Tentando recapitular
MIRA PERLOV

Nasci em Cracóvia em 1933. Qualquer criança judia que nascesse na Polónia neste ano, o ano em que Hitler subiu ao poder, tinha o seu destino, de certa forma, traçado.
A família da minha mãe, os Gredinger, era religiosa ortodoxa, mas já de caráter
urbano, com os primeiros sinais de assimilação. Os avós vieram à Cracóvia do shteél*
de Sanok,2s e lidavam com comércio de grãos. Seu filho mais velho trabalhava num
banco e viajava frequentemente a Berlim; o segundo foi para a Bélgica, para aprender lapidação de diamantes. Mas como tinha boa voz, foi aceito na ópera e, mais
tarde, tornou-se cantor litúrgico (hazan) na Suécia. A irmã mais jovem entrou num
movimento sionista e emigrou para a Palestina. Só um dos irmãos foi destinado a ser
yeshive bocher (estudante de yeshivá) * e assumiu esta função por pouco tempo e com
certa ironia: vejo-o numa foto antiga dançando numa matinê local com minha mãe.
Ela própria, Lea Matei, trocou bem cedo seu nome para Lola. Estudou algum tempo
em Viena, falava perfeitamente o alemão e, pelo que vejo nas fotografias, era uma
jovem de singular beleza.
Meu pai, Moshe Nathan Weinfeld, nasceu em Limanova,26 na região montanhosa entre Zakopane e Cracóvia. Sei muito pouco sobre sua família, mas suponho
que deviam ter meios de subsistência, já que meu avó paterno viajou para se tratar
em Viena; ele acabou falecendo nesta cidade e lá está enterrado no cemitério judaico.
A única que se salvou do Holocausto, além de meu pai, foi sua irmã mais velha, minha tia Sabina, mulher independente e, portanto, figura bastante excepcional para a
época. Quando a guerra estourou, ela já estava em Viena, trabalhando em negócios
'de moda, com os quais conseguiu enriquecer para mudar-se ainda em tempo para
Londres, junto com o marido e a filha. Os membros restantes da família - a mãe,
três irmãs com suas famílias e o irmão caçula - foram deportados e assassinados nos
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Sanok era um shtetl situado no distrito de Lwówe era habitado por 4 mil judeus pelo censo de 1921,
Em Limanova, habitavam 90S judeus pelo censo de 1921,

campos de extermínio. Lembro-me do dia em que meu pai recebeu a notícia em São
Paulo, logo após a guerra, e do desespero que a informação lhe causou. Olho para a
fotografia do irmão caçula, Saul: um jovem elegante com trajes tradicionais judaicos,
rosto bonito rodeado por barba e cachos de cabelo (peot), testa alta, olhar tímido e
expressivo, que me lembra o olhar do meu pai.
Seguindo a tendência de abandonar o shtetl e mudar-se para a grande cidade,
também meu pai deixou Limanova e veio trabalhar em Cracóvia. Lá, conheceu e se
apaixonou por minha mãe. Casaram-se e tiveram três filhas, das quais eu fui a caçuia.
Logo após o meu nascimento a família passou a morar em Lodz, onde meu pai abriu
uma grande tecelagem de seda (Lodz era conhecida como a Manchester da Polônia).
Era um homem audaz, enérgÍco e empreendedor, muito religioso. Ao mesmo tempo,
era dado a certas "fraquezas": gostava de se vestir bem, esquiava e, conforme contava
minha mãe, se arriscava um pouco, tanto em negócios quanto, anos mais tarde no Brasil, jogando na roleta no Cassino de São Paulo que me lembro da minha tenra infância,
o nosso estilo de vida em Lodz era de nível bastante alto: morávamos num apartamento
relativamente espaçoso e bem localizado, tínhamos um carro (um dos primeiros Citroen
que circulavam na cidade); em casa havia arrumadeira, cozinheira e governante. Passávamos férias de verão junto ao mar e as de inverno nas montanhas. Minhas duas irmãs
estudavam piano, e eu tinha aula~ de balé, que, naquele tempo, se chamava "rítmica".
Minha mãe sabia desfrutar os prazeres da burguesia: viajava para Viena, Berlim e
Londres, ia a teatros, concertos e gostava de ler. Foi ela quem nos transmitiu o hábito da
leitura e nos fez conhecer mais tarde escritores que admirava, como Jacob Wasserman,
Franz Werfel, Emil Ludwig e, naturalmente, Stefan Zweig. Adorava sentar-se nos
cafés elegantes de Lodz e, acima de tudo, comprar vestidos e chapéus da última moda,
que - como atestam as fotografias da época - realçavam sua beleza natural.
Em IOde setembro de 1939, eu tinha seis anos e devia começar o meu primeiro
ano escolar. Neste dia, a Alemanha invadiu a Polônia dando início ao cataclisma da
Segunda Guerra. De uma hora para outra, tudo em casa mudou.
Meu pai decidiu imediatamente partir para Kaunas (Kovno) , na Lituânia, onde
muitos outros judeus poloneses, especialmente homens, se refugiaram, fugindo em
sentido oposto ao avanço alemão. Nós devíamos seguir alguns dias mais tarde, mas
fomos impedidas de fazê-lo: minha irmã mais velha teve um repentino ataque de
apendicite e preciRolJ ser hospitalizada. Foi operada à noite, à luz de velas, com minha mãe a seu lado, durante um feroz bombardeio na cidade. Soubemos mais tarde
que o carro no qual devíamos ter partido junto com outra família foi atingido por uma
bomba e nunca chegou a seu destino. Este foi um dos muitos acasos milagrosos que
nos salvou nesta guerra.
Nas primeiras semanas após a ocupação de Lodz, dois oficiais alemães se instalaram em nossa casa. Corno eu era bem pequena, só me lembro das suas botas pretas
entrando e saindo. A única reco dação boa que guardo desses dias turbulentos é a
de que a minha mãe, de repente, passava o tempo todo em casa. Isso me agradava

