Algumas respostas em busca de perguntas ...
ÉLlO LUIZ MAUER

Como tudo começou?
Vai contra tudo a ideia de que, em qualquer momento de nossas vidas, temos o
domínio sobre o que nos diz respeito e determinamos nosso destino. Existe, no entanto, um tempo sobre o qual temos ainda menos influência." Como explicar, como
situar o que ocorre nele e define o desenrolar de muitos aspectos que daí decorrem?
É neste sentido que não creio ser possível determinar como e quando tudo começou,
e em que circunstâncias, já que tanto quanto posso lembrar ou mesmo imaginar não
foi, é claro, um ato voluntário meu e, suponho, de ninguém dos que ali encontrei.
Em contrapartida, sou perfeitamente capaz de descrever os fatos e o contexto relacionados com o término. Sendo assim, não é difícil entender o porquê, ao iniciar estas
lembranças e reflexões, de fazê-lo a partir de um ano que parece se impor de forma
obstinada e obsessiva - 1964.
Por algum motivo, posso apenas supor que meu desligamento "oficial" do movimento se fez neste ano, o que significa que ali estive por cerca de uma década - não
mais do que 120 meses, mas o convite para escrever estas memórias parece catalisar
uma nítida sensação de perenidade; por alguma razão, não me parece estar tratando
de algo delimitado no tempo; não sei como é para outros, mas convivo com a nítida
impressão de que esta época se mantém cristalizada, todo o resto parecendo se fazer
sobre um pano de fundo representado pelo que este período significou, e certamente
foi este um período determinante. Se me é permitido fantasiar, foi este um lapso de
tempo que, imagino, transformou um menino ligado à pelada de depois da escola e
após as lições da tarde num "ideólogo" afastado anos-luz deste esporte. No dia em
que a Dina Aidelsohn me "carregou" ao snif (sede), a guinada estava dada, e, pelos
cálculos antes feitos, se encerraria dez anos depois. Quando retrospectivamente retorno àquele 1964, percebo o quanto de significado teve externa e interiormente. Um
ano cheio de perdas, e a saída do movimento não foi a única. Na verdade, este foi o

ano em que vi desaparecer, esfumaçar, uma boa parte do que até então se constituíra
nos fundamentos da minha realidade. Foi o ano em que delicadamente, quase sem
sentir, fui convidado a me retirar (ou fui avisado que se retirariam de mim?) do movimento. Afinal, a questão que se impunha era: "aliá* ou morte", "Oror ou estudos
superiores" ... Pelo menos era o que a razão impunha, mas tenho, particularmente, a
impressão (como ter certeza?) de ter percebido as mudanças que o tempo mostraria
estarem a caminho. Oe alguma forma, exatamente qual não tenho ideia, para mim
já estava claro que o "Seminário da Lapa" (feliz ou infelizmente) tinha ficado para
trás ... Com o passar do tempo ficaria sabendo que fulano voltou ao Brasil para estudar, que sicrano se tornara um profissional liberal, que o kibutz agora estimulava
seus membros a estudar... etc, etc. etc. Seja como for, eu não participara destas mudanças, não estava nem lá e, de certa forma, nem aqui ... Ano também em que perdi
um segundo e importante componente de minha realidade - a música, a orquestra.
Estudando um período no colégio, outro no cursinho e em outro preparando-me para
o vestibular, era impossível que estes elementos não se ressentissem.
Enfim, não é de admirar que ao iniciar o curso de medicina não pudesse senão
comparar as pessoas com as quais passei a conviver com aquelas que até então tivera
ao meu lado.
O fato é que a ideia básica, oriunda de uma crítica que se fazia no movimento,
era de que as relações nos sistemas diferentes não podiam ser comparadas com o que
ocorria no Oror. Convivia, então, com a certeza desta verdade e de que até um novo
encontro esta seria a realidade com a qual passaria a conviver.
Então, não mais do que subitamente, lembro-me bem quando o pesadelo se
iniciou - estava numa livraria especializada em livros técnicos para o vestibular, um
lugar muito adequado, muito compatível com alguns aspectos desta minha sombria e
nova realidade interior, uma livraria pobre em iluminação essencialmente antiga no
desígn, na decoração e até no aparelho de rádio com tecido em tela na parte da frente,
ocultando o alto-falante; enquanto procurava livros que me ajudassem a passar pelo
vestibular, casualmente prestei atenção na voz do locutor que vinha do velho rádio
ligado, descrevendo movimentos de tropas do exército em Minas Gerais - a redentora estava em marcha ....
Fui tomado, sem nenhuma participação de um raciocínio lógico, pela impressão de
que algo muito grave estava em andamento - e o tempo me provaria não estar enganado.
Não se passara muito tempo (ou pelo menos assim o vejo hoje) desde que estivera com o Pinsky, o Moisés 137 , numa atividade central do movimento em Buenos
Aires e, lá chegando, fora convidado a fazer uma palestra sobre a música erudita e
sua história e, me é claro na memória, fui lá para fora levando meu violino, pois precisava me preparar para uma prova na Escola de Música e Belas-Artes do Paraná.
