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A curiosidade sobre quem são nossos antepassados e como eram suas vidas, muito comum
para a maioria das pessoas, sempre esteve presente em minha vida, ainda que latente. O dia
a dia agitado e a busca por realizações profissionais estão sempre nos afastando dos assuntos
que no momento não nos parecem urgentes. O estudar, o trabalhar e o cuidar dos filhos nos
ocupam e nos preenchem por longos anos de nossas vidas.

Esporadicamente, ouvia meu avô Samuel Szpilman relatar alguns casos sobre sua
vida na Polônia e no Brasil, mas naquela época não tinha minha atenção voltada para esse
interesse histórico-familiar e aqueles relatos soavam como algo folclórico. Infelizmente, como
meu avô e seus dois irmãos já faleceram, e não tive a oportunidade de conversar detidamente
sobre suas vidas e suas lembranças, com eles foram-se suas memórias.

Em certo momento, enquanto escrevia este livro, senti falta dessas memórias. Ao
pesquisar e escrever sobre o inacreditável sofrimento que os judeus da Europa passaram nos
séculos que nos antecedem, e mais especificamente no período 1914-1945, das Grandes
Guerras, comecei a atiçar a adormecida curiosidade sobre a história da minha família e imaginei
que este relato poderia, para mim e para os leitores, dar um tom mais pessoal e, assim,
aproximar-nos de algo que, por ter acontecido com os “outros” em tempos passados, sempre
tende a nos parecer muito distante de nossa realidade.

Nesse sentido, procurei meu tio Adolfo Szpilman e pedi que me relatasse alguns
fatos de que tinha conhecimento, para assim recompormos partes da vida de seu pai, Samuel
Szpilman. O resultado, que teve importante contribuição de meu irmão Ricardo Szpilman,
está descrito a seguir. Com sua ajuda e com a contribuição de vários outros membros da
família, no Brasil, como meu sobrinho Bernardo, e no Canadá, meus tios-avós Chana e Leo,
conseguimos também montar a árvore genealógica dos Szpilman (veja na página 450).

                 amuel  Szpilman, meu avô, contava que nosso sobrenome Szpilman originou-se da profissão
de sua família, porém nem sempre foi assim. Até o século XVIII, quando os judeus ashquenazim
ainda não possuíam um sobrenome convencional, nossa família, que vivia na Áustria, tinha
no comércio de vinhos seu sustento. Bem situado economicamente, um de nossos ancestrais
deu aos filhos uma boa educação musical. Posteriormente, a música deve ter-se transformado
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na ocupação principal de boa parte dos membros da família e, a partir de 1787, quando os
judeus na Áustria tiveram que adotar sobrenomes, conforme suas profissões, locais de residência
ou características físicas (veja na página 126 - “A adoção de Sobrenomes”), o sobrenome
SpielmannSpielmannSpielmannSpielmannSpielmann, que significa “homem que toca”, foi então incorporado à família.

Possivelmente motivados, de um lado, pelas perseguições antijudaicas e, de outro,
pelas guerras e reformas napoleônicas (veja página 133), os pais de Israel (avô do meu avô)
migraram da Áustria para a Polônia no início do século XIX e o nosso sobrenome Spielmann
foi alterado para SzpilmanSzpilmanSzpilmanSzpilmanSzpilman __ alguns membros da família devem ter permanecido na Áustria
e, provavelmente, o diretor de cinema austríaco Gotz Spielmann, que concorreu ao Oscar
2009 de melhor filme estrangeiro com Revanche, deve ser um de seus descendentes.

No início do século XX, havia na Polônia os Szpilman de Ostrowiec e os Szpilman de
Varsóvia, onde Wladyslaw Szpilman*, primo de Samuel, morou e estudou.

Os Szpilman de Ostrowiec

 Pequena cidade distante duas horas de Varsóvia, Ostrowiec possuía população
composta por uma maioria judia. Como toda criança, Samuel Szpilman (1900-1994) estudou
no Heder (escola judaica de educação religiosa) e também em uma escola laica. Seu pai,
Reuwen Szpilman, era um respeitado professor de vários instrumentos musicais e seus quatro
filhos homens tiveram com ele uma excelente formação musical, que se revelou de grande
importância na década de 1930, no Brasil, quando Samuel e seus dois irmãos músicos,
Moysés e Waldemar, para obter melhores colocações, tiveram que aprender a tocar outros
instrumentos que se integravam às orquestras de baile, como o saxofone.

A discriminação dos judeus e os pogroms, onde não raro sofriam severas agressões
morais e físicas, somavam-se ao ambiente europeu de guerras cíclicas e à impossibilidade de
empregos formais, já que era proibido aos judeus acesso a profissões liberais e cargos públicos.
Devido às cotas que restringiam o acesso aos judeus, o prosseguimento dos estudos em
universidades era quase impossível. Restava então, aos jovens judeus de Ostrowiec, o
aprendizado de uma profissão passada pelo pai ou por um parente próximo.

Desde criança, os irmãos Szpilman participavam da orquestra de seu avô e de seu pai
(veja foto na página ao lado), muito requisitada na região. Viajavam de carroça para outras
cidades e sofriam bastante com o frio no inverno. Samuel foi para o exército polonês aos 18
anos e participou do final da Primeira Guerra Mundial. Depois de cumprir seu serviço militar,
pediu baixa, embora tivesse tido o incentivo do sargento-maestro para participar da Banda do
Exército sediada em Kielce, onde seu instrumento era a tuba, que aprendeu por si só. Décadas
depois, ainda imitava o som grave e rítmico da tuba para seus filhos, que se divertiam bastante.

