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Entre Roma e J enu~além: debate interior
e tem~ão na ideologia do movimento Dror
\ (

Permito-me iniciar utilizando como metáfora para minha
reflexão o título do famoso livro do precursor do
sionismo-socialista,o notável Moisés Hess, apelidado
o "rabino comunista", cujo nome e obra estavam
presentes em nossos programas educativos para as
faixas etárias (schchavot) mais velhas do Dror. Devo
me referir brevemente ao significado da "metáfora"
assim como é explicada pelo próprio Hess no prólogo
de seu livro publicado em 1862. Ele viveu o período
das revoluções nacionais e da emancipação de povos
europeus ( quando por vezes, os conceitos "raça" ou
"nacionalidade" eram empregados como sinónimos),
conhecido como a "Primavera dos Povos", momento
particular da história que certamente o inspirou e o
levou ao socialismo e também ao vislumbre da
restauraç.ão da nação judaica.
Para Hess, com a unificação e a libertação da Itália
e "o cessar da posição hostil do cristianismo frente à
cultura , cessa também a relação hostil frente ao
judaísmo; toda vez que se liberta a cidade eterna às
margens do Tiber, começa também a libertação da
eterna cidade ao pé do monte Moriah. Os desolados
filhos de Jerusalém tomarão também parte , junto aos
demais povos, na grandiosa ressurreição que sobrevirá
à escura noite invernal da Idade Média e aos seus
terríveis pesadelos".(1)
Como bom filho, herdeiro do Iluminismo, Hess diria
que a Primavera dos Povos começou com a Revolução
Francesa e entre os povos tidos como mortos,figura
também o povo judeu cuja missão histórica e direito
à existência nacional deve ser vindicada. Nesse
aspecto, podemos inferir que o
socialismo,essencialmente ético, de Hess
estava intimamente ligado ao progresso e
à emancipação dos povos e sua futura
confraternização ou convivência harmónica.
Hess chegou ao socialismo através dos
valores éticos bíblicos· proféticos recebidos
em sua infância e a atmosfera romântica
do período da libertação dos povos. Mas,
como ele mesmo reconheceu, durante vinte
anos "havia esquecido" seu passado e seu
povo, concentrado que estava na difusão
dos ideais socialistas. Porém bastou o forte
impacto da acusação de assassinato ritual
de Damasco, em 1840, para que lembrasse
que a libertação dos povos somente poderia
ser 'completada com a emancipação do povo
judeu " e nenhum povo moderno que luta
pela pátria pode negar idêntico direito ao
povo judeu, sem cair numa contradição
flagrante e cometer um suicídio moral".(2)
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Um olhar atento sobre sua obra maior "Roma e
Jerusalém" revela que seu sionismo-socialista tinha
profundas raízes no judaísmo herdado de seus
antepassados e ele, pessoalmente, não vivenciara um
conflito mais agudo entre seu despertar para o
nacionalismo judaico e as idéias socialistas. No entanto,
o contrário se passou com seus contemporâneos irmãos
de fé na Europa Oriental, os revolucionários judeus
que na segunda metade do século XIX atiraram-se de
corpo e alma nos movimentos Zemlya i Volia e
Narodnaya Volia que agitaram socialmente a Rússia
czarista. Boa parte dessa intelligentsia judaica viera
de casas tradicionais e foram estudantes de escolas
talmúdicas, em particular .do Seminário Rabínico de
Vilna que mais tarde se transformaría em um semínário
de professores. Paradigmática dessa trajetória é a
biografia de Aaron Schmuel Liberman (1843-1880)
considerado o pioneiro do socialismo judeu. Figura
típica do "maskil" daquele tempo, Liberman ainda criaria
em 1876, em Londres, uma organização sob o nome
de Agudat Hasotzialistim Haivrim com estatutos escritos
em hebraico, cujo objetivo era difundir suas idéias entre
as classes operarias judias. Assim como ele, muitos
. outros acreditavam piamente que a emancipação social
do campesinato e do operariado russo fatalmente
levaria à emancipação do povo judeu. No entanto
tiveram que suportar uma dolorosa decepção por
ocasião dos pogroms de 1881·2 decorrentes do
assassinato do Czar Alexandre II. Muitos daqueles que
sobreviveram às prisões e ao exílio siberiano ainda
assumiriam uma nova postura, buscando um caminho
de volta ao povo judeu ao constatarem que seus
companheiros não-judeus russos haviam visto nos
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movimento obreiro judeu e se o faço é apenas para
pogroms "uma manifestação de revolta das massas"
lembrar que essa tensão entre socialismo e sionismo,
contra seus exploradores, e que portanto, os ataques
que por vezes se apresentou como uma dicotomia
aos judeus deveriam ser interpretado como um sintoma
irreconciliável, existiu muito antes do surgimento dos
positivo para a futura sublevação revolucionária. Um
movimentos juvenis judaicos e do movimento Oror.