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Este encontro se realizava nos arredores da capital argentina, numa região ou
vila, se lembro bem, denominada Gowland, onde se situavam várias hachsharot*
(fazendas-treinamentos agrícolas) de vários movimentos chalutzianos, alguns mais à
esquerda, outros mais à direita do Oror. Lembro-me bem da boa impressão que me
causou o contato com o grupo do Hashomer Hatzair*, e posso estar enganado, mas
mesmo com as críticas e discussões em relação a aspectos pontuais, não se escondia
uma certa inveja em relação a suas conquistas. As diferenças não impediam certas
atividades conjuntas, e lembro-me bem de uma delas, em que fomos à fazenda do
Hashomer para assistir a um filme e discuti sobre el~; o programa foi interrompido
pela falta de energia elétrica numa noite de intensa chuva, raios e trovoadas. Acabei adormecendo numa poltrona da sala de projeção (se é que aquilo merecia este
nome ... ) e ali fui esquecido, pois ao acordar, ainda na escuridão, me dei conta de
estar só na sala e, qual um fantasma assustador, apareci diante dos companheiros
que estavam de guarda.... Como vim a perceber só mais tarde, aquela guarda não
era um simples treinamento, pois quando conheci, no caminho de volta ao Brasil, a
situação da sede do movimento em Buenos Aires, com seus portões de ferro retorcido
e suas paredes chamuscadas pelas bombas lançadas pelo movimento neonazista (?)
Tacuara, entendi o porquê do susto e do alerta demonstrados naquela noite nos campos
dos arredores da capital argentina.
Coincidindo com este encontro regional do movimento, denominado Seminar
Lepeilim (seminário para orientadores e militantes do movimento), se desenrolava
uma reunião da Organização dos Estados Americanos em Punta del Este. Presentes
os ministros das relações exteriores de dois novos governos: Brasil, representado por
San Tiago Oantas, e Cuba, representada por uma carismática figura em 'ascensão,
Ernesto Guevara, o "Che", que, durante sua passagem pelo Brasil, acabaria sendo
condecorado por um governo brasileiro, liderado por Jânio Quadros, que era então
visto como essencialmente ·conservador. Aquele ato paradoxal, como a história nos
conta, teve sérias e graves consequências ...
Não podíamos senão acompanhar os fatos de perto, pois de certa maneira ambos
os citados governos e seus representantes prometiam, cada um à sua maneira, coisas
novas e alvissareiras para seus países, para o continente e, por que não, para o mundo.
.
Pouco tempo depois, naquela sombria livraria, o sentimento era completamente
diverso: muitos se encarregaram de jogar pedras no belo vitral que nossas fantasias
(?) se encarregaram de criar. Coisas não muito diferentes ocorriam em nível pessoal.
Naquele mesmo ano, ao final dele, provavelmente já cansado de todos os fatos ruins,
optaria por um gesto "suicida" - quando mais precisaria dedicar tempo ao preparatório do vestibular, sucumbi ao pouco que ainda restava de concreto do movimento uma relação de livros sugeridos (voltarei a esta lista mais tarde), e resolvi que as próximas semanas as dedicaria não às necessárias apostilas, mas a um (na verdade, três)
calhamaço sobre a família Thibault... 138 Só chegaria à medicina um ano depois ....
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Qual o real significado de tudo aquilo?
Creio que só a partir desta época, e este o motivo de se situar o centro da questão em
1964, foi possível dimensionar de forma um pouco mais clara o papel que o Ichud (a nova
denominação que em algum momento o movimento passou a ter) representou em nossas
vidas. Sempre me parece ter havido uma certa ambivalência nesta relação - ao mesmo
tempo que, ao recordá-la, ela me parece central, também convivo com urna impressão de
distanciamento. Mas são várias as situações em relação às quais tenho a mesma impressão.
Nasci no ano em que a guerra terminou e, no entanto, praticamente não lembro
que este assunto fosse central nos conteúdos das conversas, imagino que poucas,
desenvolvidas em minha casa.
O sionismo e o socialismo pareciam e eram percebidos como respostas adequadas aos fatos dos anos recentes e à própria história do povo judeu nos dois milênios
que transcorreram desde o exílio.
Seria o caso de se perguntar qual o verdadeiro motivo, ou quais os verdadeiros
motivos que tornaram aquelas atividades tão especiais.
Quando penso nestes porquês, de forma instintiva, não necessariamente racionai, me parece evidente que forças não totalmente conscientes estavam em ação sobre
todos nós - e estou me referindo a todos os personagens de todas as idades e de todas
as ideologias. E ao mesmo tempo, sem perceber, em meio a estas correntes subterrâneas, creio que fizemos escolhas: optamos por ao menos tentar uma resposta a todos
os fatos que nos precederam e envolveram.
Convivíamos com o sentimento mais claro e evidente de que a maior das injustiças se tinha abatido sobre nós, como grupo, como povo. Realmente, Iilal sabíamos do
verdadeiro significado da palavra Holocausto - durante um bom tempo não lembro
mesmo de ter usado ou ouvido esta palavra ou seu original hebraico - shoah. Quando
tento reavivar ideias, conceitos com os quais nos debatíamos, tenho a curiosa impressão de que aquelas realidades nada tinham a ver com o que hoje está tão presente
em nossa consciência. Não creio estar errado ao pensar que, de novo, o importante,
o necessário, era estar voltado para o futuro. E, de fato, convivo com a impressão de
que realmente não fomos massacrados pelo passado próximo (volto a indicar que sou
do ano em que todo aquele inferno terminou), muito pelo contrário, a sensação é de
que fomos convidados (defensivamente?) a pensar no futuro que desejávamos mesmo
que para além do possível. Mudar o judeu, mudar o mundo era a melhor resposta
para um recente e terrível passado e para um presente sem outras reais alternativas.
Convivemos com a certeza de que nos uníamos aos desejos de todos os homens
na medida em que almejávamos um mundo melhor não só para os judeus, mas para
toda a humanidade, e de que esta expectativa exigia uma profunda mudança da
própria essência do homem. Afinal, não parecia menos evidente que tudo o que
acontecera só podia apontar para as distorções que as visões puramente materialistas
do Homem e da sociedade determinaram na forma de pensar este mesmo Homem.
(Qualquer semelhança com Erich Fromm não era mera coincidência ... )

Tão iguais e, ao mesmo tempo, tão diferentes?