* O famoso livro O pianista, escrito por Wladyslaw Szpilman logo após o término da Segunda
Guerra Mundial, que conta sua experiência como sobrevivente do nazismo, foi adaptado para
produzir o filme homônimo, dirigido por Roman Polanski, ganhador da Palma de Ouro em Cannes,
em 2002, de três Oscar’s em 2003 (Melhor Diretor, Melhor Ator __ Adrien Brody __ e Melhor Roteiro
Adaptado) e de diversos outros prêmios mundo afora.
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* Klezmer, contração das palavras hebraicas kli zemer (instrumento de melodia), é um gênero de música
judaica desenvolvida a partir do século XV pelos judeus ashquenazim que viviam na Europa central e
oriental, especialmente Lituânia, Polônia, Rumânia, Moldávia e Hungria. Os klezmorim, na maioria
músicos amadores, que absorveram um pouco das culturas locais e da influência cigana para compor
a base da música iídiche, formavam grupos itinerantes que tocavam repertório para dança em festas
judaicas. Inicialmente, predominavam os instrumentos de corda (violino, baixo e violoncelo), mas a
partir do século XX foram adicionados instrumentos de sopro e percussão, que tornaram a música uma
espécie de jazz com muita improvisação. Quando os judeus deixaram a Europa oriental, a música
klezmer, com seus acordes e arranjos inconfundíveis, foi difundida pelo mundo, especialmente nos
Estados Unidos, e influenciou importantes compositores judeus, como Gershwin e Leonard Bernstein.

Embora Samuel
ganhasse algum dinheiro no
trabalho de músico com o pai,
e reforçasse seu orçamento
dando aulas de dança de salão
e tocando nas sessões de
cinema mudo, ainda assim
era pouco para atender às
suas necessidades e
aspirações profissionais.
Muitos jovens da cidade, por
total falta de oportunidade
local, já tinham emigrado e
enviavam cartas com notícias
de progresso financeiro,
mesmo em profissões pouco
valorizadas. Suas duas irmãs
mais velhas, casadas,
também emigraram. Ruth foi
para os Estados Unidos e
Miriam para a Bélgica (mas
não escapou do nazismo). Tudo isso gerava forte atração para Samuel e seus dois irmãos,
Moysés e Waldemar, que, devido às idades próximas, eram mais ligados entre si e pensavam
de forma semelhante. Assim, os três irmãos decidiram que emigrar seria a solução para
concretizar seus sonhos de progredirem na vida.

Seu pai, Reuwen, também acreditava que a imigração seria o melhor caminho para o
futuro dos três filhos e deu seu apoio moral e financeiro para a longa viagem. Para conseguir
o dinheiro necessário, teve que vender parte do sobrado em que moravam. Reuwen e a
família residiam na Alleja 3 Maya 30, uma rua muito conceituada e valorizada de Ostrowiec.
O térreo do sobrado era usado em parte para a loja, onde vendia instrumentos e partituras
musicais, e em parte para dar as aulas de música. No segundo andar, Reuwen morava com
toda a família. Muitas vezes as janelas ficavam abertas e as pessoas iam para lá ouvir os
improvisados concertos da família Szpilman.

Fotografia, tirada em 1905, da Orquestra Klezmer* dos Szpilman
(formada em 1870). De barba branca, sentado e tocando violino, 3o

da esquerda p/ direita, está Israel Szpilman (avô de Samuel Szpilman
e de seu primo Wladyslaw Szpilman), pai de Reuwen Szpilman (4o

sentado, da esquerda p/ direita, tocando violino). Ao alto, de barba
branca, tocando contrabaixo, está Zile Szpilman (irmão gêmeo de
Israel). Em pé, à esquerda, tocando clarineta, está Szymon Bajgelman.
Os casamentos entre os Szpilman e os Bajgelman ocorreram muitas
vezes ao longo de gerações. Por acaso, e por conta do destino, a
falecida sogra de Adolfo Szpilman (meu tio) era Chawa Bajgelman.
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Moravam com a família, além dos filhos e filhas solteiros, as filhas casadas e suas
proles, que ainda não haviam imigrado. Em famílias muito grandes, era comum ter sobrinhos
mais velhos que os respectivos tios. Assim, Chaja Sura, mulher de Reuwen e mãe de Samuel,
amamentava seu filho Leo, enquanto sua filha Ruchla amamentava seu filho Yeidel, neto de
Chaja Sura. A casa abrigava ainda Sheindele, viúva, mãe de Chaja Sura. Chaja Sura era uma
mulher evoluída para a sua época e muito respeitada na cidade. Por isso, costumava ser muito
procurada para ler e escrever cartas para as mulheres que não tinham esse conhecimento e
para dar aconselhamento em questões variadas.

Samuel e seus irmãos reclamavam que Sheindele era muito econômica e que a comida
era guardada num cômodo do qual só ela tinha a chave. Naquela época, as brincadeiras dos
meninos eram andar de velocípede, nadar
no rio e, mais tarde, uma bicicleta
compartilhada por todos. Moysés tinha fama
de ser um bom nadador e todos participavam
de clubes de adolescentes e de escoteiros.
Uma folclórica história dá conta do tradicional
arenque do jantar de Shabat, em que
compareciam outros parentes para dele
participar. As crianças se sentiam
prejudicadas, por serem muitos convivas para
pouco arenque. Dizia meu avô Samuel que
eles recebiam um pequeno pedaço de
arenque e algumas fatias de pão-preto.
Cheiravam o arenque e comiam o pão,
repetidas vezes. Somente saboreavam o peixe
após acabar com o pão.

