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Infância numa família de cultura idisch
Eu tinha 6 anos quando meus pais debateram-se com a questão de qual escola eu
deveria começar o primário. Uma coisa estava clara - matriculariam-me numa escola
judaica. O problema é que, enquanto as escolas não judaicas ficavam perto da minha
residência e não poucos pais judeus enviavam seus filhos a essas escolas, as judaicas
ficavam longe e tínhamos que percorrer um longo caminho até elas.
No final da década de 1930, as escolas Judaicas que poderiam servir para mim
pertenciam a duas correntes (desconsidero a escola religiosa Talmud Torá, que não
nos interessava porque não éramos religiosos). A sionista, que ensinava matérias judaicas em hebraico, e as escolas de ensino idisch que propunham outras soluções para
o problema do povo judeu na Diáspora. O dilema se impôs com intensidade. Os
idischistas da Escola Shalom Aleichem eram mais organizàdos, possuíam recursos
e representavam a maioria da comunidade. Eles vieram nos visitar e disseram possuir um ônibus que recolheria as crianças de suas casas de manhã e as devolveriam
depois do almoço. A escola sionista Hertzlia não estava em condições de propor
semelhante serviço. Como minha mãe era sionista e meu pai não tinha posição nesta
batalha ideológica, ela decidiu que me levaria e traria de volta diariamente da Escola
Hertzlia de bonde, o que significava viajar três quartos de hora em cada, direção,
sem contar o tempo de espera pela condução, ao todo perdíamos duas horas para ir
e voltar. Contudo, esta decisão direcionou a minha vida, e a partir daí me tornei sionista. Depois de um ano abriu uma escola sionista perto de nossa casa, e, apesar das
desvantagens de uma escola nova, pequena e inexperiente, e dos insistentes convites
dos representantes da Shalom Aleichem, estava claro que eu continuaria a estudar
na escola sionista.
O lar no qual cresci era tradicional, não religioso, e se falava idisch, e meu idisch
era muito bom. Lembro-me de quando nasceu meu irmão, sete anos depois de mim,

declarei com orgulho que falaríamos com ele só em idisch. Minha mãe era de Luck,
cidade do distrito da Volinia, na Polônia, que com o correr dos anos fiquei sabendo
que era um centro judaico importante.'Meuavô, de quem me lembro pouco, era um
judeu to~ barba, com ares de pessoa culta é honrada. Minha avó, que viveu muitos
anos depois da morte do meu avô, a maior parte do tempo em nossa casa, nos causava problemas devido à kashrut*, e, enquanto ela vivia, minha mãe manteve as leis da
kashrut também. Depois da morte de minha avó, minha mãe libertou-se do importúnio desses preceitos. A irmã de minha mãe emigrou com a família de seu marido de
Safed ao Brasil no fim dos anos de 1920, provavelmente devido ao terremoto que
sacudiu a cidade em 1927. Seu marido tinha vários irmãos e diziam que provinham
da linhagem do Baal Shem Tov e conservavam um estilo religioso rigoroso. Lembro
que nos sentíamos inferiores em relação a eles, pois demonstravam sabedoria, religiosidade e nos mantinham a distância. As festas, passávamos com eles, e quando
falavam de Israel, de Safed, arregalavam os olhos para o céu. Os filhos estudavam na
escola religiosa, eram sionistas, e se consideravam pertencentes à elite.
Mas a vida faz das suas, e, entre os descendentes desta parte da família, alguns
foram viver em Israel e se tornaram religiosos ortodoxos, outros se integraram ao
Hashomer Hatzair*, porém a maioria permaneceu no Brasil, e seus netos, "que vergonha" casaram-se com não judeus. Eu disse que minha família era vista com desprezo, porém depois que eu fui para Israel e tomei parte na dirigência sionista, enquanto
eles permaneceram no Brasil e seus filhos se afastaram do judaísmo, tiveram muita
consideração por mim. No final das contas, eu, que vim de uma casa liberal, fiz aliá,
enquanto parte deles está se assimilando no Brasil.
Meu pai nasceu na aldeia de Lipkon, na Bessarábia (hoje República da Moldávia), da qual saíram escritores, cantores de sinagoga, e não poucos pioneiros
que se estabeleceram nos kibutzim Hanita e Nir Am. Meu pai emigrou no ano
de 1922, no início da grande emigração judaica da Europa ao Brasil. Ele antecipou a todos na família, e, ao que parece, pretendia trazer suas irmãs ao Brasil,
porém, a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto impediram que realizasse seus
planos. Seu único irmão, muito mais jovem que ele, era membro do movimento
juvenil Gordônia, e emigrou para Israel com seu garin* em 1938, parte do qual
se estabeleceu em Hanita. Ele trabalhou no porto e acabou fixando residência em
Kiriat Haim. A mãe e uma irmã foram assassinadas no Holocausto, três irmãs
continuaram vivendo na região após a guerra, e, no final das contas, duas de suas
irmãs e todos os primos emigraram para Israel nas décadas de 1970 e de 1990.
Quando fui sheliach* aliá da Agência Judaica, ajudei-os a encontrar residência em
Israel num período em que era muito difícil enc~ntrar habitação devido à grande
imigração de judeus da ex-União Soviética.
Lembro-me que durante a Segunda Guerra, principalmente próximo ao seu
final, a sorte das famílias que lá ficaram nos preocupava, e muitas vezes ia com meus
pais aos escritórios da comunidade verificar se havia parentes vivos.
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Meu pai e minha mãe não tinham educação formal, mas sabiam ler e escrever.
As condições de vida eram mais difíceis do que me pareciam. Contudo, o fim da
Segunda Guerra tromçe prosperidade económica ao Brasil, particularmente aos judeus. O com~rcio se desenvolveu, as relações entre o Brasil e os Estados Unidos se
estreitaram e o País se tornou em grande fornecedor de mercadorias, e o progresso
favoreceu os judeus. Apesar do trabalho duro de meu pai como vendedor a prestação
(klientelschik) nas ruas do Rio e de minha mãe como doméstica, a vida se tornou
mais confortável. Minha mãe era ativa na organização femenina Pioneiras e meu pai,
na comissão da escola judaica. O sonho de meus pais era que eu e meu irmão nos
tornássemos universitários e acadêmicos, principalmente porque eles não tiveram a
oportunidade de estudar enquanto jovens.

