de volta na casa da ‘vó’ Sonia. Tudo que eu mais gostava de comer na 
casa dela nos fins de semana, eu comia todos os dias na Polônia. 	
	
Pireogui, cashe (trigo sarraceno) refogado, creme de leite azedo com cebolinha... 	
	
Uma festa para o meu paladar.	
 	
Difícil foi compreender que tomar chá quente com sopa no almoço, uma de minhas 
piores lembranças de infância, é a coisa mais comum na Polônia. 	
	
É o arroz-feijão de lá. Todo mundo faz e ninguém sofre! Mas como eu sofria com isso 



na casa da ‘vó’ Sonia (na realidade, Guitla Zizla, um nome que ela destetava e que eu 
acho sen-sa-ci-o-nal...). 	
	
Quando as ruínas tornam-se escombros? 	
 	
Estamos falando aqui, eu e você, de uma história sem rastros. Um mundo de tempos 
abolidos e de tempos imóveis. 	
	
Abolidos porque foram calados. Imóveis porque em muitos lugares, especialmente 
nas cidades pequenas, parece que tudo está entre parênteses e pode recomeçar a 
qualquer momento. 	
	
Há uma dívida moral, ética, emocional tão inegável quanto inegociável. Só o tempo 
será capaz de amenizar. 	
	
Mas será capaz de apaziguar a dor? 	
	
Não há como não perceber que isso é reconhecido por ambas as partes, digo: judeus e 
poloneses. 	
	
Ao menos no que diz respeito à dívida ética e emocional. O quanto se compreende 
sobre a imensidão da dor embutida nessa história é difícil de saber e mensurar...	
	
Os judeus são os negros da Polônia e a Polônia é a nossa África.	
	
É verdade que em todas as cidades que visitei, das maiores e turísticas, como 
Varsóvia e Cracóvia, às menores e inexpressivas, como Deblin e Przelmysl, todas têm 
memoriais às vítimas do nazismo. 	
	
Isso não é pouco. É importante e confesso que me surpreendeu. Mas memoriais não 
são capazes de retrabalhar o passado.	
	
Em Deblin, entendi o que Andreas Huyssen queria dizer quando escreveu que o 
século 20 não foi capaz de criar ruínas, apenas escombros. 	
	
As ruínas, diz Huyssen, possuem aura. São ameaçadoras, porque trazem consigo um 
“opressivo entrelaçamento de passado e presente, natureza e cultura, morte e vida”. 	
	
Já os escombros são os restos do que as catástrofes do século 20 nos legaram. São 
incapazes de espacializar a história e temporalizar o espaço. 	
	
Deblin não é uma ruína. É um escombro. 	
	
A pequena cidade é hoje um centro de aeronáutica, mas ali o tempo parece que 
procura amordaçar sua própria biografia. 	
	
Nos anos anteriores a Segunda Guerra, 62% da população da pequena cidade era 
composta por judeus. Hoje não há nenhum.	
	
Ficaram as ruas de terra batida, na área que já havia sido o stzelt e depois o gueto. 	
	
No lugar da sinagoga, está uma loja de informática daquele tipo de “arquitetura-
nada”, típica dos lugares sem presente que renegam seus traços.	



	
Fui à cidade em um domingo e não havia viva alma nas ruas, além de um pobre 
mendigo bêbado que dormia sob o sol em um terreno abandonado. 	
	
Nunca vi um azul tão mágico como o do céu de Deblin. Não sei que tom de azul era 
aquele. Existe azul cor de vazio?	
	
Foi lá que meu avô Rafael, meu querido ‘vô’ Fael, e seu irmão, o adorável tio Schie 
cresceram. 	
	
Somente eles e sua irmã Raquel, que foi morar na Argentina, depois de uma breve 
passagem por Santos, onde meu avô se estabeleceu, sobreviveram. 	
	
Imigraram pouco depois da Primeira Guerra. Por isso, não morreram.	
	