Fazendo a América

O sonho dourado era imigrar para os Estados Unidos, porém havia um grande número
de interessados em toda a Europa central e oriental e, consequentemente, a quantidade de
vagas era restrita __ havia cotas para cada país de origem (veja página 183). Assim, se desejassem
insistir, teriam que aguardar alguns anos. As opções mais pragmáticas eram a Argentina e o
Brasil. Analisaram as possibilidades e decidiram pelo Brasil, para onde os três irmãos vieram
em 1924. O mais velho, Samuel, tinha então 24 anos de idade, e os irmãos Moysés e Waldemar
21 anos e 19 anos, respectivamente.

Ainda que a situação na Polônia se tornasse cada vez mais difícil, pode-se imaginar a
coragem necessária para tomar tal decisão, deixando para trás seus pais e irmãos, Chana com
15 anos e Leo com 12 anos (veja foto acima) __ os dois emigraram para o Canadá em 1948.
A despedida foi muito triste para todos, especialmente para seus pais, devido ao afastamento
dos três filhos de uma só vez.

Chaja Sura e Reuwen Szpilman
com os filhos Chana e Leo (1925).
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Ao chegarem ao Brasil,
foram recebidos pela família de
Luiz Brafman, aparentados e
também provenientes de
Ostrowiec. Luiz buscou-os no Porto
do Rio de Janeiro e os acolheu em
sua casa nos primeiros dias. Os três
falavam apenas polonês e iídiche.
No dia seguinte, Samuel pediu a
Luiz que o levasse aos locais onde
se ouvia boa música, os famosos
Café-Concertos. Com seu violino,
Samuel foi apresentado ao
proprietário de um desses cafés e, com o acompanhamento de um pianista improvisado,
mostrou suas habilidades, executando algumas peças. Satisfeito com o que ouvira, o proprietário
o contratou imediatamente e Samuel responsabilizou-se por formar uma orquestra. Os três
irmãos obtiveram assim o primeiro trabalho no Rio de Janeiro.

Logo depois, mudaram-se para uma casa alugada e começaram a “fazer a América”.
Samuel, como o mais velho, levava a sério a responsabilidade pelos seus irmãos. Controlava
as finanças e distribuía pouco para as despesas correntes dos irmãos. Eles tinham por objetivo
devolver ao pai o dinheiro gasto com as despesas da viagem e o pouco que haviam trazido
em espécie. Um antigo documento registra o envio de US$50.00 em janeiro de 1930 para o
pai, Reuwen, o equivalente hoje a cerca de US$ 600.00. Considerando que embarcaram em
1924, provavelmente enviaram periodicamente dinheiro para o pai __ em 1942, Reuwen foi
levado para o campo de extermínio de Treblinka, onde foi assassinado pelos nazistas.

A Confeitaria Colombo, no centro do Rio de Janeiro, é um exemplo marcante e
remanescente do esplendor daquela época. Samuel e Moysés trabalharam lá em diferentes
ocasiões, por diversos anos. Nesses locais havia usualmente um mezanino onde uma pequena
orquestra se exibia __ em geral, grupos camerísticos formados por cerca de seis músicos
tocando violino, piano, violoncelo, contrabaixo, flauta e clarinete. Foi uma época em que a
música clássica era muito apreciada e os frequentadores desses salões tinham prazer em ouvir
boa música. Os músicos tinham um repertório clássico e outro de música ligeira, com variadas
partituras orquestradas para pequenos conjuntos, cujos membros eram capazes de executar
de tudo para atender aos pedidos.

Lembro-me perfeitamente de algumas tardes de domingo dos anos 1960/70, quando
íamos, eu e meus dois irmãos (David e Rubens), com meus pais, acompanhados pelo meu
avô Samuel, à bela Confeitaria Colombo na Av. N.S. de Copacabana, hoje transformada em
banco. Meu avô tinha muito orgulho em nos apresentar e mostrar que todos o conheciam, já
que também lá trabalhava como músico. Tenho gratas recordações do tapete vermelho macio,
da suntuosa escadaria para o segundo andar, das mesas finamente preparadas e dos cheirosos
e maravilhosos doces e salgadinhos. Bons tempos aqueles!

Os irmãos Waldemar, Samuel e Moysés no Bar-Mitzvá
de Rubens e Marcelo Szpilman (1974).
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O Casamento

Alguns anos se passaram e a mãe de
Samuel, Chaja Sura, sentia muitas saudades
dos três filhos e queria muito rever o filho mais
velho. Tinha algum pressentimento, pois sua
saúde não estava boa, e desejava que Samuel
se casasse, formando uma família. Samuel
estava satisfeito, trabalhava muito e já tinha
conseguido obter bons resultados financeiros.
Já havia economizado o suficiente para fazer
uma visita aos seus pais e familiares na Polônia.
Embarcou em 1930. Ao chegar em Ostrowiec
com ternos bem cortados, passou a ser visto como o “americano” que retornava vencedor.

