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Minha infância em Krystynopol
Os primeiros seis anos da minha infância se passaram na aldeia de Krystynopol,
na região da Galitzia Oriental, que atualmente pertence à Ucrânia, porque parte da
assim chamada Galícia, que pertencia ao Império Austro-Húngaro até a Primeira
Guerra Mundial e à Polônia até 1939, foi abocanhada pela União Soviética durante
e após a Segunda Guerra Mundial.
Fundada no século XVII, a aldeia - um típico shtetl* - com seus judeus, em
que boa parte era de ruazinhas de terra, com as casinhas de madeira, não deixava
de ter casas e estabelecimentos de alvenaria, tendo como centro um típico e amplo
mercado. Ali se falava polonês, ucraniano e idisch. O alemão fazia parte do currículo
escolar, lembrança do Império Austro-Húngaro, que tanto significara para os judeus
da região. A maioria absoluta da população era composta de judeus.
Por muito tempo, pensei que o nome Krystynopol se referisse a Cristo, mas era
uma homenagem à nobre Krystyna Lubomirska, esposa de um nobre polonês da
família Potocki, Feliks Kazimierz, que adquirira as terras e fundara a aldeia. Ambas
as famílias eram poderosas e pertenciam à nobreza feudal (szlachta) da Polônia.
Havia uma sinagoga na aldeia, uma construção típica dos séculos XVIII e XIX,
de arquitetura sólida, como uma fortaleza, imponente e proporcional ao número de
judeus que havia nesse pequeno shtetl, um pouco mais de 2 mil almas.
Na minha família, a figura do meu avô materno foi marcante para mim. Ele
era um judeu religioso, mas com uma cabeça muito arejada e liberal. Homem forte,
serviu na Primeira Grande Guerra, foi preso e levado para a Sibéria. Para mim, sua
figura ficou associada a um dedo defeituoso, e, quando eu era menino, olhava a mão
dele e via o dedo congelado que trouxera como "lembrança" do tempo em que ficara
Estas memórias inéditas, parte de uma entrevista realizada por Betty Loeb Greiber com Nachman
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como prisioneiro na Sibéria. Era um homem alto, vermelho, ruivo de olhos azuis,
tinha uma espada guardada junto às suas botas militares num canto da casa em que
morávamos e eu, garotinho, gostava de espiar aquela espada e as botas, mas sem
tocá-las. Ele era o gabai, o administrador da grande e linda sinagoga, porque tinha
dinheiro e podia financiar as despesas de sua manutenção.
Sua figura marcou-me pelo fato de meu pai ter vindo para o Brasil em 1935, após
ter sido roubado pelo seu sócio e ficado sem nada. Antes, tinha vindo um tio, irmão
da minha mãe, e meu avô aconselhou meu pai: "Olha, Motl- assim o chamavam em
idisch, diminutivo de seu nome Mordechai David, Marcos David em português -, vá
para o país onde o Shie (Yehoshua) se encontra, ali você poderá recomeçar a vida, é
a América. Lá todo mundo tem possibilidades de fazer um peciílio."
Na verdade, quando penso sobre isso, me ocorre que essa desgraça na vida de
meu pai salvou nossa família, ainda que minha mãe contasse que o sócio foi beneficiado porque havia jurado em falso. Chamaram um Din Torá 68 e o rabino pediu a
ele que jurasse, ele pôs a mão sobre a Bíblia e jurou em falso. Essa história tem um
fundo dramático, terrível, e desde menino ficou na minha lembrança. Ela contava:
"Ele jurou em falso, mas depois ficou inteiramente paralítico."
Olhando à distância do tempo, sob a visão do que aconteceu durante os anos do
Holocausto, a desgraça de meu pai foi providencial porque devido a isso a família veio
para o Brasil e não foi parar nos fornos de Auschwitz. Os meus avós e um tio ficaram
por lá, bem como outros membros da família do lado paterno. Assim, minha mãe,
minha irmã, meu irmão e eu chegamos em janeiro de 1939 ao porto de Santos. Logo
depois, os alemães entrariam na Polônia em setembro de 1939.
Quando o meu pai viajou em 1935, ficamos morando com meus avós, que tinham uma casa grande e isolada e que podiam nos sustentar. O meu avô achou que
eu já poderia ingressar em um heder*, a escola tradicional para crianças se iniciarem
no estudo da religião judaica. Ele ficou muito surpreso porque no primeiro dia eu
aprendi o alfabeto hebraico. Mais do que isso, ficou eufórico, pois o rebe que nos ensinava lhe disse: "Veja, Zalmen, ele começou a ler!" Fazíamos a leitura do primeiro
capítulo do Bereshit, o livro do Gênesis, começo do aprendizado.
Eu lembro do rebe, Menachem Mendel, e do ambiente do heder, na verdade
uma pequena e modesta saleta. Nos dias de inverno tinham que me carregar, eu era
muito pequeno, entre 3 e 4 anos de idade, e o pesado inverno da Polônia tornava a
neve espessa a ponto de uma criança pequena correr o perigo de afundar.
Lembro da figura da rebetzn, a mulher do rebe, uma senhora gorda com uma verruga
no nariz e uma touca na cabeça. Nunca a esqueci, pois o olhar infantil guarda detalhes,
e são esses detalhes que afloram em minha memória. A figura do rebe, já um ancião de
barba branca que usava uma espécie de apontador de cor vermelha para indicar as palavras do versículo que deveríamos ler. Ele colocava o apontador sobre o versículo e dizic:
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(tribunal judeu) para que decida de acordo com a Ha/achá (leis prescritas).

em idisch: "Leia!" Líamos em hebraico, todas as crianças ao redor de uma única mesa
- cena que inúmeros artistas judeus eternizaram - e as crianças liam em voz alta, uma de
cada vez. Enquanto eu lia o Bereshit, o primeiro capítulo do Gênesis, ao mesmo tempo
ele ia traduzindo, palavra por palavra, para o idisch. Essa imagem ficou permanentemente gravada em minha cabeça. No shtetl havia um outro heder, mas o rabino era conhecido
pela sua crueldade em relação às crianças. Era um homem dificílimo, justamente o tipo
humano oposto ao primeiro, razão pela qual o apelidaram de Fonhe Chazer. Fonhe era
o nome, e Chazer o apelido, que significa porco em idisch, por sua atitude maldosa em
relação às crianças, uma vez que as castigava severamente. Foi assim, no heder, que tive
o primeiro contato com a língua hebraica ... Mais tarde, quando fui estudar no Machon
Lemadrichei Chutz Laaretz* em 1951 e comecei a ter aulas de hebraico, parecia voltar a
uma vivência do passado e com a sensação de estar rememorando algo que já conhecia.
Estaria, desse modo, confirmando a concepção de Platão sobre o conhecimento, quero
dizer, o conhecimento como uma relembrança, uma rememoração do que se encontra
dentro de você. O conceito platónico sobre a hermenêutica, de que o que você sabe já se
encontra latente em sua alma, apenas é preciso saber exteriorizá-lo.
Como já disse, minha infância foi marcada pela figura do meu avó. Bonachão, barba ruiva, lembro que estava sempre com um sorriso no rosto, e para mim ele substituiu o
pai; corria atrás dele o tempo todo, como um cachorrinho. Eu era o menor da casa e para
ele devia ser aprazível lidar com o caçula dos netos. O fato é que nesses anos sua pessoa
foi uma compensação para a ausência de meu pai. Nasci em 1932, portanto tinha 3
anos quando meu pai saiu da Polónia e veio para o Brasil. Quer dizer, quando já tinha
consciência do que se passava ao meu redor, meu pai não se encontrava ao nosso lado,
mas meu avó passara a ter o papel de pai! A minha avó Golde era uma judia morena,
alta, magra e resmungona, ao contrário do avó brincalhão e de bem com a vida.
Mas a solidão da infância era atenuada no heder, onde encontrava outras crianças, se bem que nenhum nome daqueles meninos tenha ficado gravado em minha
memória. Apenas as imagens de um grupo, sem que possa diferenciar um rosto
de outro. O relacionamento com meu irmão e minha irmã naquele tempo ficou
também esmaecido na memória, guardo apenas umas poucas lembranças familiares
daqueles anos em que vivi na Polónia. Nossa casa era isolada, embora ficasse próxima ao palácio da família Potocki, os tradicionais nobres da região, e me parecia
ser longe da sinagoga, mas, na verdade não o era, ficava a algumas quadras apenas.
Afinal, todo o shtetl, a aideia de um pouco mais de 2 mil almas, era um pequeno
aglomerado urbano se considerarmos o espaço que ocupava. Fico surpreso com a
lembrança de !llguns espaços, do shtetl, da topografia, a praça do mercado, o parque em frente à minha casa, certas casas comerciais e de uma ou outra pessoa que
passei por elas, como se fossem sombras. Outras imagens marcaram tanto minha
infância, que delas me lembro muito bem. Os gansos dentro da casa, a vaca no
curral, o porão, o sótão. Acompanhávamos a vaca ao pasto, ficávamos admirando
o enorme parque do palácio da nobre família polonesa, as árvores, as castanheiras.
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Meu avô tinha um cordial relacionamento com eles, pois havia servido o exército
na cavalaria polonesa, o que lhe dava, então, um certo respeito diante desses descendentes dos Potockis.
Eles permitiam ao meu avô apascentar sua vaca em seu domínio palaciano e nós
a acompanhávamos, atraídos pelas surpresas que poderíamos encontrar no que nos
parecia uma floresta mágica. Lembro do imponente portão de ferro trabalhado, da
larga vala ao redor do muro do palácio. De vez em quando, as crianças judias se juntavam para ficar brincando por ali. Parecia estarmos em um lugar paradisíaco, com
robustas árvores, plantas e flores, nas proximidades do grande palácio, um misterioso
castelo encantado.
Defronte da casa de meu avô havia um parque todo cercado por uma baixa grade
de madeira feita de tábuas espaçadas. No inverno, as árvores perdiam as folhas e a
neve coloria os galhos desnudos de branco. Neles podia-se ver pousada uma ou outra
gralha negra. Guardo a visão do pássaro preto no fundo branco, pousado nos galhos
daquele parque. Ao lado do parque havia um poço artesiano, a pompe, como a designavam em idisch, e as pessoas iam com seus vasilhames e baldes e os enchiam de
água bombeando-a com contínuos movimentos manuais. Não havia água encanada.
Dos vizinhos não me lembro, mas revejo as figuras dos poloneses que vinham
falar com meu avô, que o visitavam para comprar alguma coisa, talvez um ganso,
ou carne, pois era açougueiro, mas nada além disso. Tenho lembrança é do louco
da aldeia, Mishki fun der bud. Mishki era o nome dele, fun der bud, da mikve, para
banhos rituais e que servia como sauna para os judeus do shtetl. Ele trabalhava
no serviço de limpeza da mikve e também era Vasser treiger, o carregador de água,
que levava água às casas das pessoas. Era um tipo diferente, uma figura folclórica
comum nas aldeias judaicas da Europa oriental. A outra figura, que minha mãe
me fazia recordar, já no Brasil, ao conversarmos sobre a vida no shtetl, é a da
louca Faigue Raise. Ela estava sempre coberta com um xale enorme e as pessoas
diziam que ela não tinha outras roupas por baixo, era uma pobre coitada que vivia
da caridade local. Eram os tipos menos afortunados, mas que faziam parte da
atmosfera poética que envolvia a vida da aldeia judaica na Europa oriental. Também a vida urbana, que conhecemos, seja em São Paulo ou em outras cidades, é
pontilhada com tipos bizarros e exóticos espalhados em seus bairros, escondendo
curiosas figuras humanas.
Entre as lembranças da infância guardo em especial a da estação hibernal, nas
noites em que em meu quarto, ao ir deitar, via a lua me olhando através da vidraça
da janela e uma cisma mesclada com temor tomava conta de mim. São pinturas que
permaneceram em mim e não se apagaram com o tempo. Quando terminava o inverno, e após as chuvas, a minha avó me pedia para ir colher uma espécie de cogumelos
comestíveis, como se fossem pequenas trufas brancas, que cresciam dentro da terra.
Quando a superfície apresentava algumas pequenas rachaduras, sabia que ali se
encontravam e as podia tirar.