Neste sentido, como judeus, ansiávamos por uma realidade igual à dos outros
povos, realidade que passava pela necessidade de um lugar que pudesse ser chamado de pátria, de lar. Esta era a visão positiva da volta à casa, que nos era dada
pela visão sionista. Mas isto evidentemente não era suficiente. Parecia claro que não
queríamos apenas uma solução egocêntrica, queríamos, exigíamos muito mais. Era
necessário que a nossa solução fizesse parte da solução de todos. De um mundo mais
solidário, mais justo para todos. Esta era a ideia central do outro conceito com o qual
aprendemos a viver, não como uma ideia abstrata, mas sim uma ideia extremamente
concreta que se manifestava no dia a dia em cada ato prático e em processo constante
de construção.

Aonde tudo isto nos levou?
Estas ideias tiveram seu aspecto concreto na capacidade de se pensar o "nós"
muito além do "eu" e, sejamos honestos, sem, por outro lado, em nenhum momento,
esquecer o "eu".
Quando penso em 1964 e no tudo que se passou dali em diante, penso no
quanto foi importante esta vivência. Pergunto a mim mesmo sobre o porquê da participação de tantos judeus em movimentos de esquerda no Cone Sul americano de tão
forte tendência fascista nos governos que se fizeram presentes a partir daquele ano.
Não posso deixar de me lembrar das dificuldades em dialogar com a esquerda
que conheci na faculdade, que por força queria me convencer dos erros do sionismo,
sendo seus desacertos seu único aspecto percebido ...
Não consigo esquecer do comentário que ouvi de um dos colegas presidentes de
diretórios acadêmicos sentados no tribunal militar de Curitiba, num dia qualquer de
1970, se arrependendo de suas atividades mais que legítimas que o levaram (seria
possível evitar?) a entrar em choque com o regime e pelas quais estava ali sentado no
andar superior de um quartel militar no centro da cidade. As palavras ressoam estranhamente até hoje: ''As burradas que fizemos na nossa adolescência" - que velhice
precoce e demente... Não poderia senão estabelecer um elo com o meu passado com
parte da minha infância e de minha adolescência. Poderia (?), se assim o quisesse, se
assim acreditasse, concluir o mesmo sobre minha participação no Orar! E no entanto
tal ideia nem de longe me pareceria razoável, nem sequer a hipót~se de tal atitude
se mostrava verossímil. .. A própria imagem de judeus sendo levados aos crematórios
emitindo o Shmá Israel l39 me vinha à mente. Creio que ali, naquela situação humana
e politicamente vexatória, pude entender e vivenciar, como em poucas outras situações, a diferença entre formação e o "como se ... ". Pude entender por que as coisas
ali eram como eram - de um lado a esquerda ao meu lado se manifestando daquela
forma, de outro o espetáculo deprimente de uma justiça militar que deixaria,
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imagino e espero, qualquer jurista envergonhado. (Não posso senão lembrar a figura
representada por Burt Lancaster em Julgamento em Nuremberg, filme de Stanley
Kramer pelo qual o Arturo Rubinstein l40 e eu "brigamos" com um crítico de cinema
curitibano que admirávamos, mas que teimou em não considerar este o melhor do
ano ... doideiras de droristas ... )

Uma visão de mundo?
Naqueles anos da década de 1960, quando estivemos em Buenos Aires e ao
mesmo tempo acontecia a reunião da OEA, suponho que pouco mais de um ano se
tivesse passado após o grande acontecimento latino-americano de então: a revolução
cubana. Eram outros tempos, outras circunstâncias. Se fosse hoje, tudo se daria no
contexto da Web, tudo se saberia com mais ou menos detalhes, com maior ou menor
precisão, os fatos, os conhecimentos se dariam na internet. Naquela época, o máximo
que se podia pretender, além das notícias diárias dos jornais que, frequentemente,
já chegavam requentadas, era tentar as ondas curtas de algum aparelho de rádio
mais sensível e potente. O que tínhamos em minha casa nos permitia ouvir algumas
estações oficiais das grandes potências -lembro me bem da Voz da América, que por
alguma razão, ou por várias, não era atrativa a ninguém. Nesta época, com muita
sorte e de forma intermitente era possível captar uma nova estrela do mundo das" ondas curtas sonoras"; tratava~se da Rádio Havana ~~ "território libre de América". A
grande atração: os intermináveis discursos de Fidel, dos quais se conseguia, a custo
de muita persistência, ouvir uma frase a cada tantas nas idas e vindas do fraco sinal
ou da fraca capacidade de captação do aparelho - no caso, um Philips de parede
muito semelhante àquele da velha livraria.
Para nós Fidel representava um fenômeno bem próximo, o equivalente no continente de muito do que se pretendia para o novo país que surgia no Oriente Médio em meio
ao que de mais retrógrado se podia imaginar em termos de sociedades organizadas.
Lembrei-me deste fato recentemente, quando o "Estadão" noticiou as comemorações, em Santiago de Cuba, dos 50 ~nos da revolução castrista.