Permaneceu por lá um ano com os recursos economizados. Tocava vez por outra com
a orquestra de seu pai, Reuwen, mas o fazia mais por ele, pois já estava sentindo falta do
trabalho permanente e da vida a que se acostumara no Brasil. O pai insistia para que ele ficasse
na Polônia. Samuel foi apresentado a várias moças, porém nenhuma delas despertou seu
interesse até que, em Kielce, conheceu Rosa Garfinkiel __ segundo meu pai, ela seria da mesma
família do famoso músico americano Art Garfunkel, parceiro de Paul Simon. Rosa morava com
a mãe (Chaja Guta) e uma irmã solteira (Sonja). Não chegou a conhecer seu pai, Szmul Aron
Garfinkiel, que morreu atropelado por uma carroça. Tinha um irmão (Ludwig), que imigrou para
a Inglaterra muito jovem, e duas irmãs mais velhas, casadas e morando em Varsóvia. Ainda que
fosse raro as mulheres estudarem fora do círculo familiar, Rosa foi uma exceção, já que concluiu
o ginásio em 1920 e formou-se em Contabilidade (guarda-livros) em 1923, profissão que
exerceu em uma grande fábrica de material ferroviário até se casar.

Apaixonaram-se, mas houve uma pequena resistência dos pais de Samuel, devido ao
fato de Rosa ser uma moça sem muitos recursos. Porém, nada o demoveu. Sob a ameaça de
se casarem no Brasil, sem sua participação, seus pais concordaram com o casamento e
abençoaram a união. Na véspera do casamento, Rosa recebeu uma carta, prevenindo-a de
que Samuel pretendia levá-la para o Brasil para explorá-la. Muitos judeus e não-judeus iludiam
as jovens judias polonesas, prometendo casamento e  estabilidade no Brasil, e aqui passavam
a explorá-las como prostitutas*. Descobriram que a carta anônima era de um admirador de
Rosa, que jogou uma última cartada para tentar se beneficiar com o impedimento do casamento.

* A história das polacas, como ficaram conhecidas as moças judias que chegaram ao Brasil entre
1867 e 1930 e tiveram que se prostituir, é relatada no livro de Beatriz Kushnir Baile de Máscaras __

Mulheres judias e prostituição. As polacas e suas associações de ajuda mútua. As polacas deixaram
uma marca no folclore urbano brasileiro, mas sofreram forte rejeição por parte da comunidade
judaica, que na época precisava guardar seus valores morais. Os imigrantes judeus já sofriam com
o preconceito da sociedade brasileira e, assim, era fundamental deixar claro que os envolvidos com
a prostituição (polacas e cafetões) não faziam parte da comunidade judaica. Por isso, as polacas
não podiam frequentar as sinagogas, clubes e associações judaicas e não lhes era permitido o
sepultamento nos cemitérios judaicos.

Rosa e Samuel Szpilman na
Confeitaria Colombo, Rio de Janeiro (1955).
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Descoberto o autor da carta, e tudo esclarecido, o casamento se realizou. Voltaram para o
Brasil de navio em 1931. Rosa estava grávida do primeiro filho, Adolfo, que nasceu naquele
mesmo ano em solo brasileiro.

Definitivamente no Brasil

Inicialmente, Samuel e Rosa passaram pelas dificuldades típicas de quem mora em
parte de uma casa alugada __ geralmente, um quarto e o direito de uso da cozinha e do
banheiro. Pouco depois passaram a residir em uma casa só deles. A família aumentou com o
nascimento do segundo filho, João (meu pai), em 1934. Poucos anos depois, Samuel teve um
sério problema nos rins. Deixou de trabalhar e foi operado, após ter sido desenganado sobre
o resultado da cirurgia. Teve a sorte de se salvar, mas ficou com uma grande cicatriz. Contaria
muitas vezes para seus filhos e netos que a marca era resultado de uma luta com espadas
ocorrida em combate na Primeira Guerra Mundial. Essa história era sucesso garantido. As
crianças ficavam fascinadas e, como desfecho, Samuel tirava a camisa e mostrava a prova
dramática da narrativa. Lembro-me também do sucesso que ele fazia quando mostrava suas
habilidades ao violino, imitando perfeitamente diversos cantos de pássaros.

Esse problema de saúde acabou com as reservas financeiras do casal e colocou a
família em uma situação difícil. Rosa, sempre batalhadora e determinada, que tinha sido
preparada para ofícios em escritório, iniciou-se então em uma atividade muito diferente e
bem mais cansativa: o trabalho de venda de mercadorias de porta em porta, típico dos
imigrantes judeus no Brasil. Levava o mostruário de roupas femininas em uma ou duas malas
e vendia a crédito. A experiência com esse trabalho revelou sua potencialidade para o comércio.
Samuel, após recuperado, reiniciou as atividades
musicais e o casal foi desenvolvendo seus trabalhos
em paralelo.

Alguns anos antes da Segunda Guerra Mundial,
faleceu a irmã de Rosa, Sonja, e sua mãe, Chaja Guta,
ficou sozinha em Kielce. Com muita dificuldade, o casal
conseguiu pagar a passagem dela para o Brasil. O navio
partiu de Le Havre no início de maio de1936 e chegou
ao Rio ao final do mesmo mês. Chaja Guta, aos 67
anos, tinha pela primeira vez contato com seus netos,
Adolfo e João, de 5 e 2 anos, respectivamente (veja
foto ao lado). Eram os primeiros e os únicos que
conheceria, embora tivesse cinco filhos. A lembrança
dela para Adolfo é muito agradável, pois foi a única
avó que conheceu. A comunicação com ela era somente
em iídiche, mas ela também falava russo, língua de
nascimento, e polonês, língua do país em que se fixou. Chaja Guta e os netos Adolfo,

à esquerda, e João (1936).
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Pouco tempo depois, as duas irmãs de Rosa, que moravam em Varsóvia e que viviam
em boa situação financeira até então, pressentindo a catástrofe do nazismo, entraram em
contato com Rosa. As condições de vida em Varsóvia estavam cada vez mais insuportáveis e
elas decidiram que sua salvação seria emigrar para o Brasil. A expectativa da família, com a
possível vinda das irmãs de Rosa, era enorme, porém muitas barreiras surgiram. As dificuldades
financeiras e a discriminação dos judeus na Polônia, somadas às restrições à imigração de
judeus para o Brasil __ o Estado Novo, como ficou conhecido o governo de Getúlio Vargas no
período de 1937 a 1945, foi o único governo brasileiro que estabeleceu cotas de imigração
para os judeus __, faziam o processo arrastar-se e impossibilitaram sua vinda para o Brasil. Os
contatos foram ficando cada vez mais raros até cessarem. As duas irmãs foram mortas nos
campos de extermínio nazistas, com seus respectivos maridos.