o Ginásio Hebreu
Depois do primário na Escola Bialik, tentei entrar para uma escola não judaica. Eu tinha amigos não judeus, mas não me senti bem nessa escola. O antissemitismo no Brasil não era violento, mas fervilhava. Depois de um ano, comecei a
estudar no Ginásio Hebreu. Como essa escola ficava longe de nossa casa, eu perdia muito tempo e precisava fazer malabarismo nas viagens de bondes. Meus pais
nunca souberam em que condições eu viajava, e não sei o que fariam se soubessem.
No ginásio encontrei colegas, com os quais fiz todo o trajeto do movimento até o
kibutz - David Faingelernt (Dadinho), Benjamin Roizman (Jimico), Elias e Ana
Ritvo, Chana Steimberg e muitos outros que vieram a Israel através do Hashomer
Hatzair ou por outros caminhos. Sentia necessidade de um milieu judaico. Uma
figura que ficou gravada na minha lembrança foi a do professor Jacob FainguelerntB2,
pai do Dadinho, um homem alto com cabeleira branca, para quem o ensino do
judaísmo cintilava em sua alma, e ele investia toda a sua energia a ponto de se
consumir pelo ideal.
O Ginásio Hebreu era um espaço ideal para as finalidades dos movimentos
juvenis pioneiros. De lá saíram militantes do Dror, Hashomer Hatzair e Betar. Os
anos pós-Segunda Guerra eram anos de luta em prol da Constituição e de abertura
do processo democrático. No ginásio fervilhavam sentimentos nacionalistas judaicos.
Professores judeus propagavam sionismo e os não judeus simpatizavam com a nossa
luta. Entre os professores havia simpatizantes do socialismo, e lembro uma manhã
em que o professor de francês entrou exultante na sala de aula anunciando a vitória
do Labor na Inglaterra e do início de um novo mundo ... Surpresa! Os anos do ciclo
superior cursei em escola não judaica. Havia o científico, que dava ênfase na matemáB2

Jacob Fainguelernt merece uma monografia pela sua atividade pioneira no campo da educação judaica no Brasil desde 1923. Fainguelernt ensinou e educou em escolas judaicas na colônia de Quatro Irmãos e nas cidades de Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Veja a respeito
Nachman Falbel, "Isaias Raffalovich e a educação judaica no Brasil", em Judeus no Brasil, estudos
e notas. São Paulo, Humanitas, EDUSp, 2008, p. 335-369, principalmente notas de rodapé 60-65.
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tica, física etc., e o clássico, que lecionava latim, grego, literatura e história. Eu tinha
um medo mortal da mat~mática. No Ginásio Hebreu não havia o clássico, somente
o científico, assim resolvi estudar o clássico no Colégio Andrews, que tinha muito
prestígio entre os alunos judeus.

