Na utopia e na dissonância
AVRAHAM MILGRAM (TITO)

o pingue-pongue e outros jogos da adolescência levaram muitos de nós -

inclusive eu - a entrar no Dror (depois Ichud Habonim). Nada sério, no início, apenas
uma sede (snif') muito precária onde nos reuníamos aos sábados com um instrutor
(madrich*) que funcionava como animador naquelas horas que nos pareciam de lazer
apenas. Aos poucos, as brincadeiras deixaram de ser a principal atração. Percebemos
que pertencíamos a algo diferente do que víamos à nossa volta. Nosso ambiente era
judaico e não brasileiro, um marco informal de jovens para jovens com objetivos e
pretensões que transcendiam nossa vida de adolescentes judeus de classe média na
Diáspora. Naquelas salas, ouvimos pela primeira vez sobre o sionismo e o socialismo. Não tardou muito para que tivéssemos uma concepção de mundo formada e um
olhar crítico sionista sobre o passado e o presente. Nesta visão, o judaísmo sofria de
deformações espirituais, económicas e sociais que 2 mil anos de Diáspora causaram
na vida dos judeus, o que seria sanado através de um território próprio e uma sociedade construída sobre bases de justiça social. A futura sociedade que idealizamos
seria diametricamente oposta à Diáspora, isenta de seus males, de seus perigos e dos
abusos imorais do capitalismo. Sem dúvida, o prólogo era ideal, um tanto ingênuo,
prometedor, mas também provocador, anticonvencional, antiburguês, e despeitoso. A
realidade, como sempre, sinuosa, contraditória e complexa.

Na disfunção da vida
Durante a adolescência, eu era dogmático e radical como só revolucionários sectários sabem ser. Nasci atrasado no tempo. Eu me identificava com a geração dos anos
de 1950, da época áurea do movimento, das grandes decisões coletivas que marcaram
a vida dos comprometidos com a causa. Quando tornei-me "adulto" no movimento,
com 15, 16 anos, não havia mais garinei* aliá* e a hachshará* virou local para machanot*. O discurso e a práxis eram dois opostos. Vivíamos numa inércia ideológica e
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o movimento era mais importante que suas metas, era nossa raison d'etre. Isto ocorre
geralmente quando movimentos ou organizações revolucionárias se institucionalizam,
quando meios se tornam fins. O movimento havia mudado, mas não na retórica, que
resistia ao tempo e ao vento.
Eu vivia em disfunção, minha realidade era um presente de outra época, idealizava modelos ultrapassados. Essa disfunção acarretou uma série de problemas, o pior
deles, que me tornei conservador, guardião de alicerces passados num movimento
juvenil que estimulava nadar contra a corrente. A ida ao colégio era perda de tempo,
esquentava cadeira à toa, odiava estudos formais, deveres e disciplina escolar. No
entanto, gostava de ler e o movimento foi minha primeira universidade. Não era
apenas leitura, o movimento incutiu respeito à cultura, aos livros e à erudição. Essa,
sim, resistiu ao tempo. Serviu de contrapeso ao vazio que sentia no colégio. Lá, nos
recreios, corria à biblioteca para ler GogoI, Dostoievski, Pushkin, Jorge Amado e
Graciliano Ramos. Suas Memórias do cárcere me deixaram profunda impressão. Foi
a primeira semente de um tema que iria me ocupar por anos a fio em Israel: colônias
penais, ideologias totalitárias, a zona gris dos homens etc.
Como adolescente, desisti do que era normativo, principalmente dos estudos e
dos compromissos familiares, para me dedicar integralmente ao movimento, como se
nada mais importante existisse. Creio que a idade, os valores antiburgueses, a negação da Diáspora, a participação numa república juvenil (o movimento) marginal do
ponto de vista social e cultural, todos esses fatores contribuíram para o radicalismo.
Acrescente-se que havia nascido e me criado numa família de emigrantes, griners 163
de cultura idisch, afastada social e culturalmente do ambiente brasileiro. Isso tudo
também contribuiu ao ethos drorista. Filhos de emigrantes vivem e convivem simultaneamente em universos diferentes, por vezes contraditórios. Em casa, falava-se idisch;
na rua, português. Íamos nos dias festivos à sinagoga e evitávamos passar na frente da
igreja. "Ser diferente" (do meio não judeu) foi a mensagem que ouvi várias vezes do
meu pai, ao passo que fora de casa, na perspectiva'sociocultural brasileira, essa atitude não era bem-vista. A sociedade brasileira era e é integracionista, assimilacionista
e, em certa medida, dócil com o outro. Os pais dos meus amigos e companheiros do
movimento - gente simples, humilde, sem instrução formal e dotados de um instinto
natural e aguçado de sobrevivência - chegaram ao Brasil de uma Europa nacionalista, etnocêntrÍca e antÍssemita, logo perceberam a diferença e se sentiram bem. Muito
mais tarde, se deram conta do perigo desse ambiente acolhedor à continuidade da
identidade judaica.
Portanto, a participação dos filhos dos imigrantes no Dror, como era chamado
o /chud Habonim, respondia à sua idiossincrasia judaica. Alguns não escondiam
suas reservas em relação à possibilidade de que seus filhos fossem um dia morar
num kibutz. Parte deles era sobrevivente do Holocausto, outros passaram a guerra
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recém-chegados ao país.
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como refugiados na União Soviética e uma minoria nasceu no Brasil. A maioria
chegou ao Brasil nos anos de 1950, com conhecimentos rudimentares da língua
espanhola que eles aprenderam comerciando nas ruas de Buenos Aires, La Paz,
Cochabamba e Potosi.