Coisa estranha, lembro como se fosse hoje as notícias da entrada de Fidel em
Havana após a fuga de Batista, na verdade um jornal como o "Estadão" acompanhava dia a dia o desenrolar dos fatos, desde o desembarque do primeiro grupo
de guerrilheiros; na medida em que os acontecimentos cresciam em importância,
o mesmo ocorria com o tamanho do espaço dedicado a eles pelo jornal. Teria sido
influência do movimento? A lembrança é de uma impressão muito próxima, como se
uma parte de "nós" estivesse ali ganhando. A verdade é que, independentemente de
outras variáveis, sempre convivi com a impressão de que Cuba e Israel tinham e têm
muito em comum. Na verdade, nunca vi muito de proximidade entre aqueles velhos
decrépitos de Moscou e os jovens que assumiam os destinos da ilha do Caribe. Como
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dizia, estas impressões voltaram à minha mente lendo um artigo no qual, entre outros,
era entrevistado um empresário israelense presente às comemorações em Cuba e que
nos lembrava, na minha visão para horror de muitos israelenses, que Israel também
fora criado sob a bandeira de um socialismo. Socialismo e sionismo, é claro, no que
hoje, para muitos resulta pelo menos curioso senão contraditório .... E eu me pergunto
de que natureza é, o que está por trás desta impressão e deste raciocínio críticos ...

"Os meninos da Rua Pedro
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Não posso afirmar com certeza o que deve ter representado para cada menino
judeu a entrada em uma estrutura de um movimento juvenil como o Dror, naqueles anos das década de 50 e 60 do século passado... Mas é impossível deixar de
apontar para o fato de que isto representava estarmos vivendo os dez, no máximo
vinte anos de convivência com os fatos que o fim da Segunda Grande Guerra nos
trouxeram, como a consciência do Holocausto, mesmo considerando-se o pesado
silêncio que se fazia pairar sobre o assunto. As duas realidades se somando - por um
lado, a maior mortandade da história da humanidade e de outro, a tentativa, quase
bem-sucedida da eliminação de um povo, o nosso povo, por mais que para muitos
fosse difícil se perceber como parte de toda aquela história. E, no entanto imagino
que por isto mesmo - a carga histórica e o silêncio que a rodeava - não consigo ter a
memória, a vivência pessoal destas duas realidades. O que me vem à mente, em primeiríssimo lugar, é mesmo este espantoso silêncio, que circundava ideia destes fatos;
mas, suponho, algo destas realidades, além do silêncio que me parece tão material,
deve ter existido, e o que me vem à mente são os fatos mais ou menos cotidianos,
mais ou menos marcantes: a ida à escola idisch (na realidade, a única vivência de
natureza judaica da qual me recordo), o feriado não previsto em função da morte de
Getúlio (tantas vezes e por tantos visto, junto com o ditador argentino Perón, como
reproduções caricatas do Fuhrer), as amizades da vizinhança - as amizades judias
propositais e não judias por proximidade geográfica. Estas, durante um bom tempo
mais "vivas" e "reais" do que aquelas.
Curioso, mas não tenho maiores lembranças da oficialidade judaica de Curitiba,
seja a religiosa, seja a puramente social, embora ambas se concentrassem em um
mesmo lugar, pois a Sinagoga e o Clube dividiam um mesmo edifício, onde também
se encontrava a biblioteca - constituída basicamente por livros em idisch - a única
ligação mais direta de meu pai com a sociedade judaica oficial, com exceção de uma
ida à sinagoga no Yom KifJfJur* ou em uma ou outra apresentação de cantores ou
palestrantes em idisch; leitor assíduo da literatura idisch, foi através dele que tomei
contato com os irmãos Singer; por muitos anos foi o bibliotecário, ali passando as
manhãs de domingo, muitas delas na minha companhia.
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Do meu ponto de vista, um judaísmo de fato, concreto, entra em minha vida
somente através do movimento. De alguma forma, me parece mais do que natural
que esta visão ocorra associada a uma forma não conservadora da vida, com um
aspecto, um viés socialista (e não deixa de ser mesmo curioso utilizar este vocabulário
na época tão natural e hoje tão diferente e mesmo estranho ... )
É curioso que não via e não vejo como algo extraordinário o fato de me ver socialmente envolvido familiarizado com a vivência igualitária de um grupo juvenil;
é evidente que só muito mais tarde vim a ter a noção ou pelo menos a suposição de
que meus pais, como os pais de muitos jovens com características semelhantes às
minhas, tinham se envolvido com movimentos mais ou menos semelhantes em suas
terras natais, mesmo que também em relação a esta realidade mantivessem absoluto
silêncio. (Lembro-me de dois fatos ligados a judeus dos Estados Unidos da América, que reforçam em mim esta convicção: de um lado existe um filme cujo nome não
me recordo; lembro-me apenas que um dos artistas principais era Mandy Patinkin e
que retrata bem a vida de judeus de esquerda nos anos entre a Segunda Guerra e o
período do senador McCarthy e do casal Rosenberg; o outro fato foi o do meu único
contato com um tio americano, irmão de minha mãe, que veio nos visitar após ter se
aposentado como operário da indústria têxtil. Chegou, na sétima ou oitava década
de sua vida (sic), com os bolsos cheios de recortes de pequenos jornais americanos
alternativos falando as verdades sobre Nixon, a quem dirigia não exatamente os
mais doces elogios, e a guerra do Vietnã, da qual se mostrava profundamente envergonhado ... ) Até então, ou seja, até a vivência do movimento, não sabia também, é
claro, e os fatos só ajudaram a reforçar estas ideias, que a própria história dos judeus,
seja recente ou remota, nos impunha uma visão crítica da realidade circundante,
tornando-nos de forma natural adeptos de uma visão contestadora do mundo no qual
vivíamos mas que tão frequentemente nos rejeitara e, mais recentemente, o fizera de
modo tão brutal e absoluto.
Difícil afirmar, mas tenho como bastante claro que a visão deste cenário certamente teve um papel decisivo para que, passado algum tempo, o visse como parte
natural de minha existência, do meu modo de ser.
Creio que o movimento e seus líderes devem ter tido, de forma consciente ou não,
a visão de que era necessário dar um sentido e não qualquer sentido aos fatos ocorridos no passado recente e aos acontecimentos que, em decorrência dos primeiros, se
sucediam ou viriam a se suceder nas vidas dos jovens judeus.