olhar atento sobre esses anos evidenciará a desilusão
O nosso movimento no Brasil, em particular em São
e a desesperança com o movimento revolucionário
Paulo, se caracterizou por um forte matiz ideológico
russo e as possibilidades de alcançar a emancipação
assentado no marxismo de orientação social-democrata
dos judeus do império czarista através de sua atuação.
(ou austro-marxismo) da tradicional lia. Internacional,
Desse modo se explica o surgimento dos primeiros
em oposição ao marxismo-Ieninista com o qual se
escritos que formulam uma solução nacional à questão
identificou o movimento Hashomer Hatzair, o que
judaica, à exemplo de Moshe Leib Lilienblum , de Perez
motivava as famosas discussões nos encontros entre
Smolenskin e de Leo Pinsker autor do impactante
membros dos dois movimentos na esquina da rua Três
escrito Auto-emancipação, que circulou também em
Rios com a Prates, onde ficava a sede do Oror. Quem
português ainda em nosso tempo de juventude. Berl
não se lembra como, com meio sandu íche na mão
Katzenelson , uma das figuras centrais do movimento
comprado no Bar do Miro, e um bocado do mesmo na
obreiro no período decisivo da colonização em Eretz
boca, os "ideólogos" se
Israel, cujos artigos eram
atracavam esgrimando
traduzidos e publicados
argumentos pró e contra
em nossos periódicos
o conceito de vanguarda
exercendo forte influencia
revolucionária do
sobre o movimento,
bolchevista Lênin em
lembra em seu livro
oposição à teoria da
Perakim Betoldot Tnuat
ampla e democrática
Hapoalim a profunda crise
conscientização das
que atingiu esses
massas para uma
revolucionários. Entre
revolução que deveria vir
esses encontrava-se o
de baixo para cima, tal
militante Pavel Axelrod,
como pensavam o
cuja crise pessoal o levou
"reacionário" Karl Kautski
a cogitar viver em Eretz
e nós, seus seguidores?
Israel, juntamente com um
Bons tempos aqueles, em
grupo de outros jovens.
que as ideologias
Berl relata, que
ocupavam a mente dos
respeitados lideres
jovens e os homens se
socialistas da época, como
atracavam com-e-por
Peter Lavrov e Elisée
idéias ! Estávamos longe
Reclus, dissuadiram-no de
da era de sua superação
sua intenção "utópica" de
e abandono das
criar comunas na exótica
ideologias.