Em1940, Chaja Guta faleceu, mas deixou a lembrança de sua presença nos quatro anos
em que conviveu com seus netos. Nesse mesmo ano, dois fatos importantes ocorreram na vida de
Samuel. Em janeiro, foi declarado Cidadão Brasileiro e passou a ser chamado de Samuel (na
naturalização), deixando de usar seu nome polonês, Szmul Isac. Em julho, foi contratado
formalmente para tocar na Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB), da qual foi sócio-fundador e
participou com seu violino da primeira formação orquestral no concerto inaugural da OSB no dia
17 de agosto de 1940 (veja foto abaixo) __ na comemoração dos setenta anos da OSB, a convite do
maestro Roberto Minczuk, tive o imenso prazer de assistir, no mesmo Theatro Municipal do Rio de
Janeiro, na noite de 17 de agosto de 2010, ao mesmo belo programa inaugural tocado por meu avô.

Seus dois irmãos, Moysés (violoncelo) e Waldemar (violino), também foram músicos da
OSB. Essas informações constam no livro Orquestra Sinfônica Brasileira, de Sérgio Nepomuceno.
A cultura musical da família foi enriquecida em 1942 pelos Concertos para a Juventude da OSB,
apresentados no último domingo de cada mês, pela manhã, aos quais os filhos e os primos eram
obrigados a comparecer. Entre outros locais, Samuel gostava muito de tocar no famoso Hotel
Quitandinha, em Petrópolis (RJ).
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Nas década de 1940 e 1950, Samuel tinha duas orquestras com o mesmo nome: OrquestraOrquestraOrquestraOrquestraOrquestra
Samuel SzpilmanSamuel SzpilmanSamuel SzpilmanSamuel SzpilmanSamuel Szpilman. Uma do gênero clássico e outra de música popular, incluindo obras brasileiras
e internacionais e a famosa música
iídiche, mais conhecida como música
Klezmer __ recentemente, houve um
renascimento da música Klezmer no
mundo, principalmente nos Estados
Unidos. Há inclusive na capa de alguns
CD’s e livros sobre o assunto a clássica
fotografia da orquestra Klezmer da
família Szpilman (veja página 441).

A orquestra clássica era
destinada aos banquetes, eventos em
que eram realizadas cerimônias de
homenagem a autoridades e figuras
importantes do cenário político e
militar brasileiro. Logo após o
término da Segunda Guerra Mundial,
em 1945, Samuel Szpilman compôs
a Marcha da Vitória, executada como
fecho nos banquetes por seu
conteúdo simbólico.

A orquestra popular era
muito procurada para os casamentos
na comunidade judaica do Rio de
Janeiro. Foi uma época em que a
festa de casamento podia ser
considerada um sucesso garantido se a orquestra fosse de Samuel Szpilman. Os imigrantes
judeus radicados no Brasil tinham grande predileção por suas músicas e aqueles que podiam
arcar com o custo sempre contratavam a Orquestra Samuel Szpilman para suas festas. A orquestra
popular continuou existindo até que a geração seguinte a esses imigrantes diminuiu seu interesse
pela música iídiche.

Waldemar Szpilman, irmão de Samuel e pai de Marcos Szpilman __ que seguiu uma
vitoriosa carreira de músico, como band-leader da Rio Jazz Orchestra, em paralelo à sua bem-
sucedida profissão de médico cirurgião-plástico __, atuou nas orquestras dos famosos cassinos
até 1945, quando então formou uma orquestra de música popular para atuar fora da
comunidade judaica e assim não competir diretamente com a orquestra de seu imão Samuel.
Muito requisitada, a Orquestra Waldemar SzpilmanOrquestra Waldemar SzpilmanOrquestra Waldemar SzpilmanOrquestra Waldemar SzpilmanOrquestra Waldemar Szpilman rivalizava com a também famosa
Orquestra Tabajara nos bailes e cerimônias da então capital federal. Em 1967, Waldemar
cessou esse trabalho para dedicar-se à Rádio MEC, como programador da emissora, e compor
a formação de músicos da Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB).
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Samuel e Rosa, como quase todos os imigrantes
judeus, tinham o grande objetivo direcionado à educação
dos filhos. Não mediam esforços em investir em escolas,
cursos e professores particulares, para reforço quando
necessário. O resultado foi a concretização do sonho da
vida do casal. Adolfo formou-se engenheiro em 1954 e
João formou-se médico em 1958.

A educação musical também era muito
incentivada pelo casal. Adolfo e João tinham aulas
particulares com os melhores professores de violino,
piano, teoria e solfejo. João, no entanto, para tristeza
dos pais, não se dedicava muito ao piano. Pensando
em um argumento forte, falaram que, caso ele não
tivesse interesse, venderiam o piano. De pronto, João
respondeu que poderiam vendê-lo. Assim, pouco tempo
depois, o piano foi vendido. Adolfo, mais interessado e
aplicado, teve oportunidade de participar da orquestra
em alguns banquetes. Mas não era nada fácil para ele
tocar com músicos tão competentes. Quando Samuel tinha que se desdobrar em mais de um
evento no mesmo horário, Adolfo o substituía nas cerimônias de casamento e recebia integralmente
a parte do pai.