Hoje, a longa distância de tempo, parece-me que minha infância no shtetl foi
vivida corno urna fantasia, com imagens extremamente caras, numa atmosfera impregnada de bondade e bem-querer, apesar da falta do pai.
A sinagoga de Krystynopol era um edifício espaçoso, urna construção sólida
e em um de seus lados, no alto, destacava-se a ezrat hanashim 69 , com urna grade
separatória finamente elaborada através da qual podia-se observar a presença das
mulheres. Havia urna parte onde ficava o aron hakodesh 70 , e mais ao centro a bimá,
o estrado de madeira trabalhada onde se lia a Torá e onde ficava o chazan, o chantre, durante o culto sinagoga!. Ao longo das paredes e no centro do amplo espaço
espalhavam-se bancos e cadeiras que tinham à sua frente os suportes reclinados em
que se colocavam os livros de rezas. As correntes que sustentavam os velhos lustres
de ferro trabalhado, cada urna com várias lamparinas, desciam do alto teto para iluminar os fiéis numa atmosfera espiritual muito intensa. Por fora o estilo arquitetônico
era o de urna fortaleza, para que os judeus em momentos de perseguição pudessem
entrar e se refugiar dos ataques que porventura pudessem ocorrer. Essa sinagoga foi
destruída, corno tudo o que lembrava a vida judaica naquele shtetl, que hoje não é
mais urna aldeia, mas transformou-se numa cidade. Guardo comigo urna fotografia
da sinagoga. Apenas urna fotografia, que não revela o seu mundo interior.
Corno o gabai era o meu avô, ele me levava para o culto, para o serviço litúrgico
comum, do shabat* e das festividades segurando a minha mão pelo caminho ... Eram
noites estreladas, não havia iluminação para ofuscar o céu, era algo mágico acompanhar o meu avô a caminho da sinagoga. Lembro que via, a distância, a parte superior
da Igreja Católica encimada por urna cruz, e ele me dizia: Kik nischt! - Não olhe! A
sinagoga e as vozes que nela habitaram desapareceria, varrida pela barbárie nazista,
corno se nunca tivera existido, mas a igreja - assim corno outras - permanece corno
testemunho indiferente e mudo do que aconteceu naquele lugar.
Junto à sinagoga havia ainda um beit midrash, que é a casa de estudo das Escrituras Sagradas e Talmud, além da mikve que ficava não longe dali. Por vezes
via algumas pessoas sentadas ao redor de urna longa mesa de madeira debruçados
sobre as páginas de livros abertos, antes de entrar propriamente no espaço interior
da sinagoga.
O meu tio, irmão caçula da minha mãe, costumava saltar da ponte do Rio Bug,
que passava ao lado do shtetl. Chaim era o nome dele, um rapaz muito bonito, corpo
de atleta, da nova geração de judeus, que usava roupas modernas, afastado da ortodoxia seja pela sua maneira de viver, seja pela visão de judaísmo que possuía e com
a qual provavelmente se identificara. Tinha urna noiva, muito linda. Minha mãe o
admirava corno seu herói e contava histórias sobre sua coragem a ponto de enfrentar
a pauladas soldados poloneses que tinham o mau hábito de se embebedar no dia da
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Designação do setor destinado às mulheres nas sinagogas ortodoxas, separado do setor masculino.
Vão especial na parede oriental das sinagogas, geralmente feito de madeira, com portas e cortinas
adornadas para guardar os rolos sagrados da Torá.

Independência da Polônia e "festejar" ameaçando e agredindo judeus que, ao anoitecer, por acaso encontrassem em seu caminho. Chaim, assim ela contava, enfrentou
dois soldados que estavam batendo em um velho judeu e os deixou estirados no chão.
Ficou alguns dias escondido a fim de não ser encontrado e pego pelas autoridades.
Também ficaram gravadas em minha memória as silhuetas dos judeus rezando no
ritual do taschlich 71 à beira do rio, o ritual que se fazia em Rosh Hashaná*, ao cair
a noite, para se desfazer dos pecados e louvar o Criador! A noite com miríades de
estrelas, um pedaço de lua espelhada nas águas mansas do rio, vultos negros de homens de todas as idades movimentando-se em semiêxtase, com o olhar fixo no livro de
orações em suas mãos, e um murmúrio coletivo com o nome de Adonai a céu aberto.
Será que por isso sempre gostei do anoitecer?
Não éramos uma família ortodoxa no sentido pleno da palavra. Meu avô era um
judeu religioso e nada mais do que isso. Essa era a família da minha mãe, a família Ratz.
Minha mãe estudou alguns anos na escola polonesa, onde aprendeu o alemão e
o polonês; mas também estudou no Tarbut, onde aprendeu o hebraico e as matérias
do currículo judaico. No Brasil, ela ainda lembrava alguma poesia de Heine em
alemão, assim como vários poemas de Bialik em hebraico, que gostava de me recitar.
Mas o idisch era a língua mater, a língua de casa, de comunicação entre os judeus do
shtetl, a língua do judaísmo na Europa oriental. Nunca cheguei a falar polonês, que
se aprendia somente na escola ou em contato com os não judeus.
Quando penso no shtetl, vejo uma cultura imbricada fundamentalmente na língua idisch e, por outro lado, uma corrente hebraizante que, a partir da literatura
religiosa tradicional, reviveu com o movimento sionista e se fundiu com a cultura
idisch predominante na vida cotidiana dos judeus asquenazitas da Europa oriental.
Podemos dizer que essa cultura era bilíngue se considerarmos o impacto que o renascimento do hebraico moderno significou para as multidões de judeus daquela região.
A vida judaica do shtetl teve uma influência marcante no que me tornei e no que
vim a ser. Desde o nascimento a pessoa estava naturalmente vinculado à sua grei. A
pessoa, de antemão, pertencia e fazia parte dela e acabava tendo consciência dos limites
e demarcações estabelecidas com os não judeus, com os goim, vistos como uma entidade
diferenciada com a qual os judeus deviam conviver humanamente em harmonia no mesmo espaço geográfico, apesar de serem mundos espirituais separados. Como já disse,
eu mesmo nunca aprendi o polonês, pois não tinha idade para frequentar uma escola
oficial. Somente mais tarde minha mãe me ensinou o hino polonês, do qual gravei as
primeiras palavras, talvez com a intenção de que eu conhecesse o seu lado musical, além
de algumas expressões em polonês que foram incorporadas ao idisch daquela região.
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Lit. 'os arrojarás'. Esta cerimônia, que se origina na Idade Média, entre os ashkenazitas, se realiza
no primeiro dia do ano-novo judaico. Os judeus religiosos se reúnem à margem de um rio, na orla
do mar ou em qualquer fonte de água para recitar prescrições referentes à vontade de Deus em
perdoar o pecador arrependido. Eles enchem os bolsos com migalhas de pão para jogá-Ias, na água
simbolizando o arrojamento das transgressões por parte do ofensor arrependido.

Esse mundo do shtetl fixou-se em mim como um livro que evoca histórias do
passado, tecido da memória urdido com sonhos infantis ... Observo as pinturas de
Chagall e vejo o shtetl, porque tudo paira entre o céu e a terra... Os animais, as
cavalgaduras, as vacas, cabras e bodes, os gansos do meu avô. Os judeus com peies
- aqueles cachos moldurando os rostos -, o palácio, a igreja, a praça do mercado, a
sinagoga, o heder, águas do rio Bug, onde se banhavam os tipos que vendiam gansos,
peixes, arenques, khales 72, beigels, maçãs ... quass ... uma fantasia?
O shtetl foi meu primeiro mundo, o mundo que se perdeu no tempo.