Meu caminho no movimento Gordônia
Paralelamente aos meus estudos no Andrews, me integrei aos 14 anos a uma organização juvenil judaica e sionista chamada "SnifTrumpeldor". Eram jovens que se
reuniam para falar de sionismo e realizar tarefas para o Keren Kayemet 83 no Rio. Esta
entidade surgiu como contraponto à outra entidade juvenil que funcionava no milieu
judaico carioca que se beneficiava do apoio comunitário. Seus propósitos eram mais
sociais, para dançar, festejar e casar entre si. O clube não tinha inclinações políticas, judaicas ou sionistas. O "SnifTrumpeldor", ao contrário, era sionista, recrutava jovens
para atividades sionistas, opunha-se à futilidade do clube84 e se propunha a conscientizar a juventude judaica da importância do momento para o povo judeu.
Necessitando de ambiente judeu e de atividades, não tive dúvidas, uni me ao "Snif
Trumpeldor". Dentro de pouco tempo estava na direção do snij* e me tornei o seu secretário geral. A atividade era intensa, e comecei a me afastar de casa em favor da atividade
pública. Nós nos empenhávamos para aumentar os quadros, para organizar encontros,
palestras, kabalat shabat* e celebrar festas judaicas. Organizamos reuniões no bairro
com a participação de shlichim * que vinha de Israel e shows com a participação de
artistas israelenses. Éramos ousados, pois ao final de contas éramos uma organização
pequena. Lá comecei a desenvolver minhas aptidões e encontrei dois companheiros que
se estabeleceram mais tarde no kibutz - Léo Biran (Burman) e Max Gonik.
Eu e meus companheiros do "Snif Trumpeldor" tínhamos orgulho pelo fato de
sermos apartidários, pois as atividades sionistas na Diáspora eram em geral partidárias.
Os partidos e os movimentos juvenis como Poalei T zion *, Hashomer Hatzair, Sionistas Gerais e Revisionistas engrossavam suas fileiras fazendo concorrência entre si.
Nesta época, com a intensificação das atividades dos movimentos juvenis, integrantes
do Hanoar Hatzioni, Hashomer Hatzair e Dror tentavam nos convencer para que
nos afiliássemos a eles com o argumento de que não era suficiente realizar atividades
sionistas na Diáspora, era preciso imigrar para Israel, para o kibutz.
A certa altura, estabeleci contato com o movimento Gordônia. Minha atividade
no "Snif Trumpeldor" já não me satisfazia e achei que deveria dar um passo adiante
e me associar a um movimento juvenil. Como eu estava mais próximo do Mapai e
do Ben Gurion, logo desclassifiquei o Hashomer Hatzair e o Betar. O Dror me
irritou pela maneira com que Nachum Fassa, um de seus líderes, conduziu nossas
83
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Fundo Nacional Judaico criado pelos sionistas em 1901 para a compra de terras.
Este clube era semelhante a outros clubes que se estabeleceram no Rio de Janeiro, como o clube Cabiras, Clube daJuventude Israelita, fundado em 1919. No princípio dos anos de 1930 foi constituído
outro clube, o Lar da Juventude Israelita, e em 1928 o Clube Azul e Branco, também com finalidades
sociais. Vejam Samuel Malamud, Recordando a Praça Onze. Rio de Janeiro: Kosmos, 1988, p. 60-64.
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negociações sobre a realização do acampamento do "Snif Trumpeldor", além de não
gostar da fraseologia ideológica utilizada pelo Nuchem (Nachum) Fassa e de seus
companheiros em termos de luta de classes e outras coisas que não me diziam nada.
Conforme fiquei sabendo mais tarde, a competição entre Dror e Gordônia para
conquistar o "Snif Trumpeldor" e a mim foi grande, daí que eu induzi os meus companheiros a optarem pelo Gordônia. Em contraste com o Dror e o Hashomer Hatzair,
que eram fortes e dominantes, o Gordônia parecia um underdog. No entanto, a organização justamente me agradou por estar no seu início e também pelas suas ideias.
Éramos poucos no Rio e em São Paulo. Procuramos nos organizar segundo
modelos conhecidos dos movimentos juvenis, ou seja, divisão dos integrantes por faixas etárias, educação de camadas jovens, encontros semanais com palestras, cantos,
danças, passeios e acampamentos de verão. Éramos ajudados por shlichim: Aharon
Assa, do kibutz Urim, Azriel Axelrud de Beit Zaid e Ezra Gutkin, da Argentina,
que fez aliá para o kibutz Or Haner. Como éramos poucos, havia muita intimidade,
mas tampouco faltaram rixas entre os membros do Rio e os de São Paulo. Num congresso realizado em São Paulo, fui eleito secretário-geral do jovem movimento. Como
não tínhamos hachshará*, foi considerada a possibilidade de enviar os companheiros
para serem treinados na Argentina. Entre os primeiros companheiros do Gordônia
que se estabeleceram em Bror Chail contam-se Léo Biran, Max Gonik, Malka e
lechiel N etzer, Moshe Dagan e Hugo J ardanovski (larden).
Nesta época, para a alegria dos meus pais, comecei a estudar na Faculdade de Direito do Rio de]aneiro, e outra vez me encontrei num ambiente não judaico, e não foi fácil.
Lá, no pátio da faculdade havia um vendedor de livros para estudantes. Era um judeu de
barba curta, cantava músicas chassídicas e tinha à sua frente uma mesa carregada de livros
profissionais. Chamava-se Uri Zwerlint5• Sua filha Sara, que estudou junto comigo
no Ginásio Hebreu, é hoje professora de estudos latino-americanos na Universidade de
Jerusalém. Zwerling era uma figura folclórica e se tornara amigo dos estudantes. Mais de
uma vez ouvi considerações ofensivas sobre o "judeu" que vendia livros.
Desde a idade de 14 anos eu ficava pouco em casa, na verdade vinha apenas
para dormir. As atividades no "SnifTrumpeldor", depois no Gordônia, e os estudos
me ocupavam todo o dia, os estudos menos.

Fui escolhido para o Machon Lemadrichim*
Apresentei minha candidatura para o Machon Lemadrichei Chutz Laaretz*. O
Gordônia tinha direito a um lugar e eu fui escolhido para representá-lo. Sendo representante do Gordônia na Organização Sionista, criou-se uma situação na qual eu
85

Nos meados dos anos de 1930, em vista do fortalecimento dos movimentos antissemitas na Europa
e à subida do nazismo ao poder na Alemanha, apareceram também no Brasil expressões locais
desse mesmo ódio. Nesse contexto, Uri Zwerling publicou uma,coletânea com artigos de escritores
e intelectuais brasileiros intitulada Os judeus na história do Brasil, Rio de Janeiro, 1936, sobre a
contribuição dos judeus no Brasil ao longo das gerações. O livro visava contrabançar as tendências
antissemitas dando crédito às atitudes filossemitas.
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fazia parte da comissão de seleção de candidatos ao Machon. A bem da verdade, não
participei da votação da minha candidatura, mas fui aceito. Naquele ano, à diferença
dos anos anteriores, o Machon deveria começar em outubro, de forma que eu fui obrigado a interromper meus estudos universitários. Embora fôssemos dois movimentos
separados, Dror e Gordônia, estávamos ligados a movimentos kibutzianos filiados ao
mesmo partido, o Mapai. Assim, me liguei ao grupo do Dror que foi ao Machon.
O Dror, que tinha força numérica, enviou cinco representantes ao Machon: comigo
de navio vieram Samário Chaitchik, hoje professor de medicina em Israel e Joana
Elazare. De avião, vieram Nachman Falbel (Nunho)86, João (Jochanan) Drucker e
Benjamim Roizman (Jimico).
Todos deviam viajar de navio, mas no Dror agiram como se age em organizações
políticas, a liderança andava muito ocupada e não havia jeito para dispensá-los das
tarefas importantes que realizavam ... de forma que resolveram enviar os três de avião,
um mês depois da nossa partida, pagar a diferença do preço da passagem e aumentar
o seu déficit. O dinheiro não era importante, o principal era a política e a ideologia
(assim agiram mais tarde em Bror Chail).
A viagem foi cheia de aventuras e representou para mim uma espécie de prólogo para o meu aprendizado sobre Israel. Em Marselha, passamos do vasto navio
francês que nos conduzira desde o Rio de Janeiro para um pequeno navio israelense, Artza, para continuarmos a viagem até Israel. Encontramo-nos, pela primeira
vez, com emigrantes da África do Norte, dezenas, talvez centenas, acomodados no
ventre do navio, em condições nada fáceis. Logo no começo da viagem, sofremos
uma forte tempestade em alto-mar. O navio balançava de um lado a outro, subia e
descia com as ondas gigantescas, tudo voava dentro do navio e todos vomitavam.
As condições dos novos imigrantes eram terríveis. Conhecemos outro setor de imigrantes, os ultrarreligiosos. Eles se apavoraram e, no desespero, enviaram telegramas para o rabino de.Munkacs, em Jerusalém, para orar preces dos Salmos para a
salvação do navio. Depois conhecemos um terceiro setor, dos contrabandistas. Nós,
os alunos do Machon, fomos alojados numa ampla cabine com mais de 20 camas,
na parte inferior do navio, onde se encontravam os imigrantes. Outros passageiros
também foram alojados conosco. Devido à tempestade, o navio foi avariado e teve
que atracar em Messina, na Sicília, para consertos. Para nossa surpresa, vimos
certa manhã nossa cabina cheia de salames pendurados do teta para serem arejados. Ficamos sabendo que os contrabandistas queriam contrabandear salames
para Israel para se aproveitar do regime de racionamento de comestíveis instituído
pelo governo de Ben Gurion. Depois de severos protestos nossos, os salames foram
retirados. Apesar de tudo, sentimo-nos orgulhosos de estar num navio israelense,
com marinheiros israelenses. Após vários dias em Messina, o navio continuou seu
caminho. Com a chegada dos emigrantes ao porto de Haifa, eles foram pulverizados com DDT, uma ação talvez necessária, mas deveras humilhante.
BG