e me dava segurança. Lembro-me dela costurando a estrela amarela na sua roupa e
na de minha irmã mais velha. Depois soube que o mais jovem dos dois oficiais, que
de vez em quando nos tra;z:ia chocolate, mostrou simpatia por minha mãe e, um dia,
na ausência do outro, seu 'superior, a preveniu de que estavam preparando um gueto
para os judeus e a aconselhou abandonar a cidadeY Também lhe sugeriu tingir o
cabelo de louro. Ela não seguiu o segundo conselho, mas o primeiro tomou muito
a sério. Partimos então para Cracóvia, nossas vidas estavam sendo salvas pelo gesto
humano de um oficial nazista.
Meu pai, como centenas de outros refugiados judeus em Kaunas (Kovno), também
foi salvo por uma atitude humana, nobre e corajosa, quase inexistente no obscurantismo
da época. O cônsul geral japonês sediado naquela cidade, Sempo Sugihara,28 distribuía vistos de trânsito para o Japão, permitindo, assim, que os judeus abandonassem
a Europa e procurassem refúgio nos raros países ainda dispostos a acolhê-los. Anos
depois, li a biografia deste diplomata, e também um livrinho modesto escrito por sua
mulher, Yukiko Sugihara. Quis descobrir o que motivou este homem a pôr em perigo
não só sua carreira, mas também o destino de sua família. Só achei uma resposta: o
sentimento de compaixão pelos homens, mulheres e crianças que via parados por dias
seguidos na frente da embaixada, olhando para a janela atrás da qual ele se encontrava.
Com o visto em mãos, meu pai atravessou a Rússia de trem e, em Vladivostok,
embarcou rumo ao Japão. De lá, conseguiu vir ao Brasil no ano de 1941.
Quando chegamos à Cracóvia, soubemos da morte repentina do meu avô. Os
nazistas prendiam judeus nas ruas. A família tinha chamado um barbeiro para cortar
sua longa barba. Sentado na frente do espelho, enquanto o barbeiro lhe mudava a
fisionomia, meu avô teve um ataque de coração que o matou de forma fulminante.
Naquela primeira noite fora de casa, dormi na cama dupla com minha avó e senti
um medo atroz. Também senti medo quando, antes de apagar a luz, ela tirou sua
peruca e vi sua cabeça calva. Não sabia que coisas assim existiam. Mas naquelas
horas de horror, quem iria ligar para as reações de uma menina assustada?
Em Cracóvia, celebrei meu sétimo aniversário. Recebi de presente um lápis, uma
borrachinha e um apontador. E fiquei feliz.
Era preciso continuar a fuga. Dois irmãos de minha mãe iriam conosco. Antes
da partida, tivemos que tomar uma decisão fatal: era impossível levar nossa avó conosco. Foi decidido que a mulher de um dos tios, com seu filho pequeno (meu primo
Julek, de mi~ha idade), ficariam para trás. Nunca mais os vimos. Quantas famílias
não passaram, então, por separações parecidas como a nossa?
O gueto de Lodz foi criado poucos meses depois, em maio de 1940. Um dos primeiros a serem estabelecidos, subsistiu até agosto de 1944. Depois do gueto de Varsóvia, o de Lodz foi o mais populoso.
Mais de 160 mil judeus estiveram confinados num bairro muito pobre chamado Baluti, rodeado por
cercas e arame farpado. A maioria dos judeus foi assassi,nada nos campos de extermínio de Chelmno
e Auschwitz-Birkenau. Na libertação de Lodz, em agosto de 1944, apenas 800 judeus estavam vivos.
28 Sempo Sughiara (1900-1986), agraciado como Justo entre as Nações pelo Yad Vashem em 1984 por
salvar milhares de refugiados judeus, possibilitando-lhes o trânsito pela União Soviética e a entrada
no Japão para poder emigrar a outros países do mundo livre.
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Pagando, conseguimos papéis falsos e passagé~s num trem que partia para Budapeste via Eslováquia. Era abril de 1940. Eram os últimos dias nos quais ainda se
podia abandonar a Polônia. Ao chegar à fronteira, um oficial alemão nos disse secamente: "Sie wissen das es giebt kein zurick!" ("Vocês sabem que não há retorno!").
De Budapeste atravessamos a fronteira com a Iugoslávia, que ainda não estava
ocupada. Passamos por Belgrado, ficamos algum tempo numa aldeia chamada
Sremska Mitrovica, e nos fixamos por um tempo mais longo na pequena cidade
de Ruma.
Lá fui à escola, aprendi a ler e escrever no alfabeto eslavo (cirílico), e lembro
que cheguei a participar em um desfile de coroação do novo rei da Iugoslávia, gritando: "Salve e Viva!" junto com os demais alunos. Até hoje não sei que rei era!
Em março de 1941, o país foi invadido pelos alemães. Mais uma vez fomos salvos
pelo acaso: morávamos no alto de uma rua onde havia também outros refugiados
judeus. Se não me engano, era véspera de Purim, estávamos sentados com malas
feitas, esperando a expulsão conforme tinha sido anunciada. Milagrosamente, os
soldados não chegaram à nossa casa, a última da rua. No dia seguinte, procurei
uma amiguinha com a qual brincava todos os dias, mas não a encontrei mais. Todos os judeus tinham sido deportados.
Fugimos então para Spalato, na região da Dalmácia, que fora ocupada pelos
italianos, e onde o perigo era menor. Nossa longa estada nessa cidade balneária ficou
gravada na minha memória como um período interminável de não ter o que fazer.
Sabia ler, mas não tinha livros. Não ia à escola, não tinha amigas, ao contrário de
minhas irmãs, que logo acharam companhia na vizinhança. Havia lá um menino de
minha idade, mas eu sentia vergonha de me aproximar dele. Minha mãe saía às tardes, e eu, com os meus 9 anos, repetia dia após dia a mesma queixa, num desespero
cada vez maior: "Mamãe, não tenho nada a fazerl" Independentemente de tudo o
que estava acontecendo no mundo, relativamente protegida dos horrores da guerra,
eu sofria de solidão e de não ter como preencher as longas horas que não passavam.
Anos mais tarde, quando me tornei madrichá* no movimento, eu era responsável
pelos grupos de crianças entre 9 e 12 anos. Sentada na Biblioteca Municipal de
São Paulo, lia livros de psicologia infantil, e neles aprendi qur~ justo nessa idade as
crianças chegam ao auge de energia física, precisam de constante atividade motora e
de intensa vida social.
Desse triste e vazio período de nossa migração guardo, porém, uma pequena luz
que a ilumina e me dá alegria e conforto até hoje: um jovem judeu austríaco de nome
Enie Braun tinha se ligado a nós, e nas longas noites em casa ele nos lia ou recitava
poesias de Heine em alemão. Eu não conhecia_ a língua e não entendia do que se
tratava. Mas a figura bonita desse jovem e a melodia das palavras e dos versos me
encantavam. Até hoje sei alguns deles de cor.
Quando fiz aliá* em 1953, trazia na bagagem só dois livros: Don Quijote de la
Mancha, que recebi de presente da boa amiga de então e de hoje, Elisa Simbalista; e

uma bela e antiga edição das poesias de Heine, presente de minha irmã, capa dourada, ilustrações do século 19 com letras góticas. A caminho de Israel, estava voltando
para uma Europa que nunca tinha conhecid.o.