Não foram apenas os mortos nas câmaras de gás e nos campos de concentração
as vítimas. Os que sobreviveram também o foram - e, como vim a saber, de várias
formas. Lembro-me de que no Ichud líamos e estudávamos artigos extremamente
ricos. Um deles me marcou em especial e se denominava ''Aprendem os judeus com
a História?". Se me recordo bem, a resposta era negativa. Anos depois, convivendo
com muitos que passaram a experiência do Holocausto, não pude senão, com extremo pesar humano, constatar que, por mais que se espere grandiosidade dos que
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viveram situações extremas, o animal humano teima em nos decepcionar, mostrando
o quanto é incapaz de aprender, de estar à altura de determinados momentos, quanto
lhe falta de grandeza. Victor Frankel, o prisioneiro nO 119. 104 de Auschwitz e a
quem o meu interesse em primeiro lugar pela psicologia e pela psiquiatria me fez
conhecer comQ autor de uma teoria existencial e do sentido de vida, criada a partir
de sua experiência em campos de concentração, foi, me parece, um caso à parte, excepcional mesmo. Ao ler sua obra, tantas vezes autobiográfica, é quase possível vê-lo
escrevendo, no campo, em rolos de papel higiênico ...

Ambivalência de lado a lado
Não me lembro que tenha havido oposição da parte de meus pais em relação à minha participação no movimento, mas, em compensação, a primeira vez que me lembro
de ter entrado em choque com eles foi quando cheguei a não ir à escola para m~ encontrar com um dos líderes do movimento em Curitiba - o Moshe Bendkovski l42 , que morava na casa dos Berger, onde fui flagrado gazeando aulas e batendo papo com o novo
chefe e líder, aliás um verdadeiro novo Lênin. Parece-me claro hoje que a alternativa era
evidentemente mais atrativa. A coisa pegou fogo, mas, ao que me consta, não fui impedido de continuar frequentando o Dror. A ideia pode parecer bizarra, mas talvez seja
este o momento de lembrar que não deixavam de existir famílias onde a simples ideia de
pisar na sede do movimento era o equivalente a fazer um pacto com o diabo. Lembro-me
bem de colegas da escola israelita que ousei convidar para jogar pingue-pongue lá e "vi"
os cabelos deles se ouriçarem antes de responder com um taxativo e definitivo "não" ao
convite. Nem tudo era tranquilidade - as feiticeiras estavam soltas ...
Tenho a perfeita noção de que o Moshe representava uma versão bastante "revolucionária" ou no mínimo contestatória dentro do movimento, pois foi em sua época
e depois dela que o aspecto político judaico e socialista se tornou mais do que nunca
fundamental, determinando mesmo um posicionamento de clara confrontação com o establishmenl judaico tradicional da cidade (leia-se Centro Isràelita, o que na visão do movimento equivalia a uma coletividade burguesa, capitalista e tudo o que daí decorre ... ).
Posso mesmo imaginar (estaria mentindo se usasse o termo lembrar) que estávamos na
época das decisões do "Seminário da Lapa", ou próximos delas, com sua marcantes
determinações a favor da aliá e contra ideais burgueses, como os de estudos superiores.
Acredito que o episódio com o Moshe na casa dos Bergers deve ter sido em torno
do meu Bar-Mitzvá*; imagino mesmo que esta cerimônia, e principalmente as festividades ligadas a ela, já se constituíam numa heresia, pois, apesar de me lembrar pouco
dos fatos, recordo que a coisa se deu num clima de conflito, pois não lembro de muitos
companheiros do movimento presentes à cerimônia e de um ato bastante tenso e pouco
desfrutado. A recordação mais forte e que permaneceu foram os muitos livros recebidos
na ocasião. Entre eles, os dois meninos de Dickens - Oliver e David.
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Volto a frisar o aspecto curioso da história, pois o fato de meus pais não serem
especialmente ligados aos aspectos religiosos e mesmo à sociedade judaica me faz
imaginar que na Europa fizeram parte de grupos judaicos não religiosos e mesmo não
sionistas. Seria por isto que não foram a Israel nos anos que anteciparam a guerra?
Seria por isto que sempre percebi um clima até certo ponto universalista em que pessoas das mais diversas origens eram tratadas todas da mesma maneira, o que significa
dizer de forma positiva e simpática?
Não terei jamais, evidentemente, respostas a estas questões.
Seja como for, o movimento parece nos ter dado uma alternativa ao que poderia
ter sido uma tendência à autocomiseração, à autopiedade.
Poderia ter sido, mas não foi. Ou pelo menos nada parecido faz parte de minhas
lembranças. Até pelo contrário. Julgo que um dos aspectos mais marcantes da vivência do. movimento foi dar a nós, seus membros, um sentimento de pertinência, em
clara oposição a uma certa experiência de estranheza ao ambiente externo, um sentimento de que, independentemente de tudo o que ocorrera, isto não só não significava
ser menos, mas o fato de termos sido capazes não só de nos refazer como de ir além,
sob a forma de um Est.ado judeu, isto, achávamos, nos caracterizava como um grupo,
apesar de tudo, senhor de seu destino, capaz de se superar.
Difícil diminuir a importância destas vivências. O fato de hoje as coisas se apresentarem de formas muito diferentes não apenas nos seus aspectos concretos, mas
principalmente no que diz respeito aos valores, não diminui a importância do que vivemos. Até pelo contrário. Talvez se encontre em situações como estas a explicação de,
por que, cerca de 40 e tantos anos após a "revolta dos jovens turcos" curitibanos 143 ,
tenha havido a necessidade de estar presente ao aniversário de Bror ChaiP«.