terra de seus
Quando o exercicio físico não se realizava em academias
antepassados, e Axelrod
A forte tonalidade
atirou-se de corpo e alma à revolução socialista,
marxista do movimento seria motivo de certa
preocupação de schlichim que olhavam criticamente
afastando-se do povo judeu.(3)
a nossa excessiva atenção à esses aspectos
No entanto a ruptura espiritual e o desengano vivenciada
doutrinários em lugar de nos concentrarmos no
pelos "narodnikis" judeus, após os anos de 1881-82,
conhecimento do judaísmo, de Israel, de sua cultura
levou à germinação, em um momento posterior do
popular (danças e músicas) . Lembro-me em particular
movimento socialista judeu, na criação do Bund, que
do scheliach Ema Spector,Z"L cuja proximidade o
passou a adotar uma ideologia voltada à concepção
levava a manifestar-me abertamente suas impressões
da autonomia nacional-cultural na diáspora, assim
à respeito de nossa orientação doutrinária. Sob esse
como incentivou a formação de grupos sionistasaspecto ele, com a extraordinária vivência pessoal do
socialistas que se uniriam ao redor do futuro Poalei
"sabra" pertencente à geração do Palmach estampada
Zion.
em sua viva personalidade, empenhava-se em trazer
Na história de ambas correntes, ou seja bundista e
essa atmosfera ("havai") ensinando com voz rouquenha
poalei-sionista, os debates e as tensões interiores entre
as velhas canções israelenses impregnadas com a
um ideal universal de emancipação social e o ideal
nostalgia e o romantismo daquele tempo.
nacionalista de emancipação de um povo, o povo judeu,
Pessoalmente, ainda que tivesse nascido na Europa
na verdade , nunca cessaram , e de certo modo, ainda
e estudado no "cheder" de um pequeno "schtetel" na
que não fosse o único fator, ele permite entender as
Galitzia , tendo a língua iídiche como língua-mater e
continuas cisões e divisões que ocorreram nesses
um lar judaico tradicional , no Brasil sofri o natural
movimentos. Não é aqui o lugar para discorrer sobre
processo de aculturação e o esmaecimento desse
"idischkeit", até ingressar no movimento, após alguns
esses acontecimentos vinculados à história do
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anos como membro da associação de escoteiros
Avanhandava. Quando já me encontrava no Oror o
fascínio da descoberta da literªtura marxista, que
poderia explicar, assim pensávamos, todos os enigmas
do universo, passou a ter sob o aspecto intelectual e
cultural uma importância central, maior do que qualquer
outra coisa. No entanto, acredito que a grande muda}1ça
no que diz respeito a minha visão de mundo se deu,
em 1951 ,quando viajei para o curso do Machon
Madrichei Chutz Laaretz, em Jerusalém. O contato
com as fontes e o conhecimento da história judaica, o
estudo da língua e da literatura hebraica e uma primeira
iniciação ao que era denominado no meio acadêmico
como "madaei haiahadut" ,além da convivência com a
paisagem física e humana do jovem Estado que saíra
de sua guerra de independência, foi como uma luz na
escuridão que nos permitiu encontrar o diapasão correto
e equilibrado do que entendíamos como "sionismosocialista" que definia a ideologia do movimento Oror.
Marx e o materialismo histórico não explicavam "tudo"
e tampouco a trajetória
histórica do povo judeu, ainda
que a elaboração teórica de
Ber Borochov tenha
contribuído, e muito, a entender
parte de alguns de seus
processos. Lembro da
importância dada ao escrito de
Borochov, o "Os interesses de
classe e a questão nacional"
publicado com a observação:
"Este folheto foi editado pela
Kvutzá Achava, Sinif-Rio da
Org.Juv.Sionista Oror...por
ocasião da inauguração do
Kibutz-Hachshará Ein Oorot,
27 de março de 1949". Era um
auxílio ao ~mbasamento
marxista aos ideais do
movimento que deveria se
contrapor a um livro intitulado
"A concepção materialista
sobre a questão judaica" que circulava na mesma
época ,escrito por A. Léon, jovem egresso do Hashomer
Hatzair da Bélgica que terminou seus dias tragicamente
em Auschwitz e cuja ol;>ra, inacabada, publicada em
francês em 1942, visava demonstrar, à luz do
materialismo histórico, a trajetória histórica do povo
judeu, a impossibilidade da realização do sionismo e
a criação de um Estado Judeu. A própria vida de
Abraham Leon serve de paradigma do jovem sionistasocialista que se debateu durante muito tempo entre
um e outro para decidir-se finalmente pela militância
no movimento trotzkista. O livro, que revela uma
incipiente e primária informação sobre a história dos
judeus assim como um pretenso esforço, porém malsucedido, de enquadrá-Ia ao conceito marxista de povoclasse à luz do materialismo histórico, seria traduzido
ao português e reeditado novamente em 1981,
provavelmente para satisfazer as dúvidas
extemporâneas de alguns judeus e não-judeus com
certa tintura pseudo-esquerdista que ainda não haviam

percebido que o Estado Judeu era um fato irreversível
desde 1948.