No Brasil
O meu ingresso no movimento Dror deu-se quando eu estava com 16 para 17
anos, quando costumava, ocasionalmente, frequentar uma sessão do Centro Hebreu
Brasileiro, que reunia a juventude acima de minha idade, do bairro da Lapa e adjacências. O Centro era, na verdade, uma organização que tinha por objetivo maior,
entre outras coisas, difundir um conhecimento sobre o nacionalismo judaico e tudo
que se relacionasse a isso. Era uma época agitada, um tempo em que o discurso nacionalista estava presente nesse período do término da Segunda Guerra Mundial. Esse
discurso era muito forte, apaixonante, intenso, devido ao que ocorrera com o povo
judeu durante os anos de guerra e a consciência do Holocausto. Mesmo pessoas que
não haviam passado por uma educação superior mostravam possuir o dom da palavra,
capazes de proferir um discurso entusiasta com certo carisma pessoal, como se pairasse
sobre eles a schechiná (espírito divino). Na distância do tempo, a pessoa se pergunta
de onde provinha essa flama interior, qual era a fonte dessa retórica atraente, que fazia
os jovens ouvintes ficarem atentos horas durante a fala de um orador sobre a situação
do povo judeu, o sionismo e sobre a futura criação do Estado judeu.
Era a época da retórica mobilizadora, de confrontos ideológicos, um período no
qual toda a humanidade começava a despertar de um terrível pesadelo e se encontrava atônita com a catástrofe recente que provocou uma desesperadora busca de novos
rumos, pois o que se passara, de um modo geral, abalou a confiança do homem em
seus próprios valores tradicionais. As análises sobre o que acontecera e o olhar mais
amplo sobre o período que abrangeu as décadas que incluíam as duas guerras mundiais
era extremamente pessimista e impregnada de dúvidas angustiantes sobre a civilização
ocidental que vivenciara a sua autodestruição. Uma tragédia sem igual na história da
humanidade. Ao mesmo tempo havia uma intensa busca ideológica para se criar ~ma
nova ordem social, que revertesse, que modificasse esse caos gerado pela grande heca~ombe e, nós, judeus, as grandes e indefesas vítimas do inferno que virou o continente
europeu, estávamos buscando uma saída segura em relação ao seu futuro: a criação de
um Estado, o retorno à soberania perdida na Terra de Israel há 2 mil anos.
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Tipo de broa trançada e adocicada, preparada especialmente para comemorar os sábados e festividades judaicas.

Lembro que em uma noite apareceu um conferencista na seção Lapa do Centro
Hebreu Brasileiro. Era o Bernardo Cymeryng (Oov Tsamir) que, no término de sua
palestra e com muita convicção, me sugeriu que conhecesse um movimento juvenil
denominado Oror. Era um proselitismo que todos os movimentos juvenis daquela
época estavam habituados e prontos a fazer onde quer que encontrassem jovens judeus dispostos a ouvi-los. Entrei no Oror, e a partir daí minha vida tomou novo
rumo e se voltou à militância no movimento, o que, de certa forma, veio preencher
e atender às minhas ansiedades pessoais de jovem adolescente. Na verdade nunca
tive uma vida social propriamente dita, nem na infância e nem quando jovem, senão
quando tínhamos atividades em reuniões de nossa tropa ou acampamentos nos anos
em que fui escoteiro na Avanhandava, um movimento escáutico judaico formado por
imigrantes alemães. Era retraído e tinha apenas uns poucos amigos, os quais poderia
contar nos dedos de uma mão.
Assim, o encontro com dezenas e dezenas de jovens interessantes, filhos de imigrantes judeus de todas as origens que, como eu, estavam à procura de alguma coisa
em comum, foi uma experiência enriquecedora. As inquietudes da juventude na época se voltavam para a questão social e para a questão judaica, sobretudo devido ao
impacto causado pela consciência do que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial e do Holocausto, e esses sentimentos em relação ao que se passara eram muito
fortes e dolorosos. Éramos uma geração que acompanhou o desenrolar da guerra
através da imprensa, e, sabendo a dimensão do Holocausto, os demais já passavam a
não ter maior significado. Havíamos perdido entes queridos e não sabíamos, naquele
momento, as verdadeiras razões e o que levara ao extermínio deliberado de um povo.
Quando o Bernardo veio apresentar o sionismo socialista na seção do Centro
Hebreu Brasileiro na Lapa, e, pela primeira vez, ouvi a palavra socialismo expressa
durante a palestra, senti que havia algo que veio ao encontro das minhas próprias
indefinidas ruminações interiores de adolescente. Enfim, era também um típico adolescente sensível ao que se passava ao seu redor. Mais ainda quando, ainda garoto
com 13 ou 14 anos, escoteiro do Avanhandava, começei a trabalhar numa fábrica,
de parafusos (Mapri, na Rua Guaicurus) para fazer contagem do estoque da fábrica
e isso por sugestão de nosso chefe (de nossa Tropa Jacaré), o saudoso Jorge Engel,
falecido prematuramente, e cujo sobrenome era um fiel retrato de sua personalidade.
Na verdade, o meu Grupo Escolar Pereira Barreto, na Lapa, onde comecei a fazer o
primário logo ao chegar ao Brasil, espelhava a escala social do meu bairro predominantemente operário, no qual certos alunos iam estudar calçando apenas um sapato
até ser substituído pelo outro, atendendo desse modo, e por mais tempo, as exigências
do vestuário escolar.
Lembro muito bem a perda dos meus avós, do meu idolatrado avô que me
criara durante alguns anos, assassinado por poloneses, segundo um testemunho
de uma sobrevivente do meu shtetl que, após a guerra, havia chegado ao Brasil;
do meu tio Chaim Ratz e sua bela noiva, que morreram sem se saber como e

onde ... Ouvia meus pais comentarem entre si mesmos sobre a perda dos familiares.
As conversas com seus conterrâneos giravam sempre ao redor do mesmo tema, a
morte, os assassinatos em massa, e eu, muito jovem, não conseguia assimilar todas
essas narrativas sombrias de fugas para a Rússia, de voltas à Galícia para morrerem nos campos de extermínio, de crueldades sem fim, gratuitas e sem sentido,
tudo isso acompanhado de suspiros, lágrimas, dores e tristezas, que· se repetiam
anualmente nas preces do Izkor no Yom Kippur*. Ao se vivenciar tudo isso, brotavam naturalmente reflexões e questionamentos: que outras possibilidades haveria
para que isso não mais acontecesse? Haveria algum outro caminho? Daí, ao ouvir
pela primeira vez a palavra "sionismo", fui ao seu encontro e me entreguei de
corpo e alma para penetrar em seu significado, pois me pareceu vislumbrar que ali
se encontrava a resposta para as angústias daquele tempo, a solução para um povo
que por tanto tempo suportara as agruras do exílio.
Lembro que assistia às reuniões do Centro e voltava à minha casa para mergulhar nos livros. O Centro também tinha uma pequena biblioteca na garagem da
casa da família Kutner, cujo filho, Waldemar, era escoteiro de nossa tropa e, como
eu, passaria a frequentar o Oror. Ali realizávamos as reuniões da Avanhandava, ao
mesmo tempo que era a sede do Centro Hebreu da Lapa.
Quando comecei a frequentar o movimento Oror descobriram que fui do Avanhandava, e me pediram para introduzir técnicas escáuticas como parte do método
educativo adotado. Não éramos os únicos da Avanhandava que haviam aderido ao
movimento, outros jovens que dele fizeram parte acabaram ingressando, entre os quais
o Jorge Sussman, que mais tarde se tornaria um respeitado cientista, e juntos passamos a nos responsabilizar pela incrementação do escotismo entre os chaverim* do
movimento. Trazíamos da Avanhandava o espírito prático, que tinha algo a ver com
o pioneirismo dos chalutzim na Palestina, no sentido de aprender a se virar e sobreviver em quaisquer circunstâncias e condições. Aspirava-se a transformar o temeroso
e frágil judeu do gueto e criar um novo homem para novas realidades, apto física e
mentalmente para as tarefas de reconstrução nacional, e, sendo assim, acabou-se por
se reconhecer sua importância educativa no movimento juvenil chalutziano no Brasil.
Foi nessa área que comecei a atuar no movimento. Fomos, pouco a pouco, transferindo
esse conhecimento aos desajeitados jovens do Bom Retiro, que, em boa parte, nunca
haviam saído para fazer qualquer excursão ou acampamento na mata brasileira.
O movimento se expandira rapidamente e a comunidade judaica de São Paulo,
na época, ainda estava distribuída em bairros que possuíam suas próprias sinagogas
formando pequenas comunidades autônomas, ainda que o maior número de judeus
se concentravas se no bairro do Bom Retiro, na Rua Prates, onde se situava a sede
central do movimento, na qual todos se encontravam para eventos gerais, comemorações, conferências, assembleias, reuniões de madrichim *, comissões especiais, e de
onde saíam as instruções, orientações e decisões dos órgãos diretivos do~ovimento.
Ali se dava o encontro de todos os chaverim das kvutzot* espalhadas pelos bairros