Meu bisavô Leibz foi grão-rabino ali. Não sei qual de nossos antepassados eram os 
fazedores de bagel de quem herdei o sobrenome curioso – Beiguelman, o homem que 
faz bagels. 	
	
Não há bagels em Deblin. 	
	
Um senhor que abordamos em uma lan house nos mostrou onde ficava o QG da 
Gestapo. Uma casa sombria, como tudo naquela cidade, que estava ocupada por 
alguém em campanha política, como se esse dado não fosse incômodo. 	
	
E pelo visto, não era.	
	
Depois de andar a esmo por algumas horas pelas vielas de terra batida e casinhas 
pobres de Deblin, e encontrar nada sobre mim e minha história, fomos ao cemitério. 	
	
O cemitério fica em uma cidade vizinha, Bobrowniki, um lugar que me pareceu ainda 
mais pobre e católico que Deblin e que tem menos de 1.000 habitantes.	
	
O portão estava aberto, muito embora fosse época de festas – Sucot – e isso seja 
proibido pelas leis religiosas. 	
	
O pequeno cemitério é na verdade um descampado, com alguns restos de lápides. Na 
época da Guerra, os nazistas saqueavam os túmulos para pavimentar estradas com 
suas pedras.	
	
O cemitério só tem um túmulo. Na verdade, um pequeno memorial. 	
	
Ao ler a lápide vi que era de Chaya Bubis, mãe de um primo de segundo grau de meu 
pai, Ignatz Bubis, que o construiu em memória a ela e a todos os mortos. 	
	
Gelei.	
	
Não porque conheci Ignatz Bubis, que localizou meu pai a quem não conhecia, nos 
anos 1990, via os arquivos de Iad Vashem, o centro de memória do Holocausto 
localizado em Tel Aviv. 	
Mas por me dar conta que a barbárie nazista não se limitava a suprimir a vida de 
todos aqueles que considerava inferiores – judeus, negros, ciganos, deficientes 



físicos, homossexuais – mas porque também era capaz de exterminar a própria 
morte. 	
	
Na saída do cemitério, soprou um súbito vento morno. Senti um cheiro forte  e 
agradável e reparei que o entorno do cemitério não era gramado, mas sim coberto de 
dill. 	
	
Quem plantou dill em volta do cemitério?	
	
Entrei no carro e me lembrei do dia em que meu pai me contou que sempre que 
viajava, consultava a lista telefônica, procurando encontrar algum Beiguelman. 	
	
Nunca havia encontrado. 	
	
Jamais vou esquecer a melancolia do seu olhar ao me revelar esse seu costume e seu 
insucesso. 	
	
Uma melancolia que só fui capaz de introjetar, na saída do cemitério, depois de uma 
busca infrutífera por algum vestígio de mim mesma e encontrar um túmulo 
simbólico, que jamais havia abrigado um corpo.	
	
Como é viver onde tudo é aqui era? 	
	
Em Przemysl, na cidade de minha avó Sonia e do meu avô Isaac, o cemitério remonta 
ao século 18. 	
	
Havia um outro, mais antigo. Não sobreviveu ao nazismo, mas seu portal de entrada 
ainda existe. 	
	
Esse do século 18 também teve inúmeros túmulos destruídos para pavimentar 
estradas, mas ainda há muitas lápides. 	
	
Fica em cima de uma colina, dentro de um pequeno bosque e parece ter saído de 
dentro de um momento de trevas em um conto de fadas. 	
	
Os jazigos, muito antigos, estão recobertos de musgo e é praticamente impossível ler 
qualquer informação que ficou ali inscrita, num gesto de rebeldia misterioso do 
esquecimento contra a morte. 	
	
Mas nada é mais perturbador que as sequencias de túmulos sem nome. Afinal, não é 
verdade que todo homem tem um nome?	
	