Na verdade, nenhuma teoria isolada, ou qualquer
ideólogo poderia esgotar teori"camente os
queslionamentos que se levantavam frente o surgimento
e o destino do nacionalismo judaico e os caminhos
para a emancipação da humanidqde. E com razão
Shlomo Bar-Gil em seu importante e pioneiro est~do
sobre a história de nosso movimento na Argentina
intitulado "Neurim·chazon umetziut, meOror veGordonia
ad IchudHabonim beArgentina,1934-1973", ao se
referir à questão ideológica no movimento, enfatizou
o papel e a contribuição de todos os seus inspiradores,
a saber Nachman Sirkin, A.O .Gordon, Ber Borochov e
Berl Katzenelson ,este último como a figura emblemática
da síntese do pensamento sionista-socialista assim
como deveria ser entendido e transmitido ao movimento,
dando a entender que também o debate ideológico em
questão aflorava ocasionalmente entre seus
membros.(4)

Ben Gurion com chaverim

Ainda me atrevo a observar, apenas no plano
especulativo sem poder fundamentar devidamente,
que, talvez, nosso movimento Oror na Argentina ,
devido ao nível de seu judaísmo, decorrente de uma
comunidade numericamente mais expressiva e uma
vida cultural judaica superior à brasileira, com maior
número de instituições de ensino, imprensa, publicações
etc, seria menos propenso a questionar sobre a
legitimidade da fusão entre sionismo e socialismo.
Tenho uma nítida lembrança pessoal que no geral
observava-se um melhor preparo por parte de nossos
chaverim argentinos, no que dizia respeito às matérias
judaicas do currículo do Machon, sem considerar,
obvíamente, as exceções individuais. Boa parte deles,
haviam passado por escolas judaicas e tinham uma
boa iniciação na língua hebraica e nas tradições
• judaicas. Uma indicação significativa do caráter e das
preocupações ideológicas do movimento argentino
naquele tempo se encontra no programa do seminário
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realizado em Córdoba de 7-20 de janeiro de 1945,
centrado essencialmente no que era denominado
"chalutzianismo" , abrangendo um conteúdo voltado
ao judaísmo e à realização sionista.(5)

se no Brasil o sheliach do Keren Kaiemet, identificado
com o Hashomer Hatzair, Nathan Bistrizky, foi solicitado
a intervir na delicada situação em que o movimento se
encontrava.(6)

Sabemos que os primeiros "chaverim", fundadores
dos snifim de Porto Alegre e Curitiba, participaram
desse tipo de seminário e podemos aventar o quanto
esse contato com o movimento argentino seria
benéfico para a formação pessoal dos mesmos nesse
período de criação do movimento brasileiro.