Roma - Brasil
Finalmente, após dois anos na Iugoslávia, conseguimos chegar a Roma. Meu pai já
estava em São Paulo e tentava nos ajudar, mas pouco sei de que forma e como. Poucos
meses atrás, minha irmã, remexendo em velhos papéis, encontrou um cartão mandado
por ele, em 1941, endereçado para Spalato e vindo dos Estados Unidos. Só então nos
demos conta da incrível trajetória que ele fez desde sua saída da Polônia. Após o trem
transiberiano, viajou de navio ao Japão, e de lá ao Brasil, via Los Angeles. Papai era
por natureza um homem fechad?, que falava pouco, e nunca nos contou o que foram
para ele esses anos difíceis de migração, sempre sozinho, sem conhecer línguas, tentando manter-se fiel à tradição religiosa e à kashrut*. Tudo isso no outro lado do mundo.
Hoje nos parece absurdo que nunca lhe fizemos perguntas sobre essa época, nunca
pedimos que falasse. Como acontece em algumas famílias, também na nossa, não se
conversava, não se lembrava, não havia verdadeira intimidade. A vida se resumia no
dia a dia, na luta de cada um para se readaptar ao novo lugar, à nova lingua, à nova
realidade. E tudo tinha que ser depressa, já que tanto tempo e energia tinham sido
investidos na pura sobrevivência. Quando nos reencontramos no Brasil, só queríamos
a normalidade. Não havia lugar para recordações, nostalgia, sentimento de perda.
Chegamos a Roma para nos aproximar da meta final, que era a fuga da Europa,
ameaçadora de todos os lados. Meu pai não conseguira obter para nós vistos de entrada no Brasil: o governo brasileiro, sob o regime de Getúlio Vargas, não permitia a
imigração de judeus. Tinha, sim, conseguido um passaporte do Haiti com um visto
para o Paraguai. O visto não era para Lea Weinfeld (minha mãe), e sim para Léo
Weinfeld, agricultor (nome fictício). O Haiti não tinha consulado em Roma e minha
mãe teve que se dirigir à embaixada da Suíça, que, pela sua neutralidade (assim
suponho), cuidava de casos como o nosso. O cônsul verificou os papéis que minha
mãe lhe apresentou, e não lhe foi preciso muito tempo para perceber que o passaporte
era falso. Estávamos de novo à beira do abismo, num país do Eixo, sem ter para onde
nos encaminhar. Minha mãe chorou, suplicou, explicou que estava sozinha com três
filhas, que essa era a nossa única salvação. Então, o cônsul saiu do quarto e, quando
voltou, devolveu o passaporte à minha mãe e disse: "Não conheci a senhora, não vi
estes papéis. Só posso preveni-la a não viajar passando por Portugal, pois lá vocês
serão presas. Vão pela Espanha". Mais uma vez fomos salvas pelo gesto humano de
um desconhecido, pelo acaso que nos protegia. Ou seriam talvez o rosto bonito e a
elegância da minha mãe, seus belos olhos cheios de lágrimas?
Hoje, quando penso em tudo isso, me espanto do surrealismo que emana de uma
fotografia que guardo daqueles dias: estávamos sorridentes em companhia de um
casal de novos conhecidos, paradas na frente da Basílica de São Pedro, no Vaticano.

Mamãe, como sempre, bem-vestida e desta vez até com um gracioso chapeuzinho
na cabeça. O ano é 1942, a Europa convulsionada pela guerra, milhares de judeus
sendo enviados aos campos de extermínio. Nas ruas de Roma, sacos de areia se empilhavam contra possíveis bombardeios. E nós ali na foto, provavelmente em nervosa
espera por papéis ou dinheiro, fazendo turismo e indo visitar a Capela Sistina!
Seguimos o conselho do cônsul suíço e partimos para Madri, onde ficamos duas semanas, de novo à espera de dinheiro e da passagem para o Paraguai. Lembro-me de que
evitávamos passar diante da recepção do hotel, porque não tínhamos ainda pago a estada.
Finalmente, chegamos ao porto de Cádiz e embarcamos no navio Cabo de Buena Esperanza a caminho de Buenos Aires.
Atravessar o Oceano Atlântico no ano de 1942, no ápice da guerra, era uma
aventura longa e perigosa por causa das minas e dos submarinos que infestavam as
águas. A viagem ao Rio levou 40 dias, e em 10 deles ficamos parados em Trinidad, onde a polícia inglesa subiu a bordo à procura de um espião. Tenho poucas
lembranças dessa travessia, e as que tenho são indistintas e tristes. Quando, 10 anos
mais tarde, conheci de perto a obra de Lasar Segall, lembro-me de minha profunda
emoção ao contemplar seu grande quadro Navio de Emigrantes.
A única lembrança boa que guardo desses dias longínquos é a do encontro com
meu pai após os anos de separação. Não nos foi permitido descer no Rio de Janeiro.
Na minha memória, vejo um barquinho que, de longe, se aproximou do navio. Nele,
enxergo meu pai, e logo mais ele está conosco, e eu estou segurando sua mão! E
nesse gesto guardo emoção até hoje. Somente anos mais tarde soube que a imagem
do barquinho que ficou gravada em mim tão distintamente nunca existiu. O fato verdadeiro é que papai estava esperando no cais e subiu no navio. Continuou conosco
até Santos, e lá tivemos novamente que nos despedir e seguir para Buenos Aires,
enquanto ele permanecia.em terra.
Passamos um ano em Assunção. Mais uma vez, tudo desde o começo: nova língua,
nova escola, tudo desconhecido. Moramos numa casinha pequena e bem primitiva, mas
com uma bela árvore na entrada, de cujas flores brancas e cheirosas me lembro bem até
hoje. Outras lembranças: um macaquinho que entrou pela janela, uma gata que deu cria
num armário (creio que meu pavor por gatos começou então), e sobretudo, a lembrança
de ter me apaixonado loucamente pelo namorado da minha irmã: um paraguaio moreno
cujo apelido era Jimmy Mc Coy. Apesar de eu ir à escola, não recordo amigas ou amigos
de minha idade. Das aulas, só me lembro de ter estudado sobre um presidente chamado
Solano López, que lutou contra o Brasil. Isso deve ter me interessado, porque o Brasil
era onde estava meu pai e onde queríamos chegar. Um ano mais tarde, na Escola Batista
Brasileira, aprendi este episódio histórico de uma perspectiva oposta...
Chegamos a São Paulo em julho de 1943. Perdizes, Rua Ministro Godói,
640, uma casinha térrea que ainda revi algumas vezes nas minhas últimas viagens ao
Brasil. Atrás da casa havia um quintal com gramado onde podia brincar. De repente,
tudo parecia normal, acolhedor, permanente. Não me lembro de ter tido dificuldade

em passar do espanhol para o português, entrei no terceiro ano primário, pulei logo
para o quarto e, depois fiz a "admissão" para o curso secundário. Gostava da escola,
da bonita professora, dona Hedwiges, das aulas de ciências naturais quando estudamos o corpo humano, e mesmo das aulas de "geografia", nas quais tínhamos que decorar todos os nomes das estações por onde passava o trem de São Paulo para não sei
onde. Gostava das canções e poesias brasileiras que nos ensinavam. Lembro-me do
"Tertuliano, Frívolo Peralta", de Artur Azevedo, e de "Nesta rua tem um bosque",
de Villa Lobos. Tinha sede de estudar, de aprender, de ter livros, fazer lições de casa
e de ser boa aluna. Não havia televisão, mas eu adorava o rádio: às seis da tarde
ouvia o programa do Homem Pássaro e, logo depois, o do Tarzan, com aquele grito
das selvas que me emocionava. Aos domingos, ouvia jogos de futebol e torcia pelo
Corinthians. Morávamos perto do Parque da Água Branca e eu adorava ir lá trepar
nas árvores, olhar a rica vegetação e os coloridos pássaros brasileiros nas gaiolas. De
repente, tinha amigas, tanto na escola quanto na vizinhança. E, mais importante de
tudo, finalmente tinha de novo o meu pai.
Durante os primeiros meses, queria a todo custo me aproximar dele. Lembrome que num sábado fomos a pé de Perdizes ao Bom Retiro para a reza matinal na
sinagoga. Não creio que trocamos uma palavra na longa caminhada, mas ela está tão
bem gravada na minha memória que deve ter sido significativa. Essa aproximação,
porém, durou muito pouco e se fixou em mim como um anseio nunca concretizado.
Papai continuava rigoroso na observação das leis religiosas, se bem que no dia a
dia conservava o estilo "mendelsoniano": nunca deixou crescer a barba, usava roupas modernas e elegantes, não cobria a cabeça na rua. Em casa, porém, reinava a
ortodoxia. Sendo assim, não concordou que fôssemos à escola aos sábados. Minhas
irmãs seguiram o curso secretarial no Colégio Mackenzie e eu, ao terminar o primário
no Colégio Batista Brasileiro, fui inscrita na Graded School, uma escola para filhos
de diplomatas e homens de negócios americanos que não funcionava aos sábados.
Mais uma vez tive que enfrentar um mundo novo e sentir-me diferente: o ensino
era todo em inglês, aprendia-se história e geografia dos Estados Unidos, e tanto os
professores quanto a maioria dos alunos eram americanos. Embora o nível de estudo
fosse exemplar - livros atraentes, ricos em ilustrações, dicionários e enciclopédias
acessíveis na classe, incentivo de pensamento independente e pesquisador, aulas de
latim, literatura inglesa, sobretudo poesia, de que lembro até hoje - o ambiente social
que tive que enfrentar me era muito difícil. A juventude era um tanto arrogante, de
uma autoconfianca que me era desconhecida. As meninas-moças de minha idade,
bem mais moças do que meninas, seu estilo de vestir e de comportamento; aS'necking parties, o humor grosseiro dos rapazes, a importância suprema dada ao esporte,
acompanhada de uma certa irreverência para com o intelecto e a cultura, tudo isso
gerava em mim um estado de alienação. Liguei-me logo a uma menina de origem
libanesa, Magali Jabra, em cuja companhia me sentia mais segura. Ela já tinha nascido no Brasil, mas eu ainda sentia nela uma solidariedade de refugiada.