Rosa, mais ambiciosa do que Samuel, desejava dar um passo além. Para isso falava
constantemente com Samuel sobre abrir uma loja. Não foi fácil convencê-lo. Finalmente, em
1947, inauguraram a tão sonhada loja em sociedade com Hena e Kalman Fridman. Situada na
Rua do Catete, chamava-se Modas Flamengo. Hena era irmã de Rosa por parte de pai, que era
viúvo ao se casar com Chaja Guta. A sociedade, por diferenças de idade e interesses dos
sócios, foi dissolvida e Rosa passou a tomar as decisões no comando do negócio. A loja
acabou sendo vendida alguns anos antes do falecimento de Rosa, em 1963.

Samuel continuou sua vida de músico até falecer em 1994. Tentou diversas vezes
ensinar violino para todos os seus netos, mas, infelizmente, nós não estávamos preparados
para receber tal dádiva. Os únicos descendentes que seguiram a tradição musical da família
foram meu irmão Ricardo Szpilman, maestro e professor de música, e minha prima Taryn
Szpilman (filha do Marcos Szpilman), cantora de jazz.

Rosa e Samuel Szpilman e os
filhos João e Adolfo (1941).

história e arvore genealogica.p65 10/1/2012, 18:52448



            JUDEUS  449449449449449

A História e a Árvore Genealógica da Família SzpilmanA História e a Árvore Genealógica da Família SzpilmanA História e a Árvore Genealógica da Família SzpilmanA História e a Árvore Genealógica da Família SzpilmanA História e a Árvore Genealógica da Família Szpilman

Fotos de Ostrowiec tiradas (e cedidas) por Israel Blajberg por ocasião de sua viagem à Polônia
em 2006. Sua família também era de Ostrowiec. Seu pai conseguiu imigrar para o Brasil e alguns
de seus tios foram para a Palestina (hoje Israel). Abaixo, um trecho tirado de seu artigo Ostrowiec
- Brasil: uma fantástica conexão, sobre essa viagem (publicado no site www.pletz.com).

“No tempo dos judeus, Ostrowiec era relativamente pequena. Havia o centro, onde tudo era
perto, e a usina distante. No centro, tinha a sinagoga perto do rio, com a mikvah e o Beit
haMidrash que os nazistas destruíram, o moinho dos Rembischevski, com sua roda d’água,
o cemitério que ainda existe, a Rua Estreita, com suas escadarias onde moravam os Niskier,
e o número 13 da Rua Ilzestja, onde moravam os Blajberg. As autoridades se admiraram ao
saber que entre os descendentes dos judeus de Ostrowiec no Brasil existem políticos famosos,
intelectuais de renome, um presidente da ABL, médicos consagrados, engenheiros e
professores e doutores das melhores universidades. Gente cujos pais e avós labutaram no
Rynek gelado, nas joalherias, alfaiatarias e mercearias de Ostrowiec. Nomes complicados que
hoje, no Rio de Janeiro e em São Paulo, identificam sobrenomes famosos. Artistas,
psicólogos, poetas, construtores, escritores, pintores, antiquários e médicos. Assim, o DNA
judaico ostrowiense fertilizou as ensolaradas terras tropicais brasileiras.”
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 1827, Ostrowiec, Polônia
 1923, Ostrowiec, Polônia

 1830, Ostrowiec, Polônia
 1919, Ostrowiec, Polônia

3a - 1 - Ruchla  (veja abaixo)  Israel
3a - 2 - Ruth (veja página 451)  EUA
3a - 3 - Miriam (veja página 451)  EUA
3a - 4 - Samuel (veja página 451)  Brasil

 1865, Ostrowiec, Polônia
 1942, Treblinka, Polônia

2a - 1 - Reuwen  (veja abaixo)
2a - 2 - Sammy  (1882-1942)
2a - 3 - Cheil David

 1868, Zavihost, Polônia
 1930, Ostrowiec, Polônia

 Morto  Morto  Morto  Morto  Morto nos campos de extermínio nazistas.

 Sobrevivente  Sobrevivente  Sobrevivente  Sobrevivente  Sobrevivente do Holocausto nazista.

Szmuel (Samuel), pai de Wladyslau Szpilman, mudou-se
para Varsóvia originando os Szpilman de Varsóvia.

3a - 5 - Moysés (veja página 452)  Brasil
3a - 6 - Waldemar (veja página 453)  Brasil
3a - 7 - Chana  (veja página 453)  Canadá
3a - 8 - Leo  (veja página 453)  Canadá

 1895, Ostrowiec, Polônia
 1942, Treblinka, Polônia

 18??, Lublin, Polônia
 1944, Treblinka, Polônia

4a - 1 - Luzar Szpilman Rosenberg (1912-1943) - Morto na Ucrânia, sua filha foi dada aos
católicos.
4a - 2 - Yeidel Szpilman Rosenberg  (1913-1989) - Imigrou para Israel, casou-se com

Miriam e teve 2 filhos (Samuel e Aron).
4a - 3 - Smiel Szpilman Rosenberg  (1916-1945) - Morreu no dia da liberação do campo.
4a - 4 - Motal Szpilman Rosenberg  (1917-1970) - Imigrou para Israel, casou-se com

Renada e teve um filho (Eshi) e uma filha.
4a - 5 - Etala Szpilman Rosenberg  (1925-1942) - Morta na câmara de gás de Treblinka.
4a - 6 - Chidale Szpilman Rosenberg  (1927-1942) - Morta na câmara de gás de Treblinka.

