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1948. Ventos de desespero e resurreição, de revolta
e de esperança sopram no mundo judeu: o éco dos
acontecimentos que a história registra com dramática
intensidade desde os anos 30, é transmitido para a
geração jovem, e atinge também as longínquas
concentrações de judeus da América do Sul. Elas
escaparam do trágico destino do Holocausto, cujas
tremendas revelações acabam de se abater sobre as
conciências da humanidade. De longe, elas seguiram
com tremor o desenrolar da última Guerra recém
terminada, e o nascimento - das cinzas de milhões de
almas de nosso povo (dentre os quais tantos familiares
vitimados) - da nova entidade judaica independente,
o Estado de Israel.

Nas cidades e nos diferentes bairros destas, surgem
expontaneamente grupos que - ao redor de uma
atividade de encontro social e recreativo - procuram
de formas variadas dar expressão ao anseio de
reconstrução nacional e cultural.
Desde logo porém faz-se sentir uma necessidade de
mais claras e comprometidas definições diante das
solicitações do momento, e elas surgem na figura dos
vários movimentos juvenís sionistas, criados com os
nomes e nos moldes ideológicos herdados do recente
passado europeu exterminado.
Mas, por influência talvez de algumas fortes
personalidades que vêm liderar esta juventude, a
formação desses movimentos assume um carater local
autônomo e particular.

São comunidades recém-formadas, onde o espírito do
imigrante está presente,
com a lembrança ainda viva
do judaismo europeu ,
aniquilado no auge de sua
fertilidade cultural e política.
Esta forçosamente se
enfraqueceu nos novos
centros a que acorreram em
tempo ainda antes da
catástrofe, mas procura se
conservar através do
veículo do idish ainda falado
pela maioria ; através de
entidades como escolas,
gremios e sinagogas,
fundados e mantidos a
despeito das dificuldades
impostas pelo dia-a-dia da
sobrevivência; e através de
uma identificação de massa
com o movimento sionista.

Na perspectiva de 60 anos,
cada um desses
movimentos poderá
reinvidicar realizações e
sucessos de sua iniciativa.
Mas uma análise objetiva
terá obrigatoriamente que
outorgar a prioridade e a
liderança ao movimento
oror: este foi o pioneiro da
realização sionista brasileira,
o maior numericamente, o
mais criativo do ponto de
vista do pensamento e da
ação. E mesmo depois que
- com a fusão com outros
movimentos como o
Gordonia e o Habonim - seu
nome oficial foi modificado,
para seus veteranos ele
continuará sendo sempre o
"oror".
o judaismo brasileiro
Em suas fileiras militaram
responde a essas
centenas de jovens judeus
características, à
para quem essa militância
semelhança do vizinho e
trouxe significados e
mais numeroso centro
destinos: muitos fizeram
argentino. Mas à diferença
"Aliá" e estão até hoje dando,
deste, não conta com um
sua contribuição anônima
Machané"Dror"em Petrópolis
patrimônio humano tão
na construção do país;
preparado, e o esforço de adaptação desvia muitas
alguns saíram do anonimato, tornando-se figuras
energias para direções onde o espírito generoso e
centrais e reconhecidas em setores vários dessa
acolhedor do povo brasileiro encoraja tendencias de
construção; alguns (e dentre eles que atingiram funções
assimilação e aspirações para uma vida de tranquilidade
na dirigência do movimento) acabaram se desligando
e prosperidade muito almejadas.
antes do passo decisivo da Aliá, mas com a bagagem
intelectual e prática recebida deste, ascenderam a
Mas a conjuntura histórica é por demais envolvente,
posições de ponta no panorama politico ou cultural e
e arrasta na onda de identificação o melhor da juventude
profissional brasileiro; alguns deixaram premeturamente
judaica, que busca caminhos para uma coesão e
a lista dos vivos, e sua falta é ainda mais sentida em
cristalização.
ocasiões solenes como a presente.
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É em ocasiões como esta que - impelidos pela memória
(para não dizer "nostalgia") - apraz-nos salientar, mais
do que a enumeração dos feitos práticos ou dos quadros
organizacionais que lhes deram origem, o incomparável
valor humano daquela experiência única. E sem ligação
com opiniões e mesmo posições ideológicas que cada
um veio a desenvolver no correr dos anos, gostaríamos
de tê·los todos conosco neste momento, e revivei por
um instante aqueles anos de companheirismo, de
dúvidas e certezas, de hesitação e coragem, de conflito
e convicção. E de re·observar com a objetividade
possibilitada pela distância do tempo, aquela visão de
mundo socialista, democrática, aberta; e aquele caminho
de esquerda honesta dentro do sionismo, que foram
os marcos autênticos e independentes do movimento.
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Falamos dos endereços variados que tomaram os
caminhos daqueles jovens, e não sería supérfluo nos
deter mais sobre cada um deles, se isto não fujisse à
finalidade destas linhas. Mas praticamente todos tiveram
um ponto de partida comum que não pode ser ignorado:
o Kibutz Sror Chail.
Desde o início de sua estruturação, uma das aspirações
principais do movimento brasileiro era ter uma base
própria no contexto da colonização obreira em Israel:
o movimento vinha formando um pensamento e uma
concepção de mundo autônomos e até ambiciosos.
Eles se manifestavam em congressos, debates,
publicações e atividades de rotina, que reuníam um
alto nivel de enfoque intelectual com uma ingênua
juvenil confiança na totalidade dessa concepção, que
merecia ser aplicada numa sociedade por ela regida.
O primeiro passo nesse sentido tinha sido o
estabelecimento de uma"Hachshará" - o "Kibutz
• Hachshará Ein Dorot", próximo de Jundiaí no Estado
de São Paulo. Vista à distancia destes 60 anos, a
Hachshará,certamente não forneceu aqueles
instrumentos profissionais e práticos que se propunha
dar. Mas teve um inestimável valor no desligamento
individual das amarras psicológicas e sentimentais que
até o ultimo momento se interpunham ao passo decisivo
da Aliá, e no fortalecimento da aspiração do movimento
a uma base própria em Israel.