Pouco a pouco, porém, comecei a me integrar, a fazer amizades, jogar beisebol,
dominar a língua, me assimilar. Não guardo más recordações dessa escola, sobretudo
não da diretora, Miss Moore, que eu admirava por sua tolerância. Mas Miss Moore
foi substituída por um novo diretor, se não me engano vindo do Texas. De repente,
tudo mudou. Houve um incidente que me fez abandonar o lugar e nunca mais voltar.
Havia uma aula que eu gostava em especial, que se chamava Current Events
(Atualidades). Recebíamos jornaizinhos americanos especiais para escolas e comentávamos os assuntos com o diretor. Era o ano de 1948 ou 1949, não recordo bem.
A notícia principal falava dos hoi summers nos Estados Unidos, resultado das leis
contra a segregação de negros nos ônibus. Havia agitação por parte dos brancos
que não aceitavam as novas leis e reações violentas da população negra a fim de
implementá-las. O assunto em si não me era conhecido, mas eu já sabia bem o que
era racismo. Na aula, tive um estouro nervoso e gritei para o diretor: Bui how is ii
possible?! Today?! Afier ali what happened in Europe?!" ("Como é possível? Atualmente? Depois de tudo o que aconteceu na Europa?!") Se tivesse que testemunhar
hoje perante um juiz, não seria capaz de repetir qual foi a exata resposta que recebi,
mas me lembro que ela foi dita com calma, com um certo sorriso (irônico?), e que
havia, entre outras, a palavra smeli (cheiro). No fim da aula, saí indignada e me
dirigi a um aluno judeu da classe. Queria que houvesse um abaixo-assinado, uma
greve, uma revolta qualquer. Deparei-me com indiferença. Não conseguia acreditar
que eu era a única a reagir com tanta força. (Cinquenta anos mais tarde encontrei,
por acaso, este amigo de quem gostava muito. Perguntei-lhe se lembrava por que eu
tinha abandonado a Graded School. Ele respondeu negativamente e me disse: "Eu
só me recordo de que você tomava as coisas muito mais a sério do que nós!"
Voltei para casa aquele dia e avisei a meus pais que não iria mais à escola.
Tentaram me convencer do contrário, mas eu estava decidida. Pensando hoje
neste incidente tão longínquo, creio que ele deve ter sido a última gota necessária
para me afastar de um ambiente que já não me interessava e não me satisfazia:
era alegre e despreocupado demais para os meus 15 anos. Meses mais tarde,
prestei exame de Madureza em Itu. Não me lembro por que o exame teve que
ser lá, mas sei que ele me ofereceu a primeira ocasião de conhecer uma cidade
do interior de São Paulo. E a memória que ficou em mim dos poucos dias que
lá passei foi agradável.
Estava fora da escola, mas possuída por enorme curiosidade intelectual. Comecei a assistir às aulas na universidade, como ouvinte. Tudo me interessava e acabei
escolhendo um curso sobre Benedetto Croce e outro ligado à sociologia (anos mais
tarde soube que a professora deste curso, com a qual tanto simpatizei, tornara-se a
mulher do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso). As aulas me entusiasmavam, mesmo que não estivesse ainda à altura de absorvê-las sistematicamente, com a
devida calma e dedicação. Minha inquietude não chegava a se satisfazer com conhecimento abstrato.

Naqueles anos de adolescência, nunca ouvi a palavra "existencialismo". Hoje,
porém, ao pensar naquela época, me parece que o Zeitgeist me empurrava inconscientemente a adotar seus ditados: queria um desafio, uma escolha, uma opção individual
e concreta, queria entender melhor o momento histórico no qual vivia e, atuar nele.
Sobretudo, ansiava por assumir responsabilidade pessoal. Estava, então, à espera.

o movimento
Como reconstruir o que se passava em mim aos 15, 16 anos, na época em
que aderi ao movimento? Além de buscar respostas às perguntas que me preocupavam, eu procurava também um grupo social no qual pudesse me enquadrar. Após
o período turbulento de minha infância na Europa à sombra da guerra, o constante
deslocamento geográfico e social, a instabilidade, a troca de línguas, de escolas, de
amizades, criaram necessariamente um anseio por uma entidade com a qual eu pudesse finalmente tentar me identificar.
Bem mais jovem, entrei numa organização infantil chamada Avanhandava (até
agora não sei o que queria dizer esse longo nome brasileiro), que fazia parte da CIP e
tinha um cunho escoteiro. Lembro-me de que nossa guia, Lore Koch, nos lia trechos
ou contos de um livro de Selma Lagerlof. Gostava desses contos semanais, porém,
creio que seu espírito nórdico me era distante e não chegou a me envolver demais.
Aparentemente, também, o lado escoteiro do grupo não me atraía e logo depois
acabei me desligando.
Mais tarde formamos, com alguns amigos, um grupo chamado Achdut (União).
O nome hebraico já indicava uma direção diferente, apesar de nossas atividades
serem ainda só de caráter social e cultural. Pretendíamos discutir assuntos sérios,
ouvir música clássica e também fazíamos festinhas e dançávamos. Lembro que em
um desses bailes apareceu uma figura desconhecida, um pouco mais velha que nós,
que parecia não pertencer ao ambiente que lá reinava. Estava vestido de terno bege e
gravata, dançava como os outros, sorria e conversava, mas, na verdade, ele já estava
atuando. Não sabíamos que ele iria mudar nossas vidas. Seu nome era Bernardo
Cymeryng (Dov Tsamir). Algum tempo depois, ele veio nos dar uma palestra. O seu
proselitismo político estava sendo encaminhado.
Nos anos do pós-guerra começaram a aparecer informações mais concretas sobre o Holocausto. Lia o que me chegava às mãos, sobretudo depoimentos pessoais,
e havia momentos em que ficava invadida por sentimentos de culpa de estar vivendo
pacatamente minha vida, de ter sobrevivido àquele inferno. O ambiente religioso
em casa nada tinha a ver com a identidade judaica que eu sentia. Pelo contrário,
comecei a me revoltar contra a coerção de assumir um comportamento no qual não
mais acreditava. Dois incidentes me marcaram: já estava, então, com um pé no Dror
e queria participar de um seminário ideológico fora da cidade. Meu pai se opôs categoricamente: "Fora de casa?! Meninas e rapazes juntos?! Comida não kasher*?!"
Ele só concordaria se fosse em um movimento religioso como o Bnei Akiva, filiado ao