Mas nem todos os "chaverim" fizeram cursos no
Machon, instituição que ajudou a muitos no reencontro
de suas raízes , ou vieram de casas com razoável
tradição judaica ou ainda tiveram a oportunidade de
estudar em alguma escola judaica, o que
aparentemente poderia ajudá-los a encontrar parte
das respostas para aquietar suas dúvidas interiores
quanto ao caminho que deveriam seguir. Alguns, em
dado momento, à exemplo do passado mais
longínquo lembrado acima, romperam ou saíram do
movimento carregando consigo as sementes
idealistas plantadas em suas almas para se
entregarem a uma militância voltada ao movimento
de esquerda no Brasil, pagando, por vezes, um alto
preço. Em certo momento, em 1952, em São Paulo,
calou fundo a saída de um de seus elementos de
proa, saída justificada por uma teorização assentada
sobre a convicção de que empenhar-se pela luta e
realização do socialismo no Brasil era um chamado
mais elevado do que ir viver em um kibutz em pleno
deserto do Oriente Médio. A atitude evidenciava a
insuficiente e superficial identificação com o
nacionalismo judaico, decorrente dos tênues liames
que o ligavam ao judaísmo e, possivelmente, o debate
interior que se manifestara durante o tempo em que
estivera vinculado ao movimento juvenil. Não faltaram
seguidores para imitar tal opção. Contudo a direção
do movimento, na época, soube agir com eficácia
através de uma educativa campanha de
esclarecimento que possibilitou superar a crise.
Também outros movimentos juvenis passaram por
situações senão idênticas, semelhantes, e por vezes
com perdas graves. Nahum Mandei em sua autobiografia, narra o que ocorreu no Hashomer Hatzair
do Rio de Janeiro, em 1946, ano de sua formação ,
quando um grupo de "chaverim" optou pela militância
no Partido Comunista. Nessa ocasião encontrava-

Noemi Kitron em seu livro biográfico sobre Moshe
Kitron faz referência a estadia desse último no Chile
em 1945, ano em que foi criado o movimento Oror
naquele país. A autora cita uma carta de Kitron na qual
ele relata que "encontrou jovens do Oror que pertencem
à juventude comunista local. .."(7)
Não sabemos no que resultou essa dupla pertença
mas podemos supor que a um dado momento deveria
ter ocorrido uma definição final que pendeu para uma
ou outra das duas associações.
Para finalizar, e considerando que o debate interior ou
a tensão ideológica do qual tratamos nesse pequeno
artigo se manifestou em nosso movimento assim como
em outros, devemos nos questionar se o mesmo não
teria sido um fator, entre muitos, para a não permanência
em Israel de "chave rim" ,que ao abandonarem por
várias razões de ordem pessoal o kibutz em que viviam,
preferiam voltar aos seus respectivos países de origem .
Questão complexa, que ainda continuará pairando em
nossas mentes, mas que dificilmente encontrará uma
resposta segura e convincente.

(1) Me utilizei da edição da obra "Roma y Jerusalén", Editorial
Israel, Buenos Aires, 1942, traduzida por M. G. Yagupsky .
(2) Importante foi a influência filosófica de Spinoza, e mais
ainda sua interpretação pessoal sobre o mesmo fundindoa com conceitos hegelianos e um messianismo judaico.Em
sua visão ideológica usa freqüentemente a expressão "o
princípio unificador do universo". Sobre sua concepção de
mundo vide a Introdução de Martim Buber à obra Moshe
Hess, Ketavim Klaliim, Hasifriah Hatzionit , Yerushalaim,
1956, pp.9-24.
(3) Perakim Betoldot Tnuat Hapoalim, Kitvei B.Katzenelson,
Oavar, Tel-Aviv,1949, pp.57 -59. No dizer de Berl "a grande
revolução era mais envolvente do que a pequena (a judaica)".
(4) Yad Tabenkin, 2007, em especial pp.125-136.
(5) Vide a brochura "Apuntes dei Seminário, ed. "Oror",
Buenos Aires, 1945.
(6) Mischak ieladim? Sipur alilotav shel chalutz meBrazil,
Yad Yari,Givat Haviva,2003 , pp.120-129.
(7) Bein shalosh iebashot, Chaei Moshe Kitron, Carmel,
Jerusalem,2005, pp. 211-212 .
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