2a - 4 - Chanahudis  (1870-1942)
2a - 5 - Feigale
2a - 6 - Szmul  (veja na página 454)

 Descendência Descendência Descendência Descendência Descendência (onde estão hoje seus descendentes)

Á rÁ rÁ rÁ rÁ r vvvvvo ro ro ro ro r eeeee
G e n e a l ó g i c aG e n e a l ó g i c aG e n e a l ó g i c aG e n e a l ó g i c aG e n e a l ó g i c a

da Fda Fda Fda Fda Família Szpilmanamília Szpilmanamília Szpilmanamília Szpilmanamília Szpilman

1a - Israel Szpilman     +     Ethel Bajgelman      3 filhos e 2 filhas

2a - 1 - Reuwen Szpilman     +    Chaja Sura Rosen      4 filhos e 4 filhas

3a - 1 - Ruchla Szpilman     +    Israel Rosenberg       4 filhos e 2 filhas
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 1897, Ostrowiec, Polônia
 1993, Nova York, EUA

 18??, Drildz, Polônia

4a - 7 - Avram Szpilman Weiss (1914) - Casou-se com Helen e teve 2 filhas (Leslie e Debbie).
Faleceu em Nova York (EUA) em 2005.

5a - 1 - Leslie Weiss + Richard Grazi (Nova York) = 3 filhos e 3 filhas (6a-1-6)
5a - 2 - Debbie Weiss + Mark Glickman (Annandale) = 2 filhos (6a-7-8)

4a - 8 - Benny Szpilman Weiss (1916-19??) - Casou-se com Rosalyn Robertson e teve 2
filhas (Ellen e Juliette). Faleceu em Nova York, EUA.

5a - 3 - Ellen Weiss + Roger Phelps (Seattle) = Abigail e Benjamin (6a-9-10).
5a - 4 - Juliette Weiss - sem descendência

4a - 9 - Milton Szpilman Weiss (1927-2005) - Casou-se com Eve Myerson e teve 2 filhas e
1 filho (Dina, Aron e Alana). Morreu em Stratford, EUA.

5a - 5 - Dina Weiss + Jeffrey Good (Binghamton) = Stephanie e Jennifer (6a-11-12)
5a - 6 - Aron Weiss + Rhea (Stratford) = Yuval (1991 - 6a-13)
5a - 7 - Alana Weiss - Sem descendência

 1898, Ostrowiec, Polônia
 1943, Auschwitz, Polônia

 18??, Drildz, Polônia
 1943, Auschwitz, Polônia

4a - 10 - Etyl Szpilman Eisenberg  (1921) - Após ser libertada de Auschwitz, imigrou para
os EUA e foi adotada por seus tios Ruth e Wolf. Casou-se com Paul Leder e teve
1 filho (Reuben) e 2 filhas (Mimi e Geraldine). Vive em Los Angeles, EUA.

5a - 8 - Reuben Leder + ?? (Westhills) = Nelson (6a-14)
5a - 9 - Mimi Leder + Gary Werntz (Los Angeles) = Hana (1989 - 6a-15)
5a - 10 - Geraldine - Sem descendência

4a - 11 - Peretz Szpilman Eisenberg  (1929-1943) - Morto na câmara de gás de Auschwitz.

 1900, Ostrowiec, Polônia
 1994, Rio de Janeiro, Brasil

 1904, Kielce, Polônia
 1963, Rio de Janeiro, Brasil

 1931, Rio de Janeiro, Brasil  1934, Minas Gerais, Brasil

 1958, Rio de Janeiro, Brasil  1958, Rio de Janeiro, Brasil

6a - 16 - Gustavo Szpilman Cutz (1983) 6a - 17 - Fernando Szpilman Cutz (1987)

*Imigrou com toda família para os EUA (Flórida) em 1994.

3a - 2 - Ruth Szpilman    +    Wolf Weiss      3 filhos

3a - 3 - Miriam Szpilman     +    Reuben Eisenberg       1 filha e 1 filho

3a - 4 - Samuel Szpilman    +    Rosa Garfinkiel      2 filhos

4a - 12 - Adolfo Szpilman    +    Pesla Kampel      2 filhas

5a - 11 - Lydia Helena Szpilman*    +    Roberto Cutz      2 filhos
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 1934, Rio de Janeiro, Brasil
 2004, Vitória, Brasil

 1937, Rio de Janeiro, Brasil

 1958, Rio de Janeiro, Brasil  1964, Rio de Janeiro, Brasil

6a - 19 - Débora A. Szpilman (1985, Rio) 20 - Júlia A. Szpilman (1991, Rio)

 1961, Rio de Janeiro, Brasil  1957, Vitória, Brasil

6a - 21 - Bernardo S. Szpilman (1989, Vitória)  22 - Felipe S. Szpilman (1992, Vitória)

 1961, Rio de Janeiro, Brasil  1964, Rio de Janeiro, Brasil

6a - 23 - Eduarda S. Szpilman (1995, Rio) 24 - Gabriela S. Szpilman (1998, Rio)

 1969, Rio de Janeiro, Brasil  1974, Rio de Janeiro, Brasil

6a - 25 - André P. Szpilman (2001, Rio) 26 - Uirá P. Szpilman (2006, Rio)

 1903, Ostrowiec, Polônia
 1985, Rio de Janeiro, Brasil

 1904, Ostrowiec, Polônia
 1996, Rio de Janeiro, Brasil * Ao se naturalizar brasileiro,

alterou a grafia para Spilman.