Mas, 40 anos antes, caberia, considerando as circunstâncias, uma simples interrogação: existe vida para além do movimento? Talvez num primeiro instante tenha
parecido que não. Esta seria retomada, se o fosse, lá na frente com a aliá (ida a
Israel) que, inevitavelmente, se faria em outros moldes. Neste meio-tempo era importante que o ideais não se perdessem ... era preciso manter a coerência... E poderia ser
diferente? Algo bem acima das intercorrências momentâneas.
Não creio também que muito do que se passou dali em diante foi totalmente
consciente. Mas o fato é que ao final do cursO de medicina, em 1970, uma questão
se impunha: fazer a res~dência médica no Brasil ou no exterior? Em se optando pelo
exterior, onde? As opções acabavam se tornando óbvias: a tendência da maioria era
pelos Estados Unidos, para onde se voltava a maioria dos estudantes de medicina.
A denominação de jovens turcos se refere aos reformadores e modernistas do império otomano que
se opunham ao status quo decadente do império. Os jovens turcos chegaram ao poder em 1908
para reformar e revolucionar a Turquia. Daí aplicar-se o conceito de "jovens turcos" a reformadores, progressistas e revolucionários.
144 Referência às comemorações ocorridas no kibutz Bror Chail, em 25 de setembro de 2008, pelos
60 anos da fundação do kibutz e do início da emigração (aliá) dos membros do Oror. Também
comemorada com uma publicação especial, veja item na bibliografia.
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Mas a maioria não carrega dívidas consigo mesmo. No caso, por que não Israel, tão
ligado ao judeu Freud, então ainda "O" modelo psiquiátrico? Por que não unir o
útil ao agradável? O Arturo (o elo sempiterno com o passado e com o movimento)
participou da decisão. De alguma forma, me pôs em contato com o dr. Arie Jarus,
então psiquiatra regional de Jerusalém. Ao que me consta, de origem checa" uma
figura extraordinária este dr. Jarus. E a decisão estava tomada - pós-graduação em
Jerusalém, assim formação profissional e, de alguma forma, hagshamah (realização);
ambas estavam, no campo do possível, finalmente associadas, e com o tempo, ficariam também evidenciados os próximos passos: exército, psiquiatra da Força Aérea ...
Os ideais finalmente se realizam ... A retomada ... Sim, será, finalmente, a retomada
do destino em nossas próprias mãos? Nestas alturas já não só; casado, é evidente
que as decisões já não podem ser unilaterais, individuais... Vai contra tudo a ideia
do destino nas próprias mãos. E, assim, escrevo estas considerações em Curitiba e
não em Jerusalém ....
Não deixa de ser curioso: quando leio atualmente as argumentações palestinas
de que "suas" terras foram tomadas por estrangeiros, não consigo senão me recordar da minha chegada a Israel. Algo singular, surpreendente, que aliás tivera um
precedente menos intenso, porém semelhante. Quando pisei pela primeira vez em
solo europeu, de onde vieram meus pais, tive uma estranha, curiosa, sensação de
familiaridade. Quando desci do avião da EI-Al no aeroporto em Lod, a sensação
era ainda mais intensa. (Exatamente o oposto que viria a sentir um dia, cinco anos
depois, em que o avião levantou voo em direção a Londres e São Paulo ... ) E pensar
que aquela terra jamais fizera parte da minha realidade ... Notável em especial pelos
fatos concretos que circundavam esta chegada: descobrir que, ao contrário do que se
pensava, o noticiário da televisão era simplesmente incompreensível. Aquelas pessoas
encontradas na rua não eram iguais aos judeus que conhecera em Curitiba ou em São
n
Io... E,no entanto, eram "proxlmos
"
"(:ll)
.au
...
Em desespero, imaginando que em poucos meses teria que estabelecer diálogo
com meus pacientes, saio de circulação durante praticamente seis meses, mal sabendo
me movimentar para além do trajeto casa-ulpan-casa. Neste meio-tempo, a excelente
professora de hebraico adoece, e o que fazer? Em grande parte o Arturo assume
parte do ensino, e de alguma forma chego ao início de minhas atividades no hospital
conseguindo um mínimo de diálogo com as pessoas e com o passar de algum tempo,
incrível, recebo até elogios por meu hebraico, produto de três meses de ulpan, três
meses de Arturo e muito Lamathil, Omer l4 S, e depois ufa!, Haaretz l46 •
Não demorou muito para entender que nem todos os habitantes da nova pátria
tinham a noção exata do que faziam ali. Não foram poucas as vezes em que me depaTítulos de dois jornais publicados em hebraico pontuado utilizados nas aulas de aprendizagem do
hebraico para emigrantes recém-chegados,
146 Matutino fundado por Guershon Shocken, judeu alemão, em 1933. Mantém, até hoje, linha independente e atitudes críticas com relação às políticas dos governos de Israel.
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rei com questionamentos do tipo "Éli" - assim me chamavam em Israel: "Que raios
um médico brasileiro inventa vir fazer num país como este?" que um colega sabra
chegou a me fazer no hospital em que trabalhei; a pergunta, refleti na época, certamente revelava mais sobre devaneios dele do que sobre ideias e pensamentos meus.
Estava claro que o caminho que tínhamos trilhado não era o único. Era possível estar ali sem ter pensado e vivido a ideologia, a filosofia por trás do ato. Era possível mesmo, começava a perceber, a um judeu estar vivendo em Israel sem nenhuma
noção de significado. Seria esta "inconsequência" que estava por trás da pergunta de
meu colega? Não creio que fosse tão pobre. Continuarei a não saber, no caso dele,
mas este fato, como outros de mesma natureza, não poderia senão levar a questionamentos: seria este realmente o país que brotara de um pensamento libertário, que de
alguma forma seria responsável pela criação de um novo homem, de um novo judeu?