Hapoel Hamizrachi. Entendi logo que discussões não adiantariam e concordei em me
encontrar com um rabino que, no parecer de meu pai, saberia me "esclarecer". O encontro foi na casa desse rabino no Jardim América. Contrariamente ao que esperava,
me deparei com um homem de aparência simpática e agradável, de trajes modernos,
de barba ruiva encaracolada, mas muito bem cuidada. Logo que me sentei, comecei
a discursar com exaltação: que eu recusava ser hipócrita, que eu não acreditava em
Deus, que Deus era este que permitira o Holocausto, o extermínio de populações
judias, de crianças inocentes? Estava certa de que o meu jorro de ateísmo iria chocar,
ou pelo menos surpreender o meu interlocutor. Mas não foi o caso. Ele se manteve
impassível. Não, sua resposta não tocou em Deus, na justiça divina, no Holocausto.
Só me explicou calmamente que não se tratava absolutamente de acreditar ou não
acreditar, que, no judaísmo, a exigência primordial era observar as mitzvot (preceitos
religiosos) do dia a dia, que foi a sabedoria dos mandamentos que manteve o povo
unido durante séculos. A crença e a fé virão por si sós. Obviamente, era tudo o que eu
não queria e não podia aceitar. Menti para meu pai e participei do seminário no Dror.
O segundo incidente revela ainda mais o caráter quase infantil e absurdo da
minha rebeldia contra a imposição religiosa. Eu já dava aulas particulares de inglês
em casa. Isso era importante para mim, porque eu queria ser independente. No Yom
Kippur*, minhas irmãs e eu não éramos obrigadas a ir à sinagoga, obrigação reservada ao gênero masculino. Meu pai nos assinalava algumas rezas (entre ela, a Shmona
esrei)29 que tínhamos que dizer em pé, voltadas para o Oriente, e naturalmente jejuar.
Marquei uma aula com uma estudante que conheci na universidade: iria lhe explicar
um texto que tínhamos que preparar para o curso. Com isso, eu estava esticando demais a corda. Minhas duas irm.ãs entraram no quarto e exigiram que interrompesse
a aula. Pelo que me lembro, não o fiz, más essa provocação já era um sinal de que o
dia da minha saída de casa se aproximava.
Aliás, não era só contra a coerção religiosa que eu me rebelava. Era também,
sem muito entender, contra o mundo pequeno-burguês que me rodeava, com suas
convenções, mentiras, exigências e aspirações. Revoltava-me a injustiça social que sentia ao redor, o forte espírito de mordomia e submissão das classes baixas brasileiras,
habituadas já de longos anos à ofensa, à humilhação e à opressão. Em suma, com o
entusiasmo característico da juventude, eu queria mudar o mundo e mudar o homem,
e acreditava que isso era possível. A declaração do Estado de Israel, em 1948, e a seguir a heroica guerra de independência, aumentavam e focalizavam minha exaltação.
Lá, em Israel, e em especial no microcosmo concretizado na ideia do kibutz, tudo
começaria desde o início, com liberdade, justiça e dignidade. Tornei-me, pouco a pouco, miiitante ativa e entusiasta do movimento sionista-socialista Dror de São Paulo.
É impossível, a meu ver, falar dos inícios do Dror no Brasil sem prestar um tributo
especial à figura do seu fundador, Dov Tsamir. Para mim, e creio que para a maioria
29

Shemoná esrei (dezoito), oração composta por 18 bênçãos, também conhecida por Amidá (em pé).
É a seção mais importante do ofício divino, dita pela congregação em pé e em voz baixa.

dos que aderiram ao movimento naquela época, ele encarnava as qualidades de um
líder político ideal. Tendo captado as vibrações da realidade histórica do momento, ele
soube traduzi-las em uma doutrina acessível que correspondia às necessidades de uma
grande parte da juventude local. A sua inteligência perspicaz entendeu que haveria
receptividade ao conteúdo ideológico que ele vinha oferecer. Assim como se aproximara do grupo Achdul, do qual eu fazia parte, ele agiu com outros tantos espalhados
pela cidade. Seu trabalho era sistemático, paciente e obstinado, sua personalidade
carismática, sua retórica eloquente. Mas, mesmo tendo que se dirigir a conglomerados
de jovens vindos de níveis sociais e intelectuais dos mais variados, evitava a fraseologia
populista ou simplória. Suas palestras magnetizavam e, se me lembro delas hoje com
admiração, é porque apelavam ao raciocínio, nos faziam pensar, traziam, pelo menos
para mim, teorias novas, estimulantes. Desde o profeta "socialista" Amós até a dialética de Hegel, o materialismo histórico de Marx, a síntese de Borochov*, a áspera
crítica cultural de Max Nordau, a concepção do sionismo espiritual de Ahad Ha' am,
o sionismo tolstoiano pessoal de A. D. Gordon*, a riqueza inteledual de Berl Katzenelson* - todos esses constituíam fontes de conhecimento inesgotáveis que nos enriqueciam profundamente. Não só ouvíamos suas palestras avidamente, como elas nos
incentivavam a ler e nos aprofundar mais nos diferentes assuntos. Mesmo havendo os
que diziam que estávamos sendo inteligentemente "catequizados" para uma ideologia,
como era rica e excitante essa catequização!
A minha militância no movimento aumentava, e junto com ela cresciam os conflitos
com a família. Eu os levei até o extremo e acabei saindo de casa para não mais voltar.
Passei a morar em um quarto no Bom Retiro alugado pelo movimento. Uma moça morando fora de casa não era algo bem-visto pela comunidade judaica de então. Mas, para
mim, parecia a única solução natural que pudesse me oferecer liberdade. A reconciliação
verdadeira com meus pais se deu somente 10 anos mais tarde, em 1960, quando eles
vieram me visitar no kibutz Bror Chail e conhecer suas netas gêmeas, Yael e Naomi.
Creio que o movimento chegou, no início dos anos de 1950, a seu apogeu: o
grande número de grupos, da idade de 8,9 até 19,20 anos, quando partiam para
a hachshará* e mais tarde emigravam a Israel; a intensa atividade ideológica de
cunho sionista-socialista, seminários, convênios, debates; o famoso e revolucionário
"Seminário da Lapa"*, no qual foi adotada a resolução de abandonar estudos universitários em favor da total militância política e educacional; a ingênua tentativa de
"proletarização" (eu, por exemplo, me tornei por algum tempo torneira mecânica)
- todos essas experiências indicavam a absoluta seriedade com que encarávamos a
nossa atuação no Dror.
Apesar dessa seriedade, porém, e até talvez por causa dela, o Dror era, a princípio, mais livre, mais aberto e menos dogmático do que outros movimentos juvenis
judaicos que atuavam paralelamente, como, por exemplo, o Betar e o Hashomer
Hatzair. Parece-me que não se tratava só de uma ideologia mais livre e menos sectária, mas também de uma concepção de mundo menos hermética dos seus líderes, pri-