Veja suas memórias nesta coletânea.

. o Machon -

uma vivência construtiva

O Machon foi uma vivência que me deixou profundas impressões, principalmente
pelo nível dos diretores, professores e da equipe em geral. A maioria deles era eriunda da Europa, gente instruída, imbuída de crença sionista. Esse foi meu primeiro
encontro com o israelense regular: gente aberta, pessoas informais, falavam conosco
de igual para igual. Eu estava habituado às pessoas engravatadas da escola e da universidade, que falavam com os alunos de cima para baixo, e aqui nos deparamos com
um ambiente diferente, franco. Demonstravam interesse por cada um, esforçando-se
para nos transmitir amor a Israel, sua cultura, hebraico, judaísmo, canções, danças,
escotismo, conhecimentos paramilitares e passeios por todo o país. A maioria dos professores, jovens, com o passar dos anos se tornara professores universitários. Gostava
das manhãs de sábado, na biblioteca, quando sentávamos e preparávamos as lições
ao som de música clássica, vivência com a qual nem sonhara no Brasil. E não faltava
o futebol nas sextas-feiras depois do almoço, e nem a bagunça do pessoal às noites.
Como gente que veio do exterior, não estávamos sujeitos às leis do racionamento,
que eram muito severas, e fomos alimentados com produtos a que a população não
tinha acesso. Lembro-me de uma visita que fizemos a uma família de imigrantes recém-chegados do Brasil que se desculparam por não poder oferecer-nos uma refeição,
pois o que tinham era suficiente para duas pessoas apenas. A polícia parava ônibus no
meio do percurso, subia para buscar contrabandistas de galinhas, ovos, carne, e aqueles
que não sabiam explicar a origem daqueles produtos eram conduzido à delegacia.
Meus companheiros do Dror se decepcionaram com o que encontraram no Machon e em Israel. Eles esperavam encontrar no Machon uma estufa ideológica, uma
arena na qual se entabulavam discussões de alto nível sobre concepções sociais e políticas. Esperavam encontrar algo do que haviam aprendido nos textos dos pensadores
socialistas sobre o partido do proletariado e a respeito dos sindicatos obreiros lutando
pelos direitos dos trabalhadores contra o capitalismo. Sob este ponto de vista, a
realidade foi como uma bofetada na cara, pois era completamente diferente do que
.haviam conhecido na literatura canônica do movimento. Os conceitos revolucionários
do movimento em Israel estavam institucionalizados, o Mapai era o partido do povo,
o país lutava pela sua sobrevivência e pela absorção da imigração e pela sua segurança. O sindicato dos trabalhadores fazia parte desta experiência, não parecia uma
organização proletária e neste marco o movimento trabalhador construiu empresas,
serviços sociais, médicos e patrimônios próprios. O kibulz também era parte dessa
luta, e a ideia de transformar Israel numa república kibutziana era utópica.
As expectativas de meus companheiros do Dror não eram iguais às minhas. Eu
sabia que iria encontrar uma realidade diferente, longe de ser cor-de-rosa. Sabia que
ó país se confrontava com dificuldades na construção do povo e do país. O Machon
correspo~deu às minhas expectativas, a vivência desse ano me enriqueceu, ainda hoje
lembro com saudade daqueles dias. Abriu-se diante de mim um mundo com estímulos
diferentes daqueles que conhecia no Brasil, num nível mais alto, mais sério e mais rico.