No entanto, outros contatos, principalmente com alguns pioneiros, me mostraram
que existiam pessoas dos mais diversos tipos e pensamentos.
Mas esta convivência com o diferente e até mesmo com o oposto nunca foi uma
exceção para mim.
Teria sido também no movimento que aprendera o gosto pelo contato com gente
dos ,mais diversos grupos? (tenho a lembrança de uma machané em Desvio Ribas
- acordara mais cedo do que o necessário e ao sair para o pátio vi, ao longe, um
indivíduo, um caboclo agachado, sentado sobre os calcanhares, pensando na vida.
Trocamos algumas palavras, e foi uma verdadeira conversa. De alguma forma, sabia
que tinha aprendido muito com aquele caboclo ...). E é mais um fato que me leva
de volta à minha casa, a meus pais, com quem hoje descubro, ocorria algo bastante
semelhante - ambos mantendo contato com pessoas das mais diversas origens.
É óbvio que no período em que vivi em Israel, quem ali esteve foi o chaver tnuá.
Quantas vezes chegara a pensar em resgatar os meus ideais da juventude, mesmo
no período já em Israel. Claro, não poderia refazer o caminho que muitos trilharam
chegando ao kibutz ainda jovens e se realizando conforme o determi~a.do pelo movimento, mas poderia, por exemplo, ser médico de um kibutz. Alguma ideia neste
sentido chegou mesmo a ser ventilada durante a minha residência ...
Este era o elo. Este ainda é o elo e creio que foi isto que levou à viagem em
2008 147 . Não importa se a realidade de hoje é a mesma daqueles tempos. Aquela
realidade está viva e aparentemente é algo que não se desfaz.
Em função disto mesmo, li com evidente identificação uma declaração do Alberto Dines, a quem conhecia comO jornalista, mas que jamais soube que pertencera ao
Dror, dizendo que esta foi "talvez a passagem mais importante da minha vida"148.
Nos últimos tempos, tenho tido a vontade e a oportunidade de reler alguns dos
livros que nos eram "recomendados" - trata-se, de novo, da famosa lista já citada e
147
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Veja a nota acima, nº 144.
Paráfrase de Alberto Oines em "O Orar é uma experiência permanente". Edição comemorativa
pelos 60 anos da aliá - Habonim-Oror Brasil, 2008 (Português-Hebraico), p. 33.

que está em meu poder até hoje, assim como vários materiais escritos e mimeografados
(!?) ... Algumas das obras desta relação perderam, neste meio-tempo, sua importância;
outras se mantiveram dignas de releitura; outras ainda, conclui-se, foram lidas precocemente e hoje par~cem ainda mais significativas.

Personagens reais? Companheiros fictícios?
Reli alguns livros, mas no momento penso especificamente em um: Os meninos
da Rua Paulo, de Ferenc Molnár. Sem dúvida -, tínhamos muito em comum
com eles, mas em alguns aspectos fomos muito além. De alguma forma não apenas
éramos, mas, sim, tínhamos um certo grau de consciência do que éramos e do que
almejávamos. Se chegamos lá ou não, não me parece que seja relevante. Não creio
que muitos outros jovens, em outros ambientes, tivessem tido uma verdadeiraformação, como a que, acima de tudo, foi o que esteve à nossa disposição no Oror daqueles anos. Creio que em primeiro lugar tivemos a oportunidade de vivenciar valores.
Trata-se de um vivenciar e absorver com conotações verdadeiramente viscerais. Foi,
num certo sentido, a nossa droga.
Há algum tempo escrevi um artigo sobre o sábado na sede (snij) do Dror de
Curitiba, na Rua Pedro Ivo; uma casa antiga, precária e mal conservada do centro
da cidade.
Que coisa curiosa - como é possívellenlbrar da poeira que se levantava do chão
quando caminhávamos, e, no entanto, considerar aquilo maravilhoso ... E, não obstante, foi neste ambiente empoeirado que, numa tarde de projeção de filmes, vimos
pela primeira vez a figura "viva" de Jascha Heifetz. Em outro dia, assistimos a um
dos primeiros Jacques Tati - A Escola de Carteiros ... Tudo isto, creio, está de alguma
forma na essência do que acontecia - os valores permitiam que mesmo a poeira fosse
bonita. A valorização do convívio, das amizades que só imaginávamos verdadeiras
(só permitia-se que fossem), os ideais, o ser para além do ter. O grupal (aprendemos
verbos na escola, mas ali valorizávamos a primeira pessoa do plural tanto quanto a
primeira do singular), o emocional aliado ao intelectual, a consciência de estar em·
formação. Valores como a honestidade e a incorruptibilidade. Enfim, é preciso mais?
Não era uma fantasia, mas certamente uma realidade e hoje, pensando bem, é claro
que isto só era verdadeiro a quem se permitira deixar dominar pelas ideias, pelos
ideais - e estes sem a necessidade de contabilizar, eram tantos ...
De volta ao Alberto Dines - sou perfeitamente capaz de entender sua frase, que
me parece tão plena de nostalgia ... não por acaso apresenta na televisão educativa um
programa voltado aos valores necessários na imprensa, no jornalismo ....
Além do Dines, fico sabendo que também o Bernardo Kucinski 149 pertenceu ao
lchud. Conheci e me lembro inclusive de ter conversado com o Pél:i dele, que era amigo de meus tios que moravam na Rua Três Rios, no Bom Retiro, e a quem visitava
(ou devo dizer na casa de quem me albergava) nas grandes férias. (Anos depois,
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acompanhei a preocupação de meus tios em relação à filha deste amigo, Ana Rosa,
que, detida pela repressão, nunca mais foi vista ... ).