meiro o Dov Tsamir e, depois, David Perlov. Lembro-me da palestra dada pelo Dov
sobre o famoso caso da prisão e morte de Dov Gruner em 1947: o Betar exaltava as
suas façanhas patrióticas de caráter terrorista, o seu heroísmo perante a sentença de
execução na forca promulgada pela autoridade do mandato britânico e, sobretudo, a
recusa do condenado em apelar, como lhe tinha sido concedido. Não me lembro do
conteúdo exato da palestra, mas sei que se gravou em mim o seu sólido apelo contra
o fanatismo do "Viva la Muerte!".
Lembro-me também do antagonismo de David para com o espírito sectário do
Hashomer Hatzair, seu coletivismo ideológico, suas "leis" rigorosas contra o fumo e
a favor da abstenção sexual, seu uso exagerado de símbolos como tochas, uniforme,
saudação etc. Extremismo e fanatismo nunca foram de seu agrado. Uma vez ouvi-o
citar o que Lênin teria dito ao seu ministro de propaganda, Lunacharski: "Traga-me
judeus, seu fanatismo ajudará a revolução."
David Perlov
Via o David no movimento ainda sem conhecê-lo pessoalmente e sua figura me
atraía: alto, magro, olhos azuis, cabeleira encaracolada, rosto raramente barbeado,
coberto por uma penugem tendendo para ruiva, queixo curto, bigode espesso que cobria seu lábio superior, e uma eterna gravata vermelha, fina e surrada, amarrada com
desleixo ao redor do pescoço. Numa foto daqueles anos, ele lembra um revolucionário
anarquista. Via-o então de longe, ele fazia parte da kvutzá Berl Katzenelson, o grupo
dos mais adultos: naquele tempo, três anos de diferença eram q,uase uma geração! Ele
me parecia distanciado, sua fisionomia em geral grave, às vezes irônica, às vezes entusiasta, mas com um entusiasmo um pouco diferente do nosso. Uma vez veio nos dar
uma palestra sabre os rabinos Kalisher e Alkalai, de cujo conteúdo não me lembro,
mas da qual saí encantada. Seu falar era colorido, rico em associações originais, nunca parecia recitar ideias adquiridas. Uma outra vez tive que trocar algumas palavras
com ele e vi que segurava na mão um pequeno livro. Lembro-me de sua cor cinzenta
e forma perpendicular. Cheguei a ler o nome: Medeia, de Eurípedes. Sabia que era
pintor, que morava num quarto alugado no Bom Retiro. Contaram-me que marcava
encontros nos bancos da Estação da Luz, onde passava horas desenhando trens e os
nordestinos que afluíam a São Paulo. Tudo nele me intrigava e despertava admiração.
A paixão já estava a caminho.
Quando me liguei ao David - uma ligação que começou num seminário em Petrópolis e terminou com sua morte em Tel Aviv, em 2003 - ele estava entrando num
período de sua vida em que ele,próprio definiu mais tarde como "período vulcânico".
Identificado com o movimento, ele começara a atuar militantemente como líder político, mas, ao mesmo tempo, abraçava febrilmente o mundo da arte, ao qual acabaria
se ligando para sempre. Enquanto absorvia, como todos nós, as teorias sionistassocialistas, passava horas no recém-fundado Museu de Arte Moderna, na Rua Sete
de Abril, conhecendo pela primeira vez obras originais, seguindo cursos de gravura,
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assistindo a filmes. Quanto à sua leitura daqueles anos, ele a descreveu numa entrevista alguns decênios mais tarde: "Uma espécie de tremor eletrizante perpassava o
meu corpo, parecia que esses livros 'me liam', e não eu a eles".
Creio que essa capacidade de David, de criar elos entre o ativismo político, que
o coletivo exigia, e a inquietude intelectual da adolescência que procurava a intimidade, era algo que nos atraía a ele e correspondia aos fortes anseios que muitos de nós
sentíamos, então, no movimento.
David era um dos poucos entre nós que não vinha de um ambiente pequenoburguês, o qual autenticamente detestava. Seu pai foi um mágico itinerante que
abandonou a casa bem cedo, e sua mãe lutava contra a miséria vendendo roupas a
prestação, de casa em casa. Durante sua infância turbulenta em Belo Horizonte, da
qual, como ele próprio dizia, foi "salvo" aos 10 anos pelo avô que o levou para São
Paulo, David conheceu de perto a ofensa e a humilhação da pobreza. Talvez isso
explique um certo distanciamento e ironia sua, ao nos ver "brincar" de proletários
e repetir slogans socialistas. Richard Kanner, um antigo amigo de David da kvutzá
Ber! Katzenelson, que mais tarde se tornou psiquiatra, dizia que a nossa rebeldia
aparentemente política e ideológica contra a burguesia não passava de uma revolta
adolescente contra os pais. Não era este o caso de David.
Após um período na hachshará*, o movimento "permitiu" a David um ano de estudos em Paris. Ele ficou seis. Passou um tempo na École de Beaux Arts e no estúdio
de Arpad Szenes - Vieira da Silva. Mas acabou largando a pintura pelo cinema, cujo
vigor vanguardista daqueles anos o entusiasmara. Fez seu primeiro curta-metragem em
Paris, Tanie ChinoÍse ei Les Oires (1957), comentado na época pelo Paulo Emílio
Sales Gomes. Juntou-se a mim em Bror Chail, em J958.
No kibutz, David trabalhou sobretudo na agricultura extensiva e gostava muito
de arar os campos no trator. Entusiasmava-se com as longas idas e vindas nos sendeiros, durante as quais, como me contava, "podia divagar despreocupadamente, sentir
a natureza, observar os diferentes pássaros, a mudança da luz". Ofereceu-se também
voluntariamente para pintar as latas de lixo Gá que era pintor, assim disse ... ) e até
serviu, por certo tempo, de lixeiro (hatzran), "para começar bem de baixo". Nas
horas livres, desenhava. A maioria dos desenhos era otimista, usando tinta nanquim
colorida, mostrando com um realismo acentuado figuras dos moshavim vizinhos, uma
lagartixa trepando na parede, a torre de água etc. Mas havia também insinuações
para o grotesco, sobretudo um tema que se repetia e que ele chamava "espiando pelo
buraco da fechadura". Fez também uma série especial em tinta nanquim por ocasião
de Pessach *, sobre as dez pragas do Egito. São desenhos fortes e expressivos. Outra
vez desenhou um cartaz para uma pecinha baseada em um conto de Shalom Aleichem, que eu encenei com o grupo da Aliai Hanoar.
Após um tempo de trabalho agrícola, David começou a trabalhar fora do kibutz,
em filmagens de documentários curtos subsidiados pela Agência Judaica e o Ministério do Exterior. Foi o começo de sua carreira cinematográfica em Israel.
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Volto brevemente ao período paulista do movimento. Após a partida de David,
continuei trabalhando no movimento. Foi nessa época, em 1952, que conheci o pin~
tor Lasar Segall durante a sua retrospectiva no Museu de Arte Moderna de São
Paulo. Foi lá, enquanto rodava emocionada entre seus quadros, que ele veio falar
comigo, sem nunca nos termos conhecido, e perguntou se concordaria em servir-lhe
de modelo. "Você me lembra alguém", ele disse. Nos meses que se seguiram, ia
regularmente ao seu estúdio e as horas que passei lá, as longas conversas sobre arte,
os almoços com dona Jenny, os maravilhosos dias com os dois em Campos do Jordão,
foram para mim uma experiência inesquecível. Não cabe aqui falar da importância
que o contato com esse grande artista teve na minha vida, mas, se o incluo nas minhas
memórias, é porque ele ilustra a minha oscilação daqueles dias: de um lado, queria
ser ativa no movimento cuja ideologia iria tentar concretizar, e, de outro, queria mergulhar no mundo da arte, cuja magia me atraía. Foi então que comecei a participar
de um curso de dança moderna que abriu no museu. Era dado por uma professora
que pertencera ao movimento expressionista alemão de antes da guerra: uma experiência nova, estimulante. Mais uma janela que se entreabria para uma paisagem
desconhecida e tentadora. Mas não havia tempo. Tinha chegado a hora de fazer aliá.
Vivi no Brasil por nove anos apenas. Mas foram anos importantes e decisivos.
Até hoje me considero uma pessoa sem pátria e sem língua materna, mas, de todos
os lugares para onde o acaso me levou, o Brasil foi o país que me acolheu com maior
calor e simpatia, e de tod!is as línguas que conheço-desconheço, é com o português
que me sinto mais à vontade. Continuo viciada em leitura e, se tiver que escolher, o
português estará sempre em primeiro lugar na ordem de preferência.
Em dezembro de 1952 embarquei, junto com Lea e Aharon Thalenberg, num
navio francês a caminho de Marselha. Eles continuariam para Israel e eu iria a Paris,
para encontrar o David. Ficamos juntos três meses no Hotel Nancy, na Rue Bonaparte. Em fins de março de 1953, aos 20 anos de idade, emigrei para Israel e cheguei
ao kibulz Bror Chail.
Kibutz
Se as memórias que guardo do movimento são marcantes, se me lembro dele
como de um organismo cujo pulso vital me excitava e não parava de me atrair, as
memórias dos anos que passei no kibulz Bror Chail são, na sua maioria, nubladas e
parecem pedir para esquecê-las. É interessante que me recordo melhor sobre a chegada, do início da minha vida lá.
Minha primeira reação física ao lugar foi de estranhamento: paisagem árida,
ao longe pequenas colinas marrom-acinzentadas, aqui e acolá grupos de eucaliptos
recém-plantados, magros e tristes. Era um dia de hamsin, assim me disseram e me
explicaram que hamsin, em árabe, quer dizer cinquenta, que havia cinquenta dias
assim por ano, e que esse nome é dado ao vento quente que sopra do deserto. Apesar
do choque inicial, o meu entusiasmo naquele dia estava firme. Tinha sido preparada