o

país er~ dirigido pelo partido social-democrata, liderado por pessoas com
agendas socialistas que investiam enormes esforços para impedir o avanço da direita.
Estas duas forças travavam batalhas sem concessões. A liderança política era intransigente com relação à esquerda stalinista da mesma forma. A segunda impressão que
peço corrigir é a de que também meus colegas do Dror, no final das contas, depois
dos impactos e desilusões, viram neste ano do Machon um ano construtivo, que muito
contribuiu para sua compreensão da realidad~ israelense.
O inverno de 1951 foi brusco, com chuvas fortes e muito frio. Fomos a uma
maabará* e lá nos deparamos com a dura realidade de famílias inteiras de novos imigrantes morando em tendas, atolados na lama, no frio e na chuva. Pessoas peculiares
pelas suas vestimentas e um alvoroço de crianças correndo. Assim se deu a absorção
das massas de novos imigrantes. Ziva, minha esposa, que anos depois de mim 'participou do Machon, ensinou-lhes hebraico.
Naquele ano, ocorreu em Israel uma grande polêmica em torno das indenizações que
a Alemanha estava disposta a pagar pelos crimes cometidos contra os judeus na Segunda
Guerra. A opinião pública estava dividida. Ben Gurion e o governo investiram toda a sua
força em favor da aceitação das indenizações alemãs, enquanto Begin, com a sua retórica,
se opôs decisivamente. Uma tarde, Begin resolveu manifestar sua hostilidade contra o
Parlamento, e os participantes do Machon saíram para presenciar o grande confronto.
Um dos alunos, membro do movimento Betar, desapareceu e foi encontrado
preso depois de três dias. No dia seguinte continuou a manifestação de Begin e do
Herut em Tel Aviv, e lá encontrei alguns chaverim de Bror Chail (Benjamin Raicher, Yossef EtrogB7 e outros) que vieram protestar contra a demonstração armados
de porretes. Nesta ocasião, aprendemos mais um capítulo da luta política em Israel.
Visitamos kibutzim do Hashomer Hatzair (Kibutz Artzi) e do Kibutz Hameuchad e nos clubes em que se reuinam jovens viam-se paredes repletas com fotos de
Stalin, o "sol dos povos", e frases graciosas que ele pronunciou em favor da liberdade, da igualdade e do socialismo. Fiquei chocado com essas visões e espantei-me com
o que pode causar uma lavagem cerebral ideológica. Ainda neste ano ocorreu a cisão
do Kibutz Hameuchad, e pratos voaram entre as duas facções nos refeitórios dos
kibutzim. O extremismo ideológico levou à desagregação de famílias e até à violência.
Meu período de treinamento agrícola ocorreu no kibutz Gueva, onde encontrei
companheiros e companheiras que, à diferença do que conhecíamos no Brasil,
eram muito sérios no que dizia respeito ao trabalho. Eles trabalhavam do nascer ao
pôr-do-sol, sem espairecer, com um curto intervalo para o almoço devido ao pesado
calor do Vale de]ezreel. Pessoas que decididamente viam no trabalho e na vida do
kibutz um valor ético e moral. Trabalhei com Yaacov Raz, pai de N achman RazBS ,
67

BB

As biografias de Yossef Etrog e de sua companheira, Eugenia, se encontram no livro Nichoach
Ha Etrog (Aromas do Etrog), publicacao da família em hebraico, Israel 2002.
Secretário-geral do movimento kibutziano nos anos 1973-1976, membro do Parlamento pelo partido trabalhista (Avodá) nos anos de 1980.

que era um dos peritos renomados em esterco. O esterco em suas mãos era como
matéria nas mãos do Criador, ele tratava do esterco como se fosse ouro: preocupado pelo polimento, pela pureza e perfeição.

A volta ao Brasil e a interrupção dos estudos
Voltei do Machon mais lúcido e disse à minha mãe que entendera que deveria
continuar os estudos e que era importante estudar para viver em Israel. Isto a encheu
de alegria, mas, de maneira surpreendente, fui arrastado mais e mais para dentro do
movimento. Uma vez que voltamos em outubro, retornei aos estudos na Faculdade
de Direito no próximo março. O centro das minhas atividades continuava a ser o
movimento e, portanto, ia pouco à faculdade.
Os dilemas sobre como continuar o caminho eram grandes, por um lado os estudos, que eram importantes também em Israel e os pais pressionando nesse sentido;
de outro lado, nos unificamos com o Dror, e os companheiros do Drar resolveram
abandonar os estudos no "Seminário da Lapa"*. A minha "Lapa" eu a fiz sozinho,
sem Seminário, sem apoio, só comigo. Cancelei minha matrícula na universidade e
me tornei militante integral no movimento, o que causou grande sofrimento aos meus
pais e custou-me duras discussões com eles. Não abandonei minha casa, mas ela se
tornou um mero dormitório, causei muita agonia a meus pais e com meu irmão quase
não tinha relacionamento.
A unificação com o Dror não foifácil. Pelo meu modo de pensar, me sentia mais
próximo às ideias do Gordônia do que ao pensamento marxista do Drar, ao qual
me opunha. Na linguagem de hoje, diríamos que viemos de lugares distintos - o
Gordônia se inspirou em A. D. Gordon*. Sua doutrina se baseava no homem, no
judeu, no judaísmo. A transformação do homem era um dos fundamentos básicos
para a realização do socialismo, da sua aproximação com a natureza, o trabalho e o
humanismo. O caminho para a construção de uma sociedade judaica socialista em
Israel exigia a modificação do judeu da Diáspora. Gordon não acreditou nas teorias
de que o socialismo seria criado através da revolução do proletariado, que segundo
um processo histórico determinista tomaria o poder. Também para mim esta teoria
estava longe, mesmo porque eu não me via como parte do proletariado.
O grupo dominante do movimento encontrava-se em São Paulo. A vivência
intelectual de seus membros estava profundamente inserida nos pensamentos revolucionários marxistas da juventude judaica preocupada e revoltada com a situação
social no Brasil e com a exploração cruel das camadas pobres. A verdade seja dita,
quem tem sangue e não água em suas veias devia se identificar com os movimentos
socialistas e comunistas da América do Sul, que aspiravam por uma revolução social.
O movimento em São Paulo era racionalista. Ele se desenvolveu num processo
de autoconvencimento sobre ajusta causa do sionismo vÍs-à-vis as ideologias de movimentos revolucionários internacionais que entusiasmavam os jovens. Os companheiros, que na sua maioria se identificavam com as teorias revolucionárias, faltando-lhes