A partir daquela base, qual aventureiro, virava do avesso a cidade de São Paulo,
principalmente - na época - o Centro e sua periferia. Foi assim que acompanhei
praticamente desde o início instituições monumentais como o Teatro Oficina, no qual
assisti a um iniciante quase maltrapilho chamado Raul Cortez, na peça História do
Zoo, de Edward Albee.
Não tenho nenhuma dúvida de que esta sede pelo conhecer, esta ligação com as
mais variadas formas de expressão humana se originavam na experiência do movimento,
e também na vivência com a música, outra manifestação humana necessariamente verdadeira... Podíamos, com Terêncio, dizer: "Nada do que é humano me é indiferente".
Existem algumas cenas marcantes: o Aron Kramer lendo a Ética de Spinoza na
pensão do centro de Curitiba; o Jaime Pinsky l50 lendo, na minha casa, onde morou
durante o pe~íodo de sua militância (shlichut) em Curitiba, o "Estadão" no final
do dia (os jornais de São Paulo só chegavam, então, à cidade no meio da tarde)
do canto superior esquerdo da primeira página ao canto inferior direito da última.
Um evidente fascínio pela coisa impressa que penetrou pelos poros e pelo sangue de
muitos de nós para sempre.

Metamorfoses ...
Às vezes, eu me faço duas ou três perguntas que me parecem fundamentais:
como seríamos se r::tão tivéssemos tido a oportunidade da vivência do movimento?
Quanto do que somos devemos a esta vivência? E mais, quanto somos diferentes
daqueles que não tiveram esta mesma vivência, que não participaram do Dror?
A primeira das questões não é de difícil resposta, pois convivemos com muitos
que têm estas características. Talvez fosse possível chegar ao que tivemos por outros
caminhos, porém é também verdade que existem muitas outras vias que levam e levaram a valores completamente diferentes. Creio poder pretender que Dines se referia a
isto. Não há nenhuma dúvida de que aqueles que se jogaram de cabeça, aqueles que
se permitiram deixar levar, conheceram uma forma de ser, uma maneira de pensar e
de agir de que provavelmente não puderam se "livrar" e carresam impregnadas nas
entranhas. Talvez tenham mesmo que se esforçar para compatibilizar com um mundo
tão diverso, definido por ideias certamente bem diferentes.
Espero ter uma boa dose de acerto ao dizer que os que tinham necessidade de
beber desta fonte, os que não tiveram medo de se intoxicar certamente saíram positivamente modificados - saíram melhores.
O movimento nos fez diferentes? Certamente, sim. Continua a fazê-lo? Honestamente, não sei e isto me leva a pensar que as coisas não se fazem ou ocorrem em
uma via de um sentido só.
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Não tenhamos dúvida: o que se passou naqueles anos, e parece que com isto
fechamos o círculo, se deveu a uma multiplicidade de fatores - não se explica por
apenas um -, um momento histórico, adultos jovens ansiosQs por provar que coisas
podiam ser difer~tes, que era preciso criar uma contrapartida. Crianças e jovens
com necessidade de preencher um vazio que as acompanhou desde que vieram ao
mundo. Idosos ambivalentes vivendo entre os ideais que um dia tiveram e o temor
de que a nova geração seguisse os mesmos passos, numa inexorável dialética, e o
fizessem de forma ainda melhor.
Pergunto-me no que o movimento falhou, se é que se pode falar em falha, no que
nós mesmos falhamos. Creio que a comemoração de Bror Chail, de certa forma, foi
um resgate em relação a este erro. Durante 60 anos, creio eu, o movimento esqueceu
daqueles que deixou para trás. Talvez nunca tenha parado para fazer.as necessárias
interrogações.
Poderia ter sido diferente? Honestamente não sei, mas certamente há tempos
poderia ter havido o resgate. Creio mesmo que poderia ter havido uma reflexão mais
profunda, uma consciência mais clara do que havia sido feito e do papel que o movimento tinha tido mesmo naqueles que não realizaram tudo o que se esperava deles. Creio que hoje não seria errado constatar que os dois lados falharam, ambos
deixaram a desejar. Os dois não estiveram à altura do papel que foram destinados
a representar e que talvez não tenham percebido estar muito além de superficiais
aparências. Talvez, convenhamos, Israel não seja necessariamente o fim; a meta, e
sim apenas um dos degraus ...
Enquanto os que ficaram pelo caminho perderam em parte o contato com a
trilha, os que foram adiante talvez tenham esquecido de dar uma virada, uma olhada
para trás, talvez com medo da estátua de sal.
Escrevo estas minhas reflexões em boa parte durante e após a guerra em Gaza,
com toda a repercussão negativa mesmo entre tradicionais amigos de Israel.
E claro que não é este o presente que queríamos para Israel.
Em que parte do caleidoscópio político se encontram os valores com os quais
convivemos e que ansiávamos ver institucionalizados no cenário político do novo
país? A sensação que temos hoje Ce nos últimos dias vi a expressão disto em alguns
artigos da imprensa mundial) é de que realmente as nossas ideias e ideais se tornaram em boa parte da população e dos seus líderes, motivo de chacota mais do que de
reflexão e admiração.
De toda a ampla literatura a que fomos expostos durante os anos de movimento,
lembro-me que sempre me atraiu a figura de Berl, o Katznelson*. Espero não estar
errado ao afirmar dever-se a ele, dentro do ideário drorista, a ideia filosófica da importância da dúvida. Talvez de lado a lado tenhamos esquecido de duvidar mais, de
questionar mais. Talvez esta seja uma boa oportunidade; talvez não seja tarde demais
- talvez seja mesmo urgente~ente necessário ...
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