da cidade e se promovia o espírito fraternal que unia essa juventude. Era o local,
assim poderíamos definir, de fusão das Diásporas. Era ali que se conseguia a aproximação entre grupos de um ishuv, de uma comunidade com outra, de jovens judeus
descendentes dos imigrantes da Bessarábia, Polónia, Lituânia, Alemanha, Áustria,
Hungria, Itália, Turquia, Síria etc., todos unidos pelos mesmos ideais.
Esse amálgama, no movimento Dror, assim como em outros movimentos juvenis
da época que tinham suas sedes no Bom Retiro, favoreceu muito o conhecimento
mútuo e ampliou a nossa própria visão do judaísmo e suas origens. Ele foi importante
para fortificar a consciência de identidade nacional, apesar das diferenças de origem,
de costumes e níveis de religiosidade. O movimento rompeu o isolamento das pequenas comunidades, separadas umas das outras no imenso espaço urbano do território
brasileiro, um fenômeno das primeiras décadas da imigração no Brasil, assim como
em outros lugares.
Entramos no movimento logo após a declaração do Estado de Israel. A Declaração ocorreu em 14 de maio de 1948, e entre outubro e dezembro formou-se uma
kvutzá* do Oror na Lapa.
O sionismo e a ideologia sionista socialista passou a ter, do ponto de vista intelectual, um papel central na minha vida, e ampliou meu interesse pela cultura e história
judaica, assim como pelas ciências humanas. Meus estudos formais começaram a declinar e, em vez de ir para as aulas do Colégio Oswaldo Cruz, em que estudava, ia para a
. Biblioteca Municipal e passava o dia debruçado sobre os livros que selecionava no catálogo geral e eram trazidos ao amplo salão de leitura. Acabei desleixando os estudos,
lia mais sobre história, socialismo, sociologia, filosofia, economia, literatura, tudo de
forma terrivelmente dispersa, querendo abraçar o mundo do saber devido a uma sede
insaciável de conhecimento. Devo muito ao autodidatismo que me acompanhou desde
a infância e adolescência e que passou a ser parte imanente do meu modo de aprender
ou estudar, ao ponto de desprezar o ensino formal, mesmo quando já era estudante
universitário. Algo que se enraizou em mim e perdura até hoje. Penso, por vezes, que
a razão, ou as razões, dessa idiossincrasia se explica pelo hábito de assimilar o conhecimento pelos olhos, pela visualização do texto, pela leitura, e, por outro lado, pelo amor
ao silêncio associado à solidão. Adorava a busca nas bibliotecas e a descoberta pessoal
daquilo que me interessava. A ironia do destino quis que acabasse sendo um professor
universitário que deveria cumprir com um programa rigorosamente organizado e exigir
de meus alunos o cumprimento de suas obrigações sem fazer concessões ...
A minha ambição, provavelmente incutida desde a infância, era ser médico e,
mais do que isso, médico psiquiatra! A aspiração dos meus pais era compartilhada
por aquela geração de imigrantes que lutara tenazmente para sobreviver em uma
terra estranha, até chegar a ter certa estabilidade econômica. Desejar que o filho não
tivesse que passar por dificuldades pelas quais passaram e ascendesse socialmente
por meio de uma profissão liberal era um lugar comum entre judeus e não judeus.
Mas, ao ingressar no movimento, encontrei algo que me pareceu ser mais significativo

para mim: estudar ciências humanas, estudar história. Quanto à praticidade e ao
conteúdo do que queria estudar, penso, hoje, que aos olhos e entendimento de meus
pais deveria ser algo incompreeIJ.sível e mesmo um verdadeiro absyrdo! Mas foi o
movimento que incehtivou esse "absurdo" e o despertou em mim, faiendo vir à tona,
de fato, aquilo para o qual eu, assim penso, tinha certa vocação, no sentido latino
do termo vocare, chamar. Acho que minha inclinação para as ciências humanas era
autêntica, e foi isso que acabou definindo a minha atuação profissional até hoje, o
que não via como incompatível com o meu trabalho passado, seja como tratorista
no kibutz Bror Chail, do qual sempre me orgulhei, seja na administração de uma
pequena firma comercial herdada de meus pais ao ter que voltar ao Brasil devido a:0
falecimento deles.
Houve um momento de ruptura e uma crise dolorosa na minha vida por ocasião em que se deú a saída do kibutz, e consequentemente também do movimento.
Consegui superar essa fase com muita dificuldade, e paradoxalmente, e o próprio
movimento havia me dado os instrumentos mentais e emocionais para me recuperar.
A saída do kibutz não foi uma ruptura com o judaísmo e tampouco com o Estado de
Israel, assim como com minhas convicções ideológicas, mesmo que a própria dinâmica do tempo histórico tenha modelado novas visões e concepções sobre o homem
e a sociedade que deveríamos incorporar. Penso que sempre tive os pés, usando uma
expressão hebraica, "nas duas margens do rio", metáfora da trajetória ou do fluir da
vida. Como imigrante já havia vivenciado a mesma situação, com a enorme e radical
diferença de que a outra margem era um mundo que ruiu (até no nome) e se fixara
apenas na memória, restando como uma lembrança da infância.
A saída do kibutz provocou em mim uma verdadeira convulsão interior, pois o caminho que havíamos escolhido no movimento não era isento de choques com a geração mais
velha, com os nossos pais. A começar da expectativa em relação aos estudos. Lembro que
a minha mãe olhava para minha irmã, meu irmão e também para mim, seus três filhos
que haviam decidido ir a Israel e viver no kibutz, e nesse olhar havia mais do que profunda tristeza. Mais ainda quando, no segundo ano do curso científico, parei de estudar
e passei a me dedicar em tempo integral ao movimento. Foi uma grande decepção para
eles. Conformaram-se com a nossa aliá* porque eram sionistas fervorosos. Mas jamais
poderiam superar a dor da separação' que uma foto registrou para sempre. Anos mais
tarde, quando minha mãe soube que ingressei na Universidade Bar-Ilan, pude aliviar a
minha consciência, pois sabia que era o maior desejo dela. Meu pai nunca chegou a saber
de meu ingresso à Universidade e não pôde alegrar-se, pois já havia falecido.
Na época, eu já havia definido uma perspectiva de futuro inteiramente diferente:
fazer a aliá e viver no kibutz. Para os pais isso significava a perda do filho, pois a
distância geográfica parecia tornar impossível qualquer futuro contato e num país em
constante conflito que gerava permanentes preocupações.
Eu saí de casa muito jovem, passei a ser militante no movimento e essa militância
se acentuou quando fui estudar no Machon Lemadrichei Chutz Laaretz, em 1951,

e voltar ao Brasil após passar um ano em Israel. Quando voltei do Machon, pouco
ficava em casa de meus pais, uma vez que passava dias e noites no movimento. Hoje
reflito sobre o fato de ter convivido pouco com eles, razão para carregar uma permanente sensação de perda. Ambos faleceram quando eu me encontrava e vivia em
Israel... e eles não haviam passado dos 60 anos.
Podemos imaginar o quanto ficariam felizes esses humildes imigrantes que lutaram
para chegar a uma situação econômica estável que lhes permitisse vislumbrar uma posição social melhor para os seus filhos. Hoje, refletindo sobre tudo isso, me sinto obrigado
a olhar essa relação entre pais e filhos dos jovens do movimento sob uma perspectiva de
relações humanas que em nossa juventude denominávamos "choque de gerações", mas
que éramos incapazes de compreender em sua profundidade.
O Dror tinha uma concepção ideológica que preenchia de certa forma os interesses e
o idealismo da juventude que se preocupava com a questão social de um lado e a questão
nacional de outro, e essa síntese era extremamente atraente aos jovens que pela primeira
vez tomavam contato com esse caudal tão rico de ideias por meio da leitura de seus teóricos: Ber Borochov*, Aharon David Gordon*, Nachman Syrkin* e outros. Seus escritos
formavam uma síntese teórica que associava o marxismo de Borochov, o idealismo romântico de Gordon e o socialismo profético de Sirkin. Todos eles viam a "normalização"
do povo judeu com a volta ao seu território de origem e a recuperação de sua soberania
política perdida após a conquista romana na Antiguidade. No entanto, as nuances diferenciadoras entre esses três teóricos do nacionalismo judaico era o que nos fascinava, a
começar pelo pensamento de Gordon, que pregava a volta do povo judeu à natureza, ao
. trabalho agrícola, da qual o exílio o afastou, e que estava relacionado ao ideal de modelo
de vida apregoado pelo movimento chalutziano: o kibutz. Além do fascínio das teorias de
Borochov e Syrkin, o tolstoismo de Gordon, que também se encontra no pensador inglês
Ruskin, aplicado à questão judaica, tinha o poder, como uma fórmula mágica, de atrair
jovens, urbanos e inquietos, em relação às duas causas que na época se encontravam na
ordem do dia: a Questão Nacional Judaica, brutalmente revelada com a catástrofe do
Holocausto, e a questão social que se mostrava presente no dia a dia ao nosso redor, nos
bairros operários do Brás, Mooca ou Lapa, assim como em outros lugares da grande metrópole paulista. Eu vivia em um típico bairro operário, formado por imigrantes de várias
origens, cujas diferenças sociais eram bem visíveis em que riqueza e pobreza se mesclavam
sem apagar contrastes. A percepção silenciosa da questão social se dava na rua e em
contato com outras crianças, o que levava a pensar: o meu pai tem uma loja e o pai do meu
amigo, que joga bola comigo na rua, trabalha numa fábrica. Se eu precisar de alguma
roupa, o meu pai pode comprá-la, mas observo que o meu colega é obrigado a andar
apenas com um sapato de cada vez para economizar e usar uma bandagem no outro pé
para ocultar o fato. Nesse típico bairro operário, quando se frequentava um grupo escolar
cuja maioria absoluta era composta de filhos de trabalhadores, acabava-se conhecendo a
dicotomia pobreza Vs riqueza. Visíveis eram as diferenças entre as casas pobres e as casas
de imigrantes que tiveram sucesso, porque trabalharam de sol a sol vendendo gravatas