um suporte judaico em sua identidade, apoiavam o socialismo sionista pela razão,
ao estilo de Ber Borochov*. A decisão adotada no evento seminal do movimento no
"Seminário da Lapa" baseava-se na convicção de que a solução do problema judeu
seria concretizada com o estabelecimento de um Estado judeu sobre plataformas socialistas em Israel. Isto incidiu na resolução de abandonar os estudos universitários,
na militância em tempo integral e na emigração em grupos para o kibutz que constituía a base da revolução sionista socialista. A liderança do movimento compreendeu
que a decisão criaria um compromisso absoluto de seus membros com suas causas.
Foram decisões difíceis do ponto de vista ideológico e pessoal.
A liderança estava constituída por um grupo de pessoas cultas, sérias, comprometidas com suas ideias, que se confrontavam diariamente com suas resoluções. A
meu ver, foi isto que determinou o caráter do movimento. Os companheiros não chegaram a esta decisão apenas pela vivência, porém por atitudes que exigiam reflexão
e argumentação. Por isso, a atividade principal do movimento residia em conversas,
seminários, persuasão intelectual e leituras. A coisa parecia um ritual religioso de
neófitos necessitados de reforço diário para suportar a mudança ocorrida em suas
vidas. Jovens universitários, que gozavam em sua maioria de boas condições de vida,
para quem as ideias de Marx, Lênin e Rosa de Luxemburgo eram princípios orientadores, tinham que justificar para si a reviravolta que fizeram em suas vidas.
O modelo do movimento se assemelhava mais a uma organização juvenil filiada
à um partido do que ao um movimento juvenil clássico. Meu primeiro encontro com
companheiros do Dror ocorreu no congresso de unificação dos dois movimentos, Dror
e Gordônia, que se realizou em São Paulo em 1952. Recebi as honras devidas ao
secretário-geral do Gordônia, um dos sócios na unificação, e logo percebi a grande
diferença que havia entre as duas partes. Nesta ocasião, fui solicitado a palestrar sobre
a Histadrut (CGT), à luz das minhas impressões do ano que cursei no Machon. Tinha
consciência do pragmatismo socialista do Mapai e que a Histadrut não era exatamente
o instrumento para realizar a revolução proletária em Israel. Além da representação
sindical e sendo proprietária de empresas, ela mesma empregava operários, e ocorria às
vezes que a Histadrut entrava em conflito com seus próprios associados. A Hístadrut
via-se também como parte da construção do país, e construiu instituições médicas,
educacionais e outras, que não se compatibilizavam com as organizações operárias do
mundo. Além disso, já se comentava sobre ativistas que tinham outros interesses, mais
próprios, que não condiziam com os dos afiliados. Quando terminei a palestra, percebi
que não expressara as "teorias verdadeiras" e que a liderança, que apoiava aquelas
teorias, solicitou a outro companheiro, dentre os "teóricos", para subir ao estrado e
esclarecer o lugar da Histadrut na luta do movimento obreiro israelense. Assim foi que
se criou uma discrepância entre a doutrina do movimento e a realidade do kibutz, do
país e do Mapai. Essa discordância está na origem dos conflitos internos com os quais
se confrontaram companheiros que faziam aliá ou que viajavam para o Machon. Sob
este ponto de vista, estive isento de ilusões e não me desiludi com a realidade israelense.
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movimento do Rio era diferente do de São Paulo. Os panos de fundo dos
membros de um e de outro eram outros. A maioria dos meus companheiros do Rio
tinha passado pelas escolas judaicas, e os motivos que os levaram ao movimento eram
simplesmente judaicos. Como por exemplo, procura de amigos judeus, alienação aos
não judeus, à história judaica e ao sionismo. É preciso destacar que a escolha do
movimento juvenil, seja ele Orar, Hashomer Hatzair ou Betar, ocorreu por acaso.
Aconteceu que uma classe inteira do Ginásio Hebreu foi para o Dror, enquanto a
classe inferior foi quase toda para o Hashomer Hatzair. Houve também quem tivesse
filiado ao Bnei Akiva ou ao Betar por influência de suas casas.
Nos congressos e assembleias do movimento, os companheiros do Rio exigiam
que o caráter judaico do movimento tivesse prioridade sobre o socialista. Contudo,
a influência dos companheiros de São Paulo, que se ocupavam intensamente com
ideologia, pensamento socialista e literatura social era grande. Os livros de Romain
Rolland e de Ignazio Silone89 eram leitura obrigatória, bem como o Manifesto Comunista de Karl Marx, as obras de Lênin e dos teóricos do sionismo socialista, Berl
Katzenelson*, Ber Borochov* e A. D. Gordon.

A vida na comuna
A vida no movimento me atraía cada vez mais. Vivíamos no âmbito de comuna,
ou seja, o dinheiro ganho com trabalho e as mesadas que recebíamos dos pais entravam numa caixa comum, de onde cada um recebia uma parcela de dinheiro para os
gastos. Nosso snif era uma casa caindo aos pedaços no Centro do Rio de Janeiro, em
que uma senhora negra idosa cozinhava para nós. Íamos para casa somente para dormir. Nossas condições de vida eram duras, mas o ambiente no snif preenchia nossas
vidas. Orientávamos grupos de jovens e saíamos em busca de novos educandos. Discorríamos sobre assuntos ideológicos tendo como base livros de conteúdo humanista,
dos pensadores socialistas, mas não necessariamente literatura judaica devido àquela
propensão do movimento de se ocupar com problemas humanos, sociais e políticos.
Paralelamente, eram realizadas no snif atividades próprias da nossa cultura juvenil
do movimento, como canções, danças, festas, kabalat shabat* etc. Éramos um grupo
cristalizado, com laços de amizade criados nos dias em que íamos à escola judaica,
imbuídos de um único objetivo e convencidos da razão de nosso caminho. Destes
círculos saíram os futuros casais, e aí também Ziva e eu nos encontramos e casamos.
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Nasceu com o nome de Secondini Tranquilli. Na juventude juntou-se à Federação Socialista Jovem,
e depois disso, em 1921, ao Partido Comunista, e foi um de seus líderes. Em 1931, depois de uma
desavença com Togliatti, foi expulso do partido e foi morar na Suíça. Lá começou a escrever literatura, e nos fins dos anos de 1930 publicou seu primeiro romance, Fontamara. Na época da Guerra
Fria, lutou contra o comunismo, seus livros foram traduzidos a várias línguas e Silone ficou conhecido como batalhador pela liberdade e continuou a escrever literatura e política. Nos últimos anos,
foi revelada uma documentação que apoia a versão segundo a qual Silone foi informante policial
no regime fascista na Itália nos anos de 1919-1930. A documentação encontrada nos arquivos despertou polêmica em torno da sua imagem e de sua atividade na época em que era membro central
do Partido Comunista Italiano.