com a consciência de que viria para o "deserto", e que justamente nisso estava o desafio. Não me lembro como passei a primeira noite, mas na madrugada do dia seguinte
fui acordada por um forte chiar de um pássaro cujo nome em hebraico é zarzÍr (estorninho, em português). Havia muitos zarzÍrÍm no kibutz. Zarzir, está claro, não é
galo nem sabiá, é um pequeno pássaro preto, bastante feio, de olhos maus e famintos.
O dicionário diz que ele pertence à família de pássaros cantores, mas o seu "canto"
me soou naquela madrugada estridente e irritante. Seguiu-se a primeira manhã de
trabalho, e ela não poderia ter sido mais azarada. Havia uma convocação geral de
todos os chaverim para limpar o campo de cebola. Detesto cebola, seu cheiro e seu
gosto despertam em mim um mal-estar físico e provocam ânsias de vómito. Mas era
o meu primeiro dia de trabalho e a vergonha me impediu de admitir minha fraqueza.
Essas primeiras impressões, naturalmente, nada têm a ver com o kibutz. Devem
ter sido reflexos da minha ansiedade natural, que infelizmente sempre me acompanha
quando chego a lugares novos e desconhecidos.
Escolhi como trabalho permanente o estábulo das vacas porque queria evitar
os trabalhos "femininos", ou seja, cozinhar, cuidar de roupas ou tomar conta de
crianças. A minha nova ocupação era considerada um ramo agrícola difícil, devido
aos horários das ordenhas (uma delas, às três da madrugada), e também porque as
vacas eram ainda ordenhadas à mão. De fato, nas primeiras semanas sofria muito
de dor nos dedos. Mas o trabalho me entusiasmava, acabei pegando o jeito e me
tornei uma vaqueira profissional, séria e eficiente. As vacas sob meu cuidado não
eram, naturalmente, as criaturas pacatas e melancólicas dos quadros de Segall, muito
menos quando ficavam irritadas e me atiravam seu rabo enlameado diretamente na
boca. Mas comecei a conhecê-las e a reconhecê-las individualmente, cada uma com
sua personalidade, seu instinto maternal, sua nervosa inquietude antes das primeiras
chuvas de outono. Aliás, apesar de as mudanças de estação em Israel serem curtas e
repentinas, o começo do outono no kibutz sempre me emocionava. A luz tornava-se
mais amena, o céu permanentemente azul e enjoativo se cobria de nuvens e a natureza toda parecia estar à espera.
Além do trabalho, dedicava-me assiduamente ao estudo de hebraico. Recebíamos um jornal chamado Omer, especial para novos imigrantes, e eu o lia nas horas
livres com a ajuda do dicionário do Idel Zitman. Tínhamos também grupos de aulas
e minha professora era Hanna (T zekinovsky) Reiche?o.
Não me incomodavam as condições primitivas da moradia, a comida insípida, a
falta de conforto. Sim, me incomodava quando outros decidiam o que era bom ou
ruim para mim. Uma vez, um representante da comissão de assuntos sociais veio me
avisar que fora decidido trocar os colchões de palha dos chaverim por colchões de
molas. Instintivamente perguntei se não seria possível, no lugar de colchão de molas,
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me permitir comprar uma pequena vitrola à manivela. O colchão de palha me era
confortável, sentia era falta da música. A resposta foi negativa: a decisão era coletiva
e, se cada um fosse escolher outra coisa, "não daria certo". Quando me lembro desse
incidente hoje, me parece que naquele momento o zarzir preto tinha começado a falar
e a se intrometer na minha vida.
Afora o trabalho, o estudo da nova língua, a leitura e o gostoso convívio
com meus vizinhos, Leinha e Aharele, o dia a dia no kibutz, incluindo as assembleias gerais semanais, era, do que me lembro, sem grandes estímulos. Esse
foi o período das incursões dos fedayun de Gaza, de represálias do exército por
vezes ferozes, como o massacre em Kybia, liderado, por Ariel Sharon, da grande
imigração judaica dos países norte-africanos, das maabarot (acampamentos provisórios para imigrantes), mas, com exclusão da participação nos desfiles de IOde
maio, em Tel Aviv, não me lembro de discussões políticas ou de um envolvimento
pessoal no que acontecia no país e no rumo que ele estava tomando. Não éramos
conscientes do problema árabe no país criado com a guerra de independência e
tampouco que o kibutz Bror Chail tinha sido construído nas terras de uma aldeia árabe cujos habitantes fugiram (?) ou foram expulsos (?) para Migdal (hoje
Ashkelon) e de lá, por ordem do exército, para a Faixa de Gaza. Isto tudo não
é de estranhar, pois tínhamos acabado de chegar e estávamos concentrados em
nós mesmos, na nossa adaptação à vida coletiva e ao trabalho. Ao mesmo tempo,
a vida cultural no kibutz era restrita. O festejar das datas religiosas e nacionais
me parecia um pouco ridículo com seu reinventar de cerimônias campestres, suas
danças folclóricas artificiais, uma mistura de ritmos e movimentos eslavo-orientais
impregnados de um falso espírito bíblico. Sugeriram que eu entrasse na comissão
de cultura, o que obviamente recusei. Comissões e cultura não se enquadravam
juntas na minha cabeça!
Passei a trabalhar com grupos de jovens da América Latina que a Aliat Hanoar
mandava para o kibutz para serem educados e absorvidos até a idade de irem para o
exército. Foi um trabalho importante, que fiz durante três anos e me dava satisfação.
Continuava acreditando na ideologia kibutziana, se bem que seu anacronismo, me
parece, já estava no ar. Pessoalmente, senti falta da cidade, de ruas, cafés, lojas,
cinemas, enfim, da agitação urbana. Não me dava bem com a vida de aldeia, seu
ambiente fechado, seu espírito intruso.
David chegou em 1958 e, em agosto de 1959, nasceram nossas filhas gêmeas,
Yael e Naomi. Dei à luz no Hospital Kaplan, em Rechovot, e ao meu lado estava uma mulher beduína - o que me fazia sentir orgulhosa da medicina socialista
israelense. Mas não me dei bem com a educação coletiva kibutziana, que achava
frustrante e antinatural. De novo comecei a ouvir os zarzirim. Um dia, briguei com
uma das mães com quem compartilhava a casa dos recém-nascidos e, com a ajuda de
um ex-colega de trabalho na pecuária, levei as duas camas de minhas filhas para o
quarto. Logo depois, saímos do kibutz e passamos a morar em Tel Aviv.