ou "shmates"73 de todo tipo, até poderem se estabelecer. Sob esse aspecto me vem à
mente um cartão-postal, - guardo-o até hoje - que meu tio, já vivendo no Brasil, escreveu ao seu pai, meu avô, na Polônia, no qual conta como está tendo sucesso como
ambulante e que logo mais ele seria um comerciante estabelecido com um comércio
próprio. Essa ascens~o do imigrante à classe média, e muitas vezes da pequena à alta
burguesia, demarcava os limites da convivência social entre as pessoas.
Quando comecei a ler os escritos de Borochov, cuja teorização sobre a questão
judaica se fundamentava numa visão marxista, fiquei entusiasmado com o encadeamento lógico e os argumentos demonstrativos presentes nos textos do genial teórico
judeu. Lembro que no movimento era o pensador sionista socialista mais apreciado
e valorizado, além do fato de ser também o autor da plataforma político-ideológica
do partido Poalei T zion *. Ele dava uma explicação racional da trajetória histórica
do povo judeu, sobre os interesses de classes e sua postura diante da questão nacional, mostrava a sua criativa formulação do que ele denominou "processo imanente"
(stichishe prozess) e a inevitabilidade da migração judaica que culminaria inevitavelmente na geografia da terra de origem e, portanto, levaria a uma - quase determinista
- solução do problema judeu. Intelectualmente, eram verdadeiras descobertas! Do
caos começava a surgir uma ordem e o espírito ordenador, o demiurgo, chamava-se
Ber Borochov. O mundo começava a ser racionalizado, era um mundo matemático
que podia ser compreendido com fórmulas claras que um confuso adolescente, leitor
de tudo que lhe caía nas mãos, ainda não havia atilado durante muito tempo e agora
recebia dos céus as chaves que desvendavam segredos e abriam as portas da Verdade
absoluta. Era o que sentia - talvez ingenuamente - naquele tempo! Era de fato um
mundo altamente enriquecedor porque as referências intelectuais eram exemplares.
Quando digo que o movimento em especial foi determinante na formação de seus
indivíduos, considero a minha própria trajetória profissional, pois creio que talvez
não tivesse chegado a ser professor universitário voltado à área de estudos com a qual
me ocupo sem o despertar que ocorreu naqueles anos de juventude. A mesma convicção ouvi expressa por meu amigo Sigue (Evyatar) FrieseF4, professor de história
judaica da Universidade Hebraica de Jerusalém. Em outras palavras, acredito que
dificilmente teríamos chegado à Universidade sem a iniciação humanista que o movimento nos proporcionou. Pessoalmente, creio que sem as leituras e o hábito arraigado
de estudo para a compreensão dos fundamentos do sionismo socialista, marxismo,
teoria da nacionalidade, da história e da cultura judaica, entre outros desafios intelectuais, não teríamos chegado lá. Fico surpreso ao abrir uma pasta de meu arquivo
pessoal e lá encontrar dezenas de resumos sobre essas leituras de Marx, de história
da filosofia, de teorias sobre a nacionalidade e tantos outros temas que anteciparam
os meus estudos universitários e construíram uma ponte natural de passagem para a
bibliografia obrigatória dos cursos que fiz posteriormente.
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Boa parte dos livros relacionados às questões ideológicas do movimento vinha da
Argentina, país que, na época, possuía editorasjudakas que editavam os clássicos da
literatura sionista, historiadores do judaísmo, e abrangiam um amplo leque de temas
em todas as áreas das ciências sociais e humanas. Culturalmente a Europa chegava
ao continente sul-americano via Argentina, e com ela também a cultura judaica. Era
um material imprescindível para o nosso preparo pessoal e a elaboração de programas educativos do movimento estruturado em faixas etárias.
A mencionada pequena biblioteca do Centro Hebreu Brasileiro na Lapa me le~
gou alguns bons livros de literatura sionista. Entre esses livros se encontravam as boas
edições de 1940 com capas duras de cor azul-celeste da Editorial Israel de Buenos
Aires: Roma y Jerusalém, de Moshe Hess, Theodor Herzl, Paginas Escogidas, Max
No rda u, de Anna e Max Nordau, e outros como a História do Sionismo, de Wolf
Nijenson, e a obra sobre geografia da Palestina de David Elnecave. Desse modo,
abriam-se novos mundos.
Até 1951 foram anos de formação, de leituras, de autoilustração, para conhecer
a ideologia do movimento, a história do sionismo, a história judaica, a história do
socialismo e das doutrinas sociais.
Minha atuação proselitista era voltada aos jovens que não estavam em nenhum
movimento. Juntamente com os companheiros mais preparados, saíamos em busca
de "almas perdidas" a salvá-los engajando-os no movimento. Eu fazia isso sistematicamente na Biblioteca Municipal, onde passava horas no salão de leitura e podia
encontrar outros jovens judeus que tinham o hábito de frequentá-la. Um deles foi o
Maurício Tragtemberg 75 , mais tarde professor universitário, meu prosélito na época.
Ele havia passado por várias correntes de esquerda, socialista, trotskista; autodidata,
conhecia muito bem todas suas nuances e matizes ideológicas e convivia e "vivia" na
Biblioteca Municipal, como se fosse sua moradia. Houve uma forte empatia entre
nós e passamos a ser bons amigos. Sabia de sua origem humilde, o que não o impediu de ser professor de várias universidades após ter sido aceito por notório saber e
apresentar doutorado na USP. Estávamos sempre em contato e devido a isso passei
a conhecer alguns dos "guardas da estátua no salão de entrada da Biblioteca", que
ali sempre se encontravam para bater papo, sobretudo sobre os meios mais adequados para transformar o mundo e a pobre humanidade. Após certo tempo de leitura,
fazia um intervalo e ia em busca de jovens judeus que porventura estivessem por lá,
tentando trazê-los para o movimento. Minha amizade com Maurício Tragtenberg foi
duradoura, mesmo sabendo que ele jamais se fixaria no movimento e muito menos
se disporia a viver em Israel. Ao voltar de Israel, ele soube de minha presença no
Brasil e me procurou e acabamos retomando contato. A ele devo a retomada de meus
estudos universitários no Brasil, graças à sua insistência pessoal de me apresentar ao
75

Veja outras referências a Maurício Tragtenberg nas memórias de Oscar Zimmermann e de Avraham
Milgram, nesta coletânea.

11441

Prof. Eurípides Simões de Paula, então diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e
Ciências Humanas (FFLCH) da USp, ainda, na época, localizada à Rua Maria
Antônia, onde comecei a revalidar o meu B.A. obtido na Universidade Bar-Ilan.
Esses relacionamentos, de certa forma, substituíram as tênues amizades da infância e juventude, anteriores ao movimento, que se resumiam a alguns colegas de
escola e da rua onde morávamos, não judeus, com os quais brincava até os 11 anos,
período em que ingressei no ginásio. Ao ingressar no Ginásio Oswaldo Cruz acabei
conhecendo alguns jovens estudantes judeus, mas sem criar laços de amizade ou
convivência devido a morarem em outros bairros.
Quando entrei na Avanhandava, e posteriormente no movimento, é que realmente criei laços de amizade. Comungando ideais, passamos por experiência~ de
vida idênticas, convivendo com as mesmas pessoas durante muito tempo. Essa união
de destinos na adolescência e juventude é tão forte quanto a que se observa entre
militares que conviveram por certo tempo na mesma trincheira. Mesmo a distância, o
sentimento de irmandade permanece inabalável.