Vivíamos numa espécie de república juvenil separada, onde a vida nos parecia
ideal, fechados em nós mesmos e isentos do confronto com a juventude não judia.
Também nos diferenciávamos da juventude judaica, enpenhada em encontros sociais
para fins de casamento, fazer carreira, assuntos que para nós, jovens idealistas, eram
insignificantes e vazios.
Neste ambiente idílico não faltou desavenças. Na comuna éramos iguais, mas
havia uns que se identificavam mais. Um dos companheiros mais velhos, da direção
nacional (Hanhagá Artzit) no Rio, levava uma vida que não condizia absolutamente
com a vida austera que levávamos na comuna. Ele não se limitava às suas necessidades de alimentação e vestuário, locomovia-se de táxi etc. Enquanto nós economizávamos o dinheiro do ônibus e nos locomovíamos em bondes lentos, ele levava uma
vida de bon vivant. O interessante é que aquela situação nos incomodava muito,
mas não fomos capazes de sobrepujá-Ia. À semelhança de outras situações de outras
instituições com as quais nos deparamos mais tarde, no movimento também havia
os excepcionais, aqueles que gozavam de privilégios enquanto outros suportavam a
situação em silêncio, mesmo que isto revolvesse seus estômagos; era a realidade da vida.

Minha atividade na direção do movimento
Apesar dos diferentes pontos de vista que eu vinha mantendo no movimento,
meu entrosamento foi aumentando. Assim como em Israel, as diversas facções do
movimento trabalhista encontraram denominadores comuns para se unir, também os
movimentos juvenis, Dror e Gordônia, na unificação, criaram uma única identidade
com valores e objetivos.
Em 1954 mudou a direção nacional do movimento no Brasil. Quando os
veteranos, que faziam parte do sexto garin*, foram para a hachshará* fui eleito
secretário-geral do movimento nacional. Era a primeira vez que alguém que não
era de São Paulo era eleito para este cargo.
Seguindo a linha ideológica adotada pelo movimento, longamente discutida em
nossos congressos, devíamos concretizar os objetivos do movimento no kibutz Bror
Chail. A ideia geral era não nos limitarmos à aliá e à construção de um kibutz apenas. Este seria um dos elos do Estado socialista revolucionário que possibilitaria aos
operários exercer o poder e realizar sua missão histórica no cumprimento do ideal
igualitário universal. O estabelecimento de uma república de kibutzim para liderar
este processo era uma consequência lógica desta forma de pensar. Por esta lógica, este
objetivo seria alcançado através de um kibutz grande e populoso que viesse a ser um
fator de grande influência no movimento kibutziano em geral e no país em particular.
Os companheiros que já se encontravam em Israel e se estabeleceram no kibutz
Mefalsim (estabelecido originalmente por membros do movimento argentino) resolveram construir um kibutz brasileiro rejeitando as propostas da direção do movimento
kibutziano para se estabelecer num lugar longínquo. Eles dycidiram se estabelecer na
região do Shaar Haneguev, com o objetivo de transformar essa região num centro polí-
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tico e kibutziano. Para tanto, era preciso concentrar a maioria dos imigrantes do Brasil
neste kibutz e não espalhá-los por diversos kibutzim. Entre os líderes do movimento
havia aqueles que aspiravam à liderança no âmbito da política israelense.
A concepção de concentrar grupos de aliá num mesmo kibutz era contrária à
política do movimento kibutziano Ichud Hakvutzot Vehakibutzim. Pelo contrário,
o movimento kibutziano procurava distribuir estes grupos pioneiros para fortalecer
kibutzim que necessitavam de força humana adicional, e também para garantir a
integração dos recém-chegados da Diáspora em Israel.
Foi necessária uma série de manipulações para contornar as resoluções do movimento kibutziano para manobrar os shlichim, pois queríamos nos concentrar em
um kibutz. No final das contas, surgiu o sexto garin, com dezenas de companheiros
cuja aliá se estendeu por vários anos. A eles se juntou também o sétimo garin. Só o
oitavo garin foi orientado para se estabelecer no kibutz Erez, e lá ele se desmembrou.
Muitos destes companheiros vieram viver em Bror Chail. Isso justificou a concepção
do movimento brasileiro de que, pelo menos no que diz respeito aos brasileiros, era
preferível concentrá-los em um lugar que lhes inspirasse segurança.
Fazendo um flashback da minha atividade como secretário nacional do movimento no Brasil, lembro que investia muito tempo em assuntos de política externa.
Devia representar o movimento na Organização Sionista Unificada, cuja central era
em São Paulo, participava da comissão em prol da hachshará sob a presidência dos
senhores Corinaldi e Camerini, devia arrecadar fundos para o movimento, o que
incluía contatos com a organização feminina Pioneiras, acompanhar as campanhas
eleitorais do partido Poalei T zion para os congressos sionistas e mantê-lo a par das
nossas necessidades para benefício nosso. Contudo, minha principal atividade se
concentrava nos assuntos internos. Havia uma preocupação constante com a situação
financeira do movimento que vivia endividado, com o funcionamento dos diversos
setores, fortalecer certos setores com o envio de companheiros para ajudar nos trabalhos educativos e para aumentar as fileiras do movimento com novos elementos.
Eu pretendia fortalecer as tendências próprias do espírito de movimento juvenil para
equilibrar o caráter ideológico e político exagerado do movimento. Juntamente com
T zvi Chazan, planejei a aliá do sexto e do sétimo grupo para Bror Chail.
Lembro de um episódio que ficou gravado em minha memória: um dia, combini;lmos, T zvi Chazan e eu, nos encontrar com a secretária das Pioneiras na biblioteca
Bialik no Rio de]aneiro, que servia de sede tanto para o partido Poalei T zion como
para as Pioneiras. Quando cheguei ao local, deparei-me com uma multidão em pé
a uma certa distância do edifício da biblioteca de dez andares. Disseram-nos que o
edifício estava por desmoronar. Não me impressionei e subi ao andar da biblioteca
pelo elevador, que balançou durante todo o trajeto. Depois de alguns minutos, T zvi
Chazan chegou assustado dizendo que tínhamos que abandonar o local imediatamente, pois o edifício estava por cair. Apesar de tudo, não me impressionei, telefonei
para Chava Levinson, secretária-geral das Pioneiras, e ela respondeu que não viria,
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pois o edifício estava por cair. Não havendo alternativa, descemos e abandonamos o
edifício, que depois de uma hora explodiu e desabou. Neste desastre morreu Samuel
Graiver, o responsável pela biblioteca, que corria para cima e para baixo para salvar
os livros e numa dessas ficou soterrado sob os escombros.
Nesses anos, após a volta da Ziva do Machon, nossos sentimentos afetivos,
que já existiam antes, se fortaleceram e estas relações conduziram ao nosso casamento, que se realizou antes da nossa aliá. Os pais da Ziva também vieram da
Polônia, com as levas imigratórias pré-Holocausto. Na Shoá morreram todos os
irmãos de sua mãe. Eles mantiveram uma casa judia tradicional no Rio de Janeiro
e viviam do pequeno comércio varejista e da venda em prestações de porta em
porta, como a maioria dos imigrantes judeus da Europa Oriental. O pai dela era
muito ativo no Keren Kayemet, o que indica que eram sionistas. Ziva estudou no
Ginásio Hebreu. Desde jovem trabalhou como professora de jardim de infância
para crianças judias e estudou música no conservatório. No princípio, pertencia
ao movimento Betar e mais tarde se integrou ao Dror junto com suas colegas de
classe. Encontramo-nos no snif. Inicialmente nossas relações eram de madrich* e
chanichá*, ligação que se fortaleceu com o tempo, pelas vivências comuns e pelas
características similares de nossas casas, que tinham ambiente judaico e sionista e
afinidades com o ambiente social do movimento.
Com o fim da minha cadência na direção nacional, resolvemos casar e ir para a
hachshará em Jundiaí. Ziva, mais jovem do que eu, pertencia formalmente ao sétimo
grupo de aliá, enquanto eu pertencia ao sexto. Chegamos a Bror Chail no princípio
de 1958. Conhecíamos as condições precárias do kibutz, elas não nos surpreenderam.
Quando estive no Machon em 1951, fiz uma visita rápida a Bror Chail, e Ziva fez
seu período de hachshará do Machon em Bror Chail, que era o kibutz do movimento.
Bror Chail era o reflexo do movimento brasileiro e estava fortemente influenciado
pela mentalidade brasileira. Do ponto de vista ideológico, os dirigentes do kibutz
continuavam com aquela visão de o transformar numa comunidade socialista grande, numerosa, industrial, envolvida nos empreendimentos regionais e com aspirações
políticas em nível nacional. "O maior do mundo", como o estádio do Maracanã no
Rio e outros projetos gigantescos no Brasil, que desabaram por inadequação entre as
aspirações grandiosas e a realidade. Contudo, a coesão social, a paciência e a tolerância, qualidades presentes no kibutz, possibilitaram fortificá-lo no decorrer dos anos, e,
hoje, abrem-se novas perspectivas de renovação e de crescimento demográfico.