* Separou-se e teve uma filha com outra mulher
- Ana Rosa M. Szpilman (1978).

 1934, Rio de Janeiro, Brasil
 1978, Bauru, Brasil

 1930, Birigui, Brasil
 1993, São Paulo, Brasil

4a - 14 - Miriam Spilman    +    Roberval de Vuono      2 filhas e 1 filho

5a - 17 - Flavio Spilman de Vuono (1960, Bauru)
5a - 18 - Denise Spilman (1962) + Décio Chinzon = Daniel (1992) e Miriam (1995) (6a-27-28)
5a - 19 - Marise Spilman de Vuono (1963, Bauru)

* Mudou-se para Vitória em 1982.

 1961, Rio de Janeiro, Brasil  1953, Rio de Janeiro, Brasil

6a - 18 - Vivianne Szpilman Nigri (1985) 6a - 19 - Nicolle Szpilman Nigri (1989)

*Imigrou com toda família para os EUA (Flórida) em 2000.

4a - 13 - João Szpilman*    +    Regina Goldfeld      4 filhos

5a - 13 - David Szpilman    +    Maria Alice Albuquerque      2 filhas

5a - 14 - Rubens Szpilman*    +    Beatriz Schneider      2 filhos

5a - 15 - Marcelo Szpilman    +    Roseny C. Soares      2 filhas

5a - 12 - Jacqueline Szpilman*    +    Samuel Isaac Nigri      2 filhas

5a - 16 - Ricardo Szpilman    +    Ilana Pogrebinschi      2 filhos

3a - 5 - Moysés Szpilman*    +    Sara Gringlass      1 filha
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 1907, Ostrowiec, Polônia  1895, Opatow, Polônia
 1946, Firstenfeldbruck, Alemanha

 1946, Firstenfeldbruck, Alemanha  1949, Toronto, Canadá

4a - 16 - Leibl Szpilman Lustig (1927-1945) - Assassinado por um soldado polonês duas
semanas após o fim da guerra.

4a - 17 - Uris Szpilman Lustig (1929-1929) - Morreu por pneumonia 3 semanas após nascer.

* Chana e seu irmão Leo (e sua mulher) imigraram em
1948 para o Canadá (Toronto).

* Ao se naturalizar canadense, alterou a grafia para Spellman.

 1913, Ostrowiec, Polônia  1921, Ostrowiec, Polônia
 2006, Toronto, Canadá

5a - 23 - Jeffrey Spellman (1970, Toronto)
5a - 24 - Suzanne Spellman (1976, Toronto)
5a - 25 - Kyle Spellman (1985, Toronto)

 1950, Toronto, Canadá  1950, Toronto, Canadá

5a - 26 - Brian Spellman Shifman (1977, Toronto)
5a - 27 - Jordan Spellman Shifman (1982, Toronto)
5a - 28 - Robbie Spellman Shifman (1989, Toronto)

 1905, Ostrowiec, Polônia
 2003, Rio de Janeiro, Brasil

 1914, Staraya Utichiza, Ucrânia
 2002, Rio de Janeiro, Brasil

 1933, Rio de Janeiro, Brasil
 2011, Rio de Janeiro, Brasil

5a - 20 - Taryn Szpilman (1978, Rio)
5a - 21 - Stephanie Szpilman (1997, Rio)
5a - 22 - Igor Szpilman (1998, Rio)

3a - 6 - Waldemar Szpilman    +    Olga Gelman      1 filho

4a - 15 - Marcos Szpilman    +    2 mulheres      2 filhas e 1 filho

3a - 7 - Chana Szpilman *    +    Jankiel Lustig      2 filhos

3a - 8 - Leo Szpilman *    +    Mania Goldman      1 filho e 1 filha

4a - 18 - Les Spellman       +       Judy Rosenberg      2 filhos e 1 filha

4a - 19 - Helene Spellman    +    Shelley Shifman      3 filhos
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 1883, Ostrowiec, Polônia
 1942, Treblinka, Polônia

 1889, Varsóvia, Polônia
 1942, Treblinka, Polônia

3a - 1 - Wladyslaw Szpilman  (  1911  2000, Varsóvia, Polônia) - Casou-se com Halina
e teve 2 filhos

4a - 1 - Christopher Szpilman (1951, Varsóvia) - Vive hoje no Japão, casou-se e não teve
filhos

4a - 2 - Andrzej Szpilman (1956, Varsóvia) - Vive hoje na Alemanha, casou-se com a Anna
e teve 2 filhos

5a - 29 - Daniel Szpilman (1992, Zurich, Suiça)
5a - 30 - Alina Szpilman (1997, Weil am Rhein, Alemanha)

3a - 2 - Regina Szpilman  (1914-1942) - Morta na câmara de gás de Treblinka.
3a - 3 - Henryk Szpilman  (1917-1942) - Morto na câmara de gás de Treblinka.
3a - 4 - Halina Szpilman  (1920-1942) - Morta na câmara de gás de Treblinka.

2a - 6 - Szmuel Szpilman     +    Edwarda Rapaport       2 filhos e 2 filhas

Asteroide Szpilman*

Descoberto por Eric Elst
Número 9973
Data da descoberta 12 de julho de 1993
Categoria Cintura principal
Excentricidade 0,1715746
Período orbital 1.471,08 dias (4,03 anos)
Velocidade orbital 18,72020296 km/s
Inclinação média 1,49848o

* Em homenagem a Wladyslaw Szpilman
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