HUO HANOAR IIACHALUllI OROR GOROONI A
Tal aspiração não foi de início correspondida pelos
meios administrativos sionistas: influenciados talvez
pela difundida errônea interpretação do diferente carater
do judaismo brasileiro e argentino, eles insistiram na
anexação dos grupos brasileiros ao Kibutz Mefalsim,
pouco antes fundado pelo movimento argentino. Até
hoje nos circulos oficiais muitos continúam a simplificar
a análise do judaismo brasileiro segundo o denominador
comum ibero-americano. E traduzem esse equívoco
em medidas práticas que ignoram a diferença de lingua,
as dimensões, as distancias geográficas, as
caracteristicas socio·economicas dos países e das
comunidades judaicas relativos.
Os primeiros grupos da Aliá brasileira
foram então encaminhados para
Mefalsim. Mas o "casamento" não
vingou, como era de esperar diante
das diferentes condições em que os
dois movimentos haviam se formado.
Sem dúvida rivalidades pessoais
tiveram seu peso na decisão de
deixar Mefalsim, cuja dirigência deve
ter encarado muitas das visões dos
brasileiros como caprichos utópicos
de elementos ainda não
suficientemente calejados pela dificil
realid ade israelense de então. E
talvez o persistente carater de
horizontes universais que inspirava
os integrantes do movimento
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brasileiro, em contraste com uma atitude
de raízes mais "populares" do movimento
argentino, possa explicar critérios
diferentes quanto ao caminho na trilha
r
sionista.
O fato é que a permanencia em Mefalsim
poderia ter posto em sério risco o destino
em continuação da Aliá do Brasil , e desperdiçado um
riquíssimo potencial humano.
Depois de vicissitudes e incertezas, durante as quais
os brasileiros estagiaram no Kibutz Afikim (que
respondia à concepção do movimento brasileiro, de
um kibutz grande, aberto e diferenciado na gama de
atividades economicas), e depois de cumprirem as
obrigações do serviço militar, foi estipulado que o novo
alvo da Aliá brasileira sería Bror Chail: este era um
kibutz fundado pelo movimento "Hechalutz" egípcio
durante as batalhas da Guerra de independencia, e
estava em sérias dificuldades iniciais devido ao
abandono de grande parte de seus membros originais.
Os que ficaram aceitaram de bom grado a "hegemonia"
brasileira, dentro da qual criaram laços de fácil amizade.
E o kibutz se tornou desde então o ponto de referencia
em Israel do judaismo brasileiro.
Este episódio dos começos assume caráter e
dimensões diferentes à distancia dos anos: as figuras
centrais dos dois kibutzim encontraram-se
posteriormente sem rancores no quadro da mesma
organização municipal regional e na atividade conjunta
na Central kibutziana. A divergencia surgida acabou
dando origem a mais um ponto de colonização no
Neguev Setentrional , no contexto de uma peculiar
autoridade regional. E Bror Chail mantém até hoje a
posição incontestada de representante mais autorizado
da Aliá brasileira.
Isto dito, não se pode deixar de assinalar as profundas
modificações que alí se deram: algumas decorrentes
de circunstancias locais, muitas atribuíveis a uma crise
generalizada do movimento kibutziano. Por estas e

aquelas, já não se reconhecem hoje no kibutz aquelas
correntes de pensamento próprio, nem aquelas
ambições de criatividade que no início prometiam fazer
dele um marco importante da sociedade kibutziana. E
ele se apresenta só como como uma entidade
constituída, mais um "ishuv" na geografia rural de Israel,
com sua típica
silhueta
reconhecível no
panorama do
ambiente .. Só
quem indagar
mais a fundo
poderá vir a saber
da especial
natureza de
"kibutz tnuatí"
(kibutz ligado a
um específico
movimento nacional) que ele teve em seus começos,
e da carga de potencial humano que ele continha. Só
poucos ainda lembrarão da contribuição pessoal que
membros do kibutz trouxeram à causa da Aliá do Brasil :
em missões de organização prática, de esclarecimento,
de representação profissional ou diplomática, de
propagação de um judaismo renovado junto às
comunidades do Brasil.
E nada mais do que sua assentada presença ainda
simboliza uma
especial corrente de
Aliá como foi a do
Dror do Brasil , que
hoje comemora
seus 60 anos.
Graças à ação
daqueles jovens de
então, o judaismo
brasileiro se afirmou
com força moral e
realizadora,
ultrapassando o
limite da filantropia,
do amadorismo intelectual ou da mundana repetição
de atividades "sociais" fins a si próprias, que são o
lugar-comum de uma comunidade outrossim entretida
em buscar paliativos e explicações para uma forte
tendencia de assimilação.
E pode se colocar ao lado de outras "Aliot", mesmo
muito mais numerosas, na contagem de créditos para
a cristalização da sociedade israelense e de um
judaismo moderno, empreendedor e esclarecido.
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