Conclusão
A vivência do movimento juvenil pioneiro se caracteriza pela sua totalidade e
seriedade. O ambiente brasileiro no qual nos criamos era leviano e superficial, e nas
escolas em que estudei faltavam nível, seriedade e cultura. Sob este ponto de vista,
sinto até hoje falhas na minha cultura geral. Foi no movimento juvenil que encontrei
estímulos para me profundizar, buscar respostas nas raízes das coisas, das ideias, e
tive vontade de estudar e ampliar meus horizontes. O movimento preencheu minha

vida de jovem com conteúdo e senti haver um objetivo e uma missão a cumprir. A seriedade, encontrei-a no movimento juvenil clássico, no Gordônia. No entanto, tenho
uma dívida para com o grupo de pessoas que encontrei mais tarde no Dror, que se
aprofundava obsessivamente no estudo de teorias buscando a verdade num confronto
com ideias e abordagens dialéticas.
Sempre considerei o racionalismo filosófico dessa turma um exagero, mas me
impressionei muito com suas convicções no decorrer dos esclarecimentos e das discussões ideológicas. No final das contas, ficou claro que sua atitude não era motivada
apenas pelo amor à arte. Os companheiros do movimento levaram seus postulados
às últimas consequências. Eles abandonaram seus lares e os estudos, se dedicaram
integralmente à militância do movimento e concretizaram sua aliá para o kibutz. Não
todos, muitos abandonaram o caminho. Os que persistiram pertenciam àquela essência que se cristalizou no "Seminário da Lapa" e seguiu até o kibutz.
Minha personalidade moldou-se no movimento juvenil. As raízes vieram de
casa, por herança, enquanto o tronco, este se desenvolveu no movimento juvenil, a
floração e os frutos desabrocharam na vida adulta. No movimento me acostumei à
camaradagem e às relações de amizade. Aprendi a me satisfazer com pouco, ser fiel,
responsável e desenvolvi qualidades de liderança.
Ziva e eu fizemos aliá porque pertencemos ao movimento e ao garin aliá. Em Bror
Chail construímos nossa casa, criamos três filhos que nos brindaram com cinco netos.

Traduzido do hebraico por M arkin Tuder