o "Seminário da lapa"
No Dror já havíamos decidido pelo abandono dos estudos, e essa decisão em
proletarizar e profissionalizar os seus membros já pairava no ar. Isso aconteceu em
1950, eu estava com 18 anos. O encontro para a tomada da referida decisão ficou
conhecido como o "Seminário da Lapa", porque ele se deu na Sinagoga do bairro da
Lapa, em São Paulo, e sobre isso já foram escritos artigos, memórias pessoais, além
da fiel narrativa feita sobre o evento que consta na obra de Sigue (Evyatar) FrieseF6.
A partir daí, cada um encaminhou-se para uma aprendizagem profissional: uns foram fazer curso de eletricista, outros de marcenaria, algumas moças, de enfermagem
etc. Nessa ocasião eu soube que um amigo e conterrâneo de meu pai, o Samuel Rapaport, estava construindo um estabelecimento comercial na Rua Cincinato Pomponet, na Lapa, próximo do lugar onde morávamos. Nada mais natural, assim pensei,
aproveitar a oportunidade para aprender a profissão de pedreiro. A partir daí, falei
com o Samuel Rapaport se ele poderia me aceitar como ajudante de pedreiro; ele me
perguntou se o meu pai concordava com isso, mesmo porque ficou surpreso com a
ideia um tanto esquisita, pois considerava que o filho do Moti Falbel (apelido de meu
pai Mordechai David), jovem de "boa família", estudante, não poderia chegar a ter
um ataque de loucura até esse nível! Mas ao final o povo judeu é muito compreensivo,
com largo coração, e sabendo que ao meu pai também não faltava um coração onde
podia caber esse mundo de Deus, "Seu" Samuel acabou por me aceitar para ser
ajudante de pedreiro em sua obra. Porém, a partir desse momento, "Seu" Samuel
passaria a me olhar como um pouco mais que um simples meshiguener bucher, quer
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dizer, um jovem amalucado e estranho. Provavelmente, nesse sentido, o senhor Samuel também deveria estar em concordância com o meu pai, e ambos acabaram se
conformando com essa minha inusitada decisão pessoal.
Diariamente, descia a Rua 12 de Outubro, onde morávamos, até a Rua Cincinato Pomponet para trabalhar como ajudante de pedreiro. Havia um operário que
preparava a massa, porque a preparação do reboque tem uma proporção certa e uma
fórmula, e isso eu não sabia fazer, mas, em compensação, eu pegava a pá, enchia o
balde de massa e levava até a corda, que tinha um gancho na ponta no qual eu prendia o balde, e o "especialista" em cima do andaime puxava o balde até o andar onde.
se encontrava para espalhar a massa de reboque e dar continuidade ao trabalho.
Na hora do almoço, eu tinha o privilégio de poder ir me alimentar em minha
casa, com a roupa respingada de cimento, cal, não antes de subir pela Rua 12 de
Outubro onde todos os judeus, boa parte donos de lojas de móveis, assim como meu
pai, deveriam estar murmurando ... "Olha, der meshiguener Nunho ... "77 E eles, com
um menear de cabeça, deviam pensar: "Coitado do Moti, veja o filho que ele tem", e
assim foi durante certo tempo. Eu recebia um pagamento como ajudante de construção - talvez irrisório e simbólico -, mas certamente dava para tomar cafezinhos e
comprar cigarros Lincoln, de que tanto gostava. Como meu pai, naqueles dias, não
arcava com as minhas costumeiras despesas, penso que o dinheiro que tinha no bolso
era suficiente para cobri-las. Essa foi uma iniciação "profissional" que durou alguns
meses, e quando a obra entrou na fase de acabamento perdi o emprego devido à
necessidade de se contratar "profissionais" mais "competentes" do que eu.
Pouco tempo depois, soube da existência de um curso de marcenaria no SENA! e fui aconselhado a procurar saber do que se tratava. Inscrevi-me, e passei a
gostar do que estava fazendo. Sob a orientação do mestre da sessão de marcenaria
do SENAI, acabei montando uma banqueta muito bem aplainada, da qual me orgulhava, tomando verdadeiro gosto pela marcenaria ... que nunca pude exercer. Em
compensação, anos após, quando fomos viver no kibutz Bror Chail, fui trabalhar
como tratorista ... nem pedreiro, nem marceneiro ...
Foi nesse tempo que o movimento me enviou para Porto Alegre e Curitiba para
implantar a orientação da decisão de 1950, isto é, de tirar o pessoal dos estudos
universitários e encaminhá-los a adquirir profissões práticas. Foi difícil e o fiz com
pouco sucesso, já que a oposição dos pais foi muito forte. Mais tarde, tive que carregar comigo pesados problemas de consciência, uma vez que passei a valorizar imensamente o estudo universitário. Por outro lado, sei que influí na decisão de vários
chaverim, que deixaram os estudos e foram a Israel. Estávamos convictos de estar
cumprindo uma missão, a de formar pioneiros, viver no kibutz, transformando-nos
em agricultores, e isso amenizava um pouco as questões de consciência em relação
ao inevitável drama que se passava entre pais e filhos devido aos conflitos familiares
gerados naquelas circunstâncias. Muito tempo depois, nos demos conta de que foi
77
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uma orientação que teve certas consequências negativas para a existência do lJróprio
movimento. No fundo, os estudos dariam instrumentos auxiliares adicionais para um
cidadão poder viver em Israel com certa profissão, mesmo que saísse do kibutz e deixasse de ser agricultor; do contrário, na cidade, poucos conseguiriam sobreviver sem
uma profissão definida. Se tivessem adquirido uma profissão formal, provavelmente
não teriam abandonado o país e estariam dando sua contribuição como cidadãos de
Israel. Porém, é claro para mim que esse passo se justificou na época a fim de possibilitar a imediata formação de grupos de aliá e fortificar os quadros militantes do
movimento. Mas havia o outro lado da moeda, que apontava o lado negativo do que
mais tarde foi visto como um grave erro, porque, por um lado, alguns abandonaram o
movimento para não ter que interromper os estudos e enfrentar um doloroso choque
com os pais que tinham a ambição de ver os filhos formados.
Efetivamente, os profissionais técnicos, ao abandonarem o kibutz, não tiveram
dificuldades de adaptação à vida urbana do país, seja como mecânicos, eletricistas
agrimensores, formados em escolas técnicas, podendo manter suas famílias e criando
raízes em Israel. Os estudos no nível acadêmico, das profissões liberais, era o nosso
grande desafio, seja por sua duração até a formatura final, seja pela concentração e a
integral entrega que essas faculdades exigem dos estudantes, aparentemente incompatível
com a militância e a aliá. A pressa para atingir o que considerávamos como o objetivo
precípuo do movimento, a imigração a Israel e a vida no kibutz, além da assim denominada
proletarização ou profissionalizaçã078 associada a uma militância integral, nos impediu de
melhor avaliar a decisão do abandono dos estudos e suas consequências em longo prazo.

o Machon*
Não me lembro de ter feito exames nem de hebraico, nem de outra área de
conhecimentos para ingressar no Machon. Acho que o critério adotado foi o grau
de identificação do indivíduo com o movimento e sua disposição e disponibilidade
para nele militar. Isso foi provavelmente uma avaliação pessoal da Hanhagá Artzit*
(Diretório Nacional), que selecionava os candidatos e que considerou nosso grupo
perfeitamente apto para fazer o curso.
Embarcamos em outubro de 1951. Pelo documento que tenho em meu arquivo
pessoal, meu pai dera o consentimento escrito para poder viajar, além do mais era
necessário fazer um exame médico que implicava uma vacina contra cólera e febre
amarela. Era uma exigência, naquele tempo, que se impunha para viagens internacionais, tanto para receber viajantes do exterior quanto para viajar a outros países.
Guardo até hoje o atestado de vacina, necessário para poder embarcar. Éramos cinco
companheiros, e embarcamos por duas vias: Joana Elazare e Samário Chaitchik foram de navio e os outros três, João (Jochanan) Drucker, Benjamin (Jimico) Roizman
e eu, de avião, certamente porque deveríamos ficar um pouco mais tempo no Brasil,
o que explica a saída do grupo em duas etapas.
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o Machon, destinado a formar lideranças juvenis para os movimentos juvenis,
reunia jovens de vários países que incluíam os de língua espanhola, ingleza e franceza,
dos quatro cantos do mundo. Dediquei-me intensamente a estudar e acompanhar a
matéria dos cursos administrados por professores de bom nível, por vezes estudantes
da Universidade Hebraica de Jerusalém, que compunham o corpo docente do instituto. Adorava a cidade e, talvez devido à leitura da história judaica, parecia-me estar
vivendo em remotos passados, me transportando a outros tempos ... Convivia com
uma angústia permanente, muito própria da adolescência, mergulhado em pensamentos sobre o que me esperava no futuro ... Mas a angústia se dissipava sob as luzes
azuladas das ruas de Jerusalém, em belas noites estreladas de outono ... Contemplar
estrelas na Jerusalém daquele tempo era algo mágico, pois a suave e pouca luz artificial das lâmpadas não as ofuscava. Esse estado emocional era associado à lembrança
da Shula, com a qual um namoro havia se iniciado antes de viajar.
Quando saí de Israel em 1964 para voltar a viver no Brasil, sentia a necessidade
de anualmente voltar a Jerusalém. Estava enfeitiçado e preso à beleza da cidade, às suas
cores e a muito mais que me é difícil descrever. Além do azulado de sua iluminação, as casas dos bairros de Katamon e da arborizada Colônia Alemã (Moshavá Germanit) eram
de um encanto especial evocado pela antiguidade e cores das pedras, pelas construções de
estilo oriental e pela visão da muralha que cerca a cidade velha de Jerusalém.
Por outro lado, havia um bom contato com os outros jovens do Dror da Argentina, um grupo composto de moças e rapazes coordenado por uma jovem de
forte personalidade e talento natural para a liderança, de nome Frida Argov. Ela
era encantadora, direta, inteligente e vibrante. Ela se impunha àquele interessante
grupo, composto por personalidades diferentes, com muita habilidade e bom-senso,
demonstrando para com ela admiração e respeito.
Nós nos integramos e mantivemos um bom relacionamento com os jovens do movimento argentino, cuja educação e cultura judaica se mostravam superiores às nossas. Era uma juventude que havia passado por escolas judaicas, e certamente alguns
desde o jardim de infância. Pareciam ter uma formação ideológica menos voltada
ao vade mecum marxista, que caracterizou durante certo tempo o nosso movimento
no Brasil. Nós, ao contrário, enfatizávamos o estudo do marxismo na fundamentação da doutrina socialista, e, sob esse aspecto, posso incluir a mim mesmo entre os
"ideólogos" do movimento brasileiro que seguiam essa orientação doutrinária. Como
os demais jovens de outros movimentos no Machon, nós nos organizamos como um
grupo, composto com os chaverim do movimento argentino, uns poucos uruguaios e
do Chile. Formamos um grupo com uma boa amálgama devido também à afinidade
entre as pessoas. Com Frida Argov planejávamos artzaot (palestras), peulot (atividades), e ao mesmo tempo discutíamos e trocávamos ideias e impressões sobre todo tipo
de questões ligadas ao movimento, temas que apareciam na imprensa concernentes a
problemas da sociedade israelense, do partido Mapaí, que representava a linha ideológica com a qual nos identificávamos, e problemas corriqueiros da vida no instituto.
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meu contínuo interesse pela questão social e a dedicação dada aos movimentos
e teorias relativas ao socialismo mostrou-se desproporcional em relação à minha pouca
formação judaica, sobre a qual tive consciência somente no Machon. Nesse sentido, a
biblioteca do Machon foi de muita valia para suprir essa deficiência. Para tanto comecei
a fazer resumos da História do Povo Judeu, dos notáveis historiadores Alexander Marx
e Max Margulies, dois autores que editaram orÍginalmente sua obra em inglês, mas fora
traduzida e publicada em espanhol na Argentina. Era um excelente manual de histórÍa
judaica, e era um bom começo em tempo disponível para suprÍr um conhecimento
indispensável nessa área de estudos, a par do que o próprio currículo do Machon nos
ensinava, a saber, tradições, festividades, folclore, matérias que no fundo considerava
secundárias. A fama era pouco difundida pelos poucos schlíchím*, pois o movimento
no Brasil, durante aqueles anos, era mais voltado à ideologia socialista do que à questão
nacional judaica propriamente dita. Quanto a mim, soube, muitos anos após, que em
minha ficha pessoal de aluno do Machon constavam as palavras "especializado em
marxismo". Nunca cheguei a ver uma cópia dessa ficha, mas não deixa de ser uma
curiosa ironia em relação à paixão que tinha para com os estudos judaicos, que perdura
até hoje e tem um papel central no meu trabalho intelectual.
Um dos primeiros shlíchim, do movimento no Brasil, Ema (Emanuel) Spector, personalidade marcante, veio ao Brasil entre os anos de 1949 e 1950, e ficou de certa forma
chocado com a politização excessiva e a forte inclinação ideológica do movimento para o
marxismo, ou seja, mais voltada à questão social universal do que para a nacional.
Durante o período em que atuou entre nós esforçou-se para aproximar o movimento ao folclore israelense e às questões concernentes ao povo, à sociedade de
Israel. A empatia entre nós possibilitou um diálogo franco e aberto sobre a educação
no movimento, e, assim como ele, outros schlíchim tiveram a mesma impressão, ou
seja, que faltava imprimir ao movimento brasileiro uma orientação educativa voltada
às raízes judaicas.
No Machon, eu tive a oportunidade de ampliar meus estudos nessa direção, facilitados, de certa forma, pela própria convivência com professores, estudantes e pessoas
e no cotidiano da sociedade israelense. Forte impressão tive em um dos meus passeios
noturnos, em que fui parar em Mea Shearim - o bairro ortodoxo da cidade - e comecei
a ver figuras de judeus semelhantes às que conheci na infância, na Calícia, com suas
vestimentas típicas da cabeça aos pés. Entrei, por acaso, em uma pequena sinagoga, um
espaço miúdo, como se tivesse penetrado num mundo esquecido. Talvez tenha sido sob
um impulso de querer voltar para algo mais "autêntico" do que o mero "conhecimento"
da história do povo judeu. E estar ali talvez, se devesse ao desejo de completar algo e
atender a uma necessidade espiritual, uma impregnação de outro tipo, que não a racional.
Confesso que foi um momento especial, esse contato com homens de fé, profundamente
voltados a Deus, que a visão racionalista da Aufklii.rung havia exilado de nosso mundo.
No nosso racionalismo, ou pseudorracionalismo radical dos anos de juventude,
a divindade não iria ter mais lugar, nem sequer um cantinho escuro para se manter