Já faz quase 50 anos que vivo em Tel Aviv, onde me sinto à vontade. Gosto do
calor humano dessa cidade e do dinamismo admirável desta pequena metrópole.
David viveu e trabalhou em Tel Avive acompanhei de perto sua luta para se
manter fiel às suas crenças artísticas. Apesar de ser considerado hoje "o pai do
cinema documentário israelense", essa luta por um cinema livre e de qualidade foi
longa e esgotante. Além dos filmes que fez, ele foi também um dos fundadores do
Departamento de Cinema da Universidade de Tel Aviv, onde lecionou com entusiasmo até o fim de sua vida e contribuiu para criar gerações de jovens cineastas
que se distinguem atualmente mundo afora. Sua própria obra, sobretudo seus
diários cinematográficos são reconhecidos hoje internacionalmente. Nossas filhas,
Yael e Naomi, vivem e trabalham aqui. Meus netos crescem e estudam aqui. Posso
dizer, então, que, de certa forma, realizei meu sonho sionista pessoal: normalidade,
continuidade, sensação de pertencer a um lugar, a uma paisagem, a uma língua,
sensação que eu mesma nunca conheci na minha infância e adolescência. Mas a
militância no movimento e a decisão de abandonar o Brasil, a família, os estudos
etc. não almejavam só a realização de um sonho pessoal. Elas se inspiravam numa
crença ideológica. Essa crença, assim me parece, pode com facilidade tornar-se
um mero saudosismo sentimental de juventude, a não ser que seja constantemente
verificada e atualizada.
Via então - e quero continuar vendo - o sionismo como um movimento político
racional, ético e moral, e não um mito bíblico segundo o qual somos um povo eleito,
a quem essa terra foi dada pela providência divina. As fontes espirituais e históricas
da Bíblia, a ligação milenar do povo judeu aJerusalém e à terra de Israel, a língua hebraica constituíram certamente raízes indispensáveis. Estamos aqui e não na Uganda. O antissemitismo europeu dos séculos XIX e XX, que culminou na catástrofe
do Holocausto, só cristalizou definitivamente a noção de que os judeus têm direito a
um território nacional próprio, onde possam viver normalmente e defender-se como
qualquer outro povo autônomo. Em 1948, o Estado de Israel foi legitimamente estabelecido, o que nos recolocou na história moderna como uma nação entre as outras.
Essa foi e continua sendo a razão de ser do sionismo, o qual deve, a meu ver, continuar a ser justificado historicamente com a mesma racionalidade ética e moral que o
inspiraram no início. É com referência a isso que tem surgido em mim, nos últimos
decênios, pontos de interrogação inquietantes e um mal-estar pessimista. Creio que
consigo localizar quando se deu seu início.
A ~uforia que se apoderou da população após a vitória na Guerra dos Seis Dias
. criou confusão (sempre latente neste país) entre o mito e a realidade. Uma forte
. onda de autos segurança, a:companhada de arrogância e falta de imaginação começaram lentamente a ofuscar o olhar político racional e o senso realista da perspectiva
histórica. Fortaleceu-se a aproximação entre o fanatismo religioso e o extremismo
nacionalista, perante os quais a esquerda, já então no início de sua desintegração
ideológica, ia cedendo e levantando as mãos.

A inesperada e penosa Guerra de Yom Kippur devia ter sido um sinal de alarme, mas não o foi suficientemente.
Não é aqui o lugar de discutir a complexa realidade política atual de Israel. Mas
também é impossível não se relacionar com ela: 40 anos de ocupação e de colonização (ilegítima, segundo leis internacionais) nos territórios conquistados; a consequente opressão e humilhação de populações civis que toda ocupação acarreta consigo
- limitação de direitos humanos básicos, encercamentos, muralhas, expropriação de
terras - acabaram, com o tempo, tornando-se quase uma normalidade. A maioria
da população israelense os aceita hoje com indiferença, embalada continuamente
por uma televisão obediente e alimentada pela linguagem populista dos seus líderes
políticos. Ouvi recentemente um discurso patriótico do primeiro-ministro,31 no parlamento (Knesset) , referindo-se com cinismo às conclusões da comissão de direitos
humanos da ONU, que acusa Israel de haver cometido crimes contra a humanidade
na última guerra contra o Hamas em Gaza Ganeiro de 2009). Ele decidiu apelar à
memória de não menos do que os grandes heróis hebreus da Antiguidade que foram
exemplos de luta em autodefesa para salvar seu povo: Josué, os reis Saul e David,
Judá o Macabeu e Shimon Bar Kochba. Mais uma vez, evocação de mitos para
ofuscar a realidade. Será que ele se esqueceu, como comentou mais tarde o jornal
Ha'aretz (o único órgão de comunicação que ainda raciocina e exprime oposição),
que o herói Bar Kochba levou o reino de Judá a uma total derrota na revolta contra
o Império Romano?
O constante recurso à força, as operações militares, as pequenas guerras (que
mesmo quando curtas não deixam de ser brutais) têm sido, nos últimos anos, os
únicos meios que usamos para impedir o terror que cresce e nos ameaça. Acontece
que esses meios, que parecem ser eficazes na autodefesa contra o terrorismo fanático,
nunca substituirão um verdadeiro diálogo, pronto a fazer sérias e definitivas concessões. O uso de armas é sempre penoso com sucesso em curto prazo. Em longo prazo,
desmoraliza a sociedade que o utiliza, confunde seus valores éticos e afeta sua própria
liberdade. Infelizmente, me parece que isto está começando a acontecer neste País.
Creio que Israel se encontra numa encruzilhada perigosa onde decisões drásticas devem ser tomadas antes que seja tarde. Temos que parar de falar nebulosamente em
paz e ter inspiração e coragem moral para escolher o caminho que leva a ela.
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