Przemysl foi parte do Império Austro-húngaro e meus avós maternos, Sonia e Isaac, 
sequer sabiam escrever em polonês. 	
	
Foram educados em alemão e a família de minha avó, os Schlosberg, era proprietária 
de sua terra. Algo que não é comum. 	
	
Aos judeus isso era proibido. Exceto nas cidades que estiveram sob domínio do 
imperador Guilherme II, um déspota esclarecido.	
	
Scholosberg quer dizer montanha do castelo em alemão. E na cidade há um ponto 
turístico que é justamente a montanha do castelo. 	



	
Um pouco abaixo, há duas casa grandes e bonitas, uma das quais estava à venda. Será 
que era ali que os Schlosberg moravam?	
	
Przemysl chegou a ter 28% de sua população composta por judeus. Hoje, cinco 
famílias de origem judia moram lá. 	
	
O meu guia era um desses descentes e me levou para um tour totalmente nonsense, 
onde caminhava comigo apontando para o que uma vez havia sido a sinagoga, o 
mercado, a casa de não sei quem. 	
	
Nada mais existe. 	
	
Como será viver em um lugar em que tudo era?	
	
Fui a Przemysl em um dia particularmente bonito. Cinza e dourado. 	
	
No caminho, atravessando os campos de trigo, iluminados pelo sol, lembrei de minha 
avó Sonia e de suas saudades das florzinhas de Przemysl. 	
	
As paisagens me tiravam o fôlego e no seu encanto me desorientavam. 	
	
A beleza afronta a memória do pesadelo?	
	
Vislumbrar aquele território no esplendor do sol não conseguia me fazer esquecer, 
em nenhum momento, de minha ‘vó’, menina, cruzando os campos com neve até a 
altura das coxas. 	
	
Saber que os nazistas arrancavam as peles e os sapatos dos judeus nas ruas e 
entravam nas suas casas para tirar o que tivesse de mínimo equipamento de proteção 
contra o frio, foi sempre uma das imagens mais dantescas da Segunda Guerra que se 
formaram em mim. 	
	
Ela talvez é só comparável ao pavor que me dá a história dos judeus sendo levados a 
caminhar nas águas de um dos rios da cidade, o rio Wiar, em temperaturas de várias 
dezenas abaixo de zero.	
	
Não sei como contar o choque que tive ao chegar em Przemysl e, ao entrar na cidade, 
ter como primeira visão sua velha ponte metálica sobre o rio. 	
	
Ela cruza, na verdade, o rio Sam, mas ao avistá-la, todos os meus terrores mais 
terríveis vieram à tona. 	
	
Até porque não sabia que esse não era o rio onde toda a minha família morrera.	
	
Tentei pensar na doçura de meu ‘vô’ Isaac, que tinha o sobrenome mais lindo que 
alguém pode desejar, Ehrenfreund, que quer dizer amigo leal. 	
	
Ele recolhia os passarinhos na neve e os guardava no casaco para protegê-los do frio. 	
	
Era conhecido na cidade como o homem que tinha passarinhos nos bolsos... 	
	



Meu ‘vô’ Isaac teve uma história muito triste porque sua mãe Liebe, que quer dizer 
querida, morreu muito jovem e ele foi criado por uma madrasta que era uma 
verdadeira megera. 	
	
Suas duas irmãs imigraram para Paris. Os filhos de uma delas foram salvos por um 
padre que os escondeu em uma igreja no campo. 	
	
Um deles era sonâmbulo. Dormiu amarrado à cama até o fim da guerra. Ficou com 
sequelas psíquicas para sempre. O outro tornou-se um dos melhores amigos do 
cineasta Claude Lelouch.	
	
Isaac não nasceu em Przemysl, mas em uma cidadezinha próxima que hoje pertence 
à Ucrânia. Do mirante da cidade é possível ver a Ucrânia. 	
	
A confusão das fronteiras polonesas só não é maior que a minha nessa viagem que 
parece que não acaba.	
	
	
	