anónimo; o estar junto ao avó na imponente sinagoga de Krystynopol era uma lembrança cujo significado maior se dissipara e ficara para trás na minha infância ... A
certeza de que nosso racionalismo e da nossa sapiência marxista, da nossa postura
"científica", podia desvendar os enigmas do universo, os segredos da vida, era parte
da herança que a modernidade e seu sistema educacional nos legou. O mundo dos
axiomas, das causas primeiras, das categorias lógicas que o genial Aristóteles transmitiu ao racionalismo do Ocidente.
Os psicólogos explicam que o adolescente não se desprende inteiramente do
divino. É bem possível que seja uma verdade, mas a questão existencial, na época, é
que eu estava penetrando numa nova dimensão do estudo do judaísmo, e isso a partir
do próprio aprendizado da língua hebraica.
Devo confessar que aprendia comparando dois textos bíblicos: o da Bíblia em
português que levei corr:igo, e o do Tanach hebraico. Sempre tive dificuldade de
aprender pelo método auditivo, precisando ler e visualizar o texto escrito. O velho
método de autodidata usando o sentido da vista, a leitura. Todas as línguas que sei
aprendi do mesmo modo, como se fosse destituído do sentido da audição. E essa
dificuldade a tenho, coerentemente, até hoje, pois nada aprendo ouvindo, a não ser
músicas. Daí possuir uma memorização inteiramente visual, ao ponto de lembrar da
capa de um livro, da página de rosto, do tipo de impressão, cores, do texto. Detenhome nesse aspecto porque aconteceu, não uma vez, que pessoas observaram que eu
não estava "ouvindo" o que me diziam ... Bem, por vezes, verdade é que não queria
ouvir... Mesmo assim, devo reconheçer que a essa altura concordarei com aqueles
que observaram que não ouço ... Melhor será enviar por escrito o que querem dizer...
Para o aprendizado do hebraico comecei com o que estudei no heder em minha
infância, lendo novamente o Gênesis, e comparando com a tradução em português.
Além do mais, tínhamos um excelente professor, Rosen, autor de um livro para
iniciantes com o título 1.000 milim (mil palavras). Figura humana da qual emanava
uma bondade infinita e que inspirava a todos para a aprendizagem do hebraico.
Penso que meus colegas achavam que meu método de aprendizagem da língua
era um tanto esquisito, sem que expressassem isso claramente, mas foi assim que
aprendi o hebraico. Pior ainda! Eu não falava, mas podia ler qualquer texto em
hebraico, porque tinha um amplo vocabulário, ainda que fosse passivo na expressão
verbal. Para chegar a falar, levei muito tempo! Eu admirava meus colegas que papagaiavam livremente na rua em contato com pessoas, enquanto eu não conseguia
formular uma frase sem pensar gramaticalmente na composição de cada frase ou
enunciação. O curioso é que eu não conseguia falar, mas conseguia traduzir, o que
lhes era muito útil. Mais tarde, o método "comparativo", com o uso de gramáticas,
também me serviu para aprender outras línguas clássicas.
O Machon, de certo modo, espelhava o que se passava no país em termos de
escassez de comida. Comíamos um pão preto duríssimo, arenque, e a famosa fórmula
química, a lebenia, a coalhada, que era o segredo alimentar mais bem guardado de
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Israel, pois se dizia, ironicamente, que ninguém conhecia sua fórmula ... Era o tempo
do assim denominado plano Tzena, o racionamento imposto à população do país
devido à escassez de alimentos. Presenciamos o drama da população saída de uma
guerra extremamente desgastante. Isso também nos atingia, mas ao mesmo tempo fortificava nossas convicções sobre a existência do Estado judeu, da militância sionista,
da certeza do caminho que o movimento nos indicara. Víamos agora com nossos
próprios olhos a realidade de um povo que lutara, e agora mais do que nunca, lutava
por sua sobrevivência em um Estado em construção.
Fui um aluno inclinado mais para a leitura e o estudo das disciplinas voltadas
a história, literatura, Bíblia, geografia, e, com uma total e absoluta falta de talento
para a parte mais ligada ao folclore israelense, que consistia em cursos de danças e
músicas populares, aprendizagem de chalil, a flauta típica e coisas do gênero. Desisti
provavelmente com o apoio e a alegria geral, por demonstrar inaptidão, tanto para
tocar chalil quanto para dançar. O que me restou foi continuar a fazer o que vinha
fazendo: estudar história judaica e as outras matérias, tendo agora a oportunidade de
me dedicar em tempo integral ao que eu realmente gostava.
Após o término do período de estudos no Machon em Jerusalém, estivemos em
dois kibutzim, para conhecer mais de perto a vida coletiva. Quando terminei o curso
do Machon, saí com a certeza de que voltaria para viver nesse país.
Judeu e sionista, independente de ideologias e de sua conotação com objetivos
estabelecidos, de convicções e ideais, estava decidido a viver naquele país! Era o meu
lugar! Passava quase a ser uma necessidade meramente pragmática querer viver onde
há comunhão com os semelhantes em todos os espaços sociais disponíveis. O não ter
sido duradouro e permanente far-se-á sentir, anos após, com a profunda decepção
pessoal devido à volta ao Brasil.

Militância integral
Após o "Seminário da Lapa" e a estada no Machon, a expressão "militância
integral", usada para significar dedicação exclusiva ao movimento, passou a caracterizar minha participação nele. Já havia abandonado os estudos formais e passei a
dedicar-me inteiramente às tarefas e funções que assumia, seja nos órgãos diretivos,
seja nas programações rotineiras vinculadas ao trabalho educativo, incluindo-se nelas
viagens aos diversos snifim * de outros Estados.
Em maio de 1954, no dia de Lag Baomer79 , Shula e eu nos casamos e fomos
morar no Bom Retiro, na Rua Prates, não longe da sede do movimento, que ficava
na mesma rua defronte ao Jardim da Luz. Estávamos em militância integral no movimento, portanto não tínhamos nenhuma fonte de renda e éramos dependentes dos
pais, que em suas visitas periódicas costumavam nos abastecer com cestas de comida
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e assim podíamos sobreviver. Shula era a única que contribuía para o sustento, uma
vez que lecionava em uma escola judaica. Eu era um laidegaier, um "desocupado"
aos olhos dos que não sabiam o que fazíamos, porém com certeza interior de que
assim era o estilo de vida dos velhos e românticos "revolucionários profissionais".
Quando íamos visitar meus pais, ele, meu pai, me chamava de lado e dizia: "Olha,
Nunho, pegue esse dinheiro para você ... ", porque de antemão sabia que estava sem
qualquer vintém no bolso. Assim vivemos até a data da aliá, da nossa ida para Israel.
Éramos para ter feito aliá depois do casamento, em 1954, mas ficamos com os
últimos companheiros do nosso garin*, por necessidade de militância no movimento.
Shula estava em Curitiba e eu em Porto Alegre.
A minha missão, como a de todo madrich* que voltava do Machon, era trabalhar
junto aos jovens, e, além de realizar um trabalho educativo rotineiro de acordo com a
orientação e programas do movimento, deveria implementar a decisão tomada em 1950
no "Seminário da Lapa", em relação aos estudos universitários, em outros termos: tirar
os jovens das faculdades, fazê-los interromper os estudos e se profissionalizarem.
Como militantes, deveríamos ficar ainda no Brasil. Mas as coisas estavam mudando
e já se começava a sentir sinais de um futuro esvaziamento. Uma sensação de que a glória
do movimento estava esmaecendo, e isso até certo ponto refletia o que ocorria no próprio
movimento sionista como um todo. Era o começo da diminuição do entusiasmo nacionalista, uma vez que o Estado de Israel já era visto como um país que caminhava para
a estabilização, e, assim se pensava, sua dependência para com o judaísmo da Diáspora
sofrera mudanças. Estávamos agora numa curva descendente, cujos sinais se mostravam
com o abandono do kibutz por companheiros dos primeiros garinim, e sua volta ao Brasil.
Ao mesmo tempo, o nosso apelo ideológico começava a ter pouco eco entre a juventude
judia. Eu sentia essa atmosfera pouco animadora de perto por ainda não ter feito a aliá,
e era um dos poucos dos "antigos", da minha geração, que ainda estavam na liderança
e que carregavam uma boa dose de preocupações e angústias que não tinham com quem
compartilhar, a não ser entre si mesmos. Penso que a exigência de largar os estudos - com
a qual estava inteiramente de acordo - foi também uma das causas determinantes para
afastar a juventude judia dos movimentos que adotaram essa orientação naquele tempo.
A discussão mais profunda e cuidadosa sobre essa questão, visando a uma revisão, deu-se
mais tarde, quando já vivíamos no kibutz Bror Chail. Assim mesmo, o debate não foi fácil.
No ano de 1956 fizemos aliá. Em nosso garin, encontravam-se excelentes e destacados militantes, Erwin Semel, Markin TuderBo , João (Jochanan) Druker, Abrão
(Bubi) Beider, Vittorio CorinaldiB1 , Henrique (T zvi) Chazan, Edith Friesel (depois
Chazan), apenas para numerar alguns de uma plêiade de companheiros e companheiras, todos de São Paulo, entre outros de várias cidades. Quando Shula e eu
embarcamos, tardiamente, também viajou conosco o grupo designado para estudar
naquele ano no Machon. A primeira etapa da viagem terminaria em Marselha,
80
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mas nesse ínterim tivemos um pequeno atrito com um pequeno grupo do movimento Betar que também estava a caminho de Israel. E isso devido a um jovem,
ligado a esse mesmo grupo, que passou a ser a sua vítima permanente, a ponto de
o ameaçarem de jogá-lo ao mar! No final, tivemos que interferir, com receio de
que poderia servir de alimento aos tubarões, desse modo, sentiu-se mais seguro ao
nosso lado que entre seus "colegas". Eu e Shula o adotamos como filho de última
hora e o levamos para viver em nosso kibutz, onde acabou se destacando como o
tratorista que mais estrago causava ao sistema de irrigação no campo ...
Ao chegarmos a Marselha, teríamos que esperar alguns dias para seguir com o outro
navio que nos levaria até Haifa. Estávamos sem dinheiro, mas muito desejávamos conhecer
Paris. Após negociações e insistências, o pessoal da Agência Judaica (Sochnut) acabou por
atender ao nosso pedido. Além da teimosia, tínhamos no bolso o convincente argumento
- levado a sério naquele tempo - de que éramos chalutzim que deixaram o conforto da
sociedade burguesa a fim de construir e viver no Estado judeu, no deserto do Neguev!
Sabíamos da existência de nosso movimento em Paris, com sede na Rue Sebastopol 60,
o qual queríamos conhecer. Lembro que fomos recebidos pelos companheiros franceses
e lá fiz um relato sobre o movimento no Brasil em um francês colegial, porém melhorado
com a leitura da literatura socialista editada na França. E foi essa mesma litera1:ura que me
levou a querer visitar o seu editor, .0 veterano socialista francês René Lefeuvre. Ele editava
uma coleção de textos socialistas intitulada Cahiers Spartacus. Então nos dirigimos ao seu
endereço, o que ficava em um bairro pobre na periferia na qual podia-se deparar com uma
prostituta em cada esquina. Ele morava num prédio velho, decadente, cuja escura escadaria
levava ao seu apartamento, e nos recebeu como se fôssemos velhos companheiros ... Como se
poderia ir a Paris e deixar de visitar o Lefeuvre do Cahiers Spartacus?
Tivemos uns dias encantadores em Paris. Não tínhamos dinheiro para dormir
num hotel e a Agência Judaica tinha nos dado apenas o suficiente para as passagens,
o que nos obrigou a dormir no snif' do movimento, pouco protegidos do gélido frio
do inverno francês! Não havia água e as torneiras estavam congeladas, mas ficou uma
lembrança única e agradável... O odor do restaurante judeu no Marais, a Catedral
de Notre Dame, o Museu Rodin ... não era pouco para quem nascera em Krystynopo!! E isso após uma viagem, que parecia sem fim, no Provence, com o cheiro
enjoativo da terceira classe e que a mim lembrava o cheiro do navio Pulaski, quando
saímos da Polônia para viajar ao Brasil.

Últimas reflexões
Hoje, pensando nesse passado, nada mais resta do que constatar que houve uma
interrupção em nossa trajetória de vida, que certamente poderia ter sido diferente.
Desde que voltamos ao Brasil, não posso omitir que para mim, após todos esses anos
de intensa vida em Israel, me senti no exílio, no sentido de não ter criado vínculos com o
país. Na verdade, me limitei a assumir missões comunitárias restritas ao âmbito cultural
que incluíram a criação do Centro de Estudos Judaicos na USP e o Arquivo Histórico

Judaico Brasileiro, além do estudo e da docência na Universidade de São Paulo. Deixei
para trás minha vida social no sentido pleno da palavra e meus vínculos com a sociedade
mais ampla ao meu redor passaram a ser profissionais. Nada mais do que isso.
N a verdade, as idas contínuas a Israel eram justificadas, de um lado pela minha
representatividade institucional e de outro para satisfazer a necessidade de "estar em
casa e entre os meus". Era diretor do Centro de Estudos Judaicos e devia estabelecer
intercâmbio com a Universidade Hebraica de Jerusalém, então, por um motivo ou
outro, viajava a Israel. Felizmente me encontrava em uma situação financeira estável
e podia arcar com as despesas de viagem, por vezes amenizadas pelos convites feitos
por uma universidade ou instituição acadêmica para participar em um encontro ou
congresso que reunisse intelectuais judeus de todo o mundo para refletir sobre questões concernentes ao estudo do judaísmo em nossos dias e sua programação em nível
acadêmico superior. Mesmo se não acontecessem tais convites, procurava encontrar
algum motivo para "fugir" em direção ao Oriente Médio ...
Devo ainda confessar que até hoje me acompanha a mesma sensação de não pertinência ao meio, de desenraizamento, que acompanha o imigrante. Se não tivesse me
dedicado à atividade docente e intelectual que o meio e a atividade universitária naturalmente propiciam, talvez essa sensação fosse insuportavelmente dolo~osa. Mas o fato de
ter me concentrado nos estudos e definido o seu espaço físico à minha casa, às bibliotecas,
ao cam pus universitário, é o que nos possibilita fruir o dom da vida com suas alegrias e
tristezas, com os bons e maus momentos. Por outro lado, quem vive no Brasil dificilmente
poderá ficar insensível aos graves e múltiplos problemas que o País deve enfrentar para
sanar as difíceis condições sociais em que vive boa parte de sua populaçã.o. Basta estar
presente para que o sentimento de compaixão, tão ausente no mundo em que vivemos,
desperte e nos ligue a esse povo, vítima de todas as arbitrariedades de uma classe política
opressora, amoral, inescrupulosa, corrupta até a medula, capaz de cometer todos os
crimes sem qualquer temor de ter que prestar contas por seus atos à justiça, permanecendo de todo impune. De certo modo, continuo sendo o mesmo imigrante desarraigado,
vivendo de seu passado e de sua memória, ainda que a mente se conforme e acomode,
mesmo sabendo o quanto são tênues e frágeis os elos que nos ligam ao País.
Passados tantos anos, e tendo passado por tantas transformações e mudanças, o
Estado de Israel continua a ter um significado especial acentuado pela preocupação
contínua com sua existência, mormente nos frequentes momentos de ameaças, guerras, qué têm ocorrido desde sua criação como Estado soberano.
No entanto, e curiosamente, o shtetl não deixou de estar presente em minha
memória afetiva e emocional do mesmo modo que a cidade de São Paulo de meus
anos de infância e juventude.
A esperança de retornar a Israel, após voltar ao Brasil, permaneceu durante
muito tempo e se expressava na decisão de não vender a nossa casa de Te! Aviv,
comprada cerca de dois anos após a saída do kibutz. Só pudemos pensar em vendê-la muitos anos após, quando já sabíamos que tal retorno não se daria. A casa
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permaneceu, por vezes fechada, e outras vezes alugada, e as despesas de manutenção durante todo o tempo em que ela esteve em nossas mãos não foram pequenas.
A obstinação do retorno, na verdade pouco realista ante o rumo que nossa vida
tomara, explica o estranho comportamento em reformá-la por várias vezes, não
concordar com ofertas de compradores interessados e vendê-la somente em 1996,
após muitas fadigas, preocupações e dores de cabeça. Também nossos filhos acompanharam a expectativa de que não iríamos permanecer no Brasil, o que, durante
certo tempo, se refletiu na postura que adotaram diante de assuntos judaicos e
comunitários e na condução de uma firma comercial herdada de meu pai, cujas
decisões eram tomadas em vista de uma futura mudança. Parecíamos viver sob o
signo da transitoriedade.
Foi de repente que nos demos conta de que já tínhamos ultrapassado a casa dos
60 anos, com filhos e netos e uma teia de laços familiares e compromissos materiais
que não se desfariam com facilidade. A essa altura o ânimo, ou coragem, de recomeçar nova vida, seja qual fosse o lugar, havia desaparecido ... e a habitual e estranha
situação de ter um pé em cada margem deveria continuar.
Só o muro espiritual que nos cercava era firme e inabalável.
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