Origens familiares
Meus pais, por exemplo, vieram de Buenos Aires em 1953, com dois filhos
pequenos, meu irmão Maurício (Eli Rimon) com 3 anos e eu com um ano e meio.
Ambos nascemos em Buenos Aires, fato que até hoje me constrange quando brasileiros me perguntam onde nasci. Pudera, dirão os cínicos. Minha mãe, Catalina Raichman, nasceu em Rivera, no sul da província de Buenos Aires, numa das colônias
agrícolas mais bem-sucedidas do barão Hirsch. O barão, à diferença de outros da sua
estirpe, além de magnata, era idealista. Pretendia solucionar problemas existenciais,
de pobreza e antissemitismo que castigavam os judeus na "zona de confinamento" estabelecida na Rússia por Catarina, a Grande, no final do século 18, para transformálos em cidadãos livres, úteis e produtivos. Para isso, comprou terras na Argentina e
no sul do Brasil para colonizá-las com judeus do leste europeu.
Em 1924, meus avós maternos aceitaram a oferta da Jewish Colonization Association (JCA). Acompanhados por três filhos homens, eles trocaram a vida num
shtetl* do centro da Polônia, pela de agricultores no sul da Argentina. Não creio que
meus avós tivessem qualquer predi!eção ideológica ou tendência para com a normalização do povo judeu, conforme os ideais do barão Hirsch, o que em parte explica as
razões do fracasso do seu projeto, tanto na Argentina como no Brasil. Na colônia de
Rivera nasceriam três filhas mais, minha mãe, Catalina, foi a segunda.
Uma das últimas imagens que guardo do meu avô, León (Leib) Raichman, que
tinha passado dos 60 anos, é a de um homem calvo, calejado, vestido com roupas de
gaúcho com um saco de trigo de 60 kg nos ombros. Apesar de trabalhar a terra, criar
gado, produzir trigo e leite, jamais o associei à imagem do pioneiro (chalutz). Os que
se estabeleceram em Israel e aqueles que se estabeleceram nas colônias daJCA eram
pioneiros e ganhavam o pão com suas próprias mãos. No entanto, somente os primeiros conquistaram um lugar de honra na memória judaica. Isso se deve, conforme
mencionei, ao fato de ser o trabalho do meu avô agricultor, por mais árduo que fosse,
destituído de pretensões ideológicas, guiado apenas pelo sentido de sobrevivência.
Er~ preciso muito mais do que isso para "fazer" história.
Meu pai, Chi! Lejzor Milgram, ou Luís (Leizer), nasceu no mesmo shtetl (Lipsko nad Wisla ou seja, Lipsko junto ao rio Vistula) que meus avós maternos e paternos numa família de chassidim (do rebe de Gur), e trouxeram ao mundo sete
filhos. Viviam de uma loja de ferragens situada no centro da cidadezinha, com toda
a família morando na parte dos fundos, sem água encanada e eletricidade. Banheiro
com água corrente, nem pensar. No verão de 1942, os nazistas deportaram todos os
judeus de Lipsko para Treblinka. Ninguém sobreviveu, até o cemitério judaico foi
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arrasado. O lugar ficou Judcnrcin 164 numa operação que os alemães chamavam sondcrbchandlung ("tratamento especial"). O vocabulário nazista é rico em eufemismos.
O trágico destino dos meus avós paternos evitou um possível encontro de judeus ortodoxos com um neto sionista, laico e ateu. Hitler os "poupou" de um grande desgosto.
Meu pai, a exemplo da maioria das crianças do shtctl, estudou no hcdcr e não foi
para a ycshivá*, pois tinha que ajudar no sustento da família. Dessa forma, e muito
naturalmente, o comércio era para ele como água para peixe. Quando completou 18
anos, prestou o serviço militar no exército polonês. Do ponto de vista econômico e
do tratamento dado aos judeus na Polônia, os anos pré-guerra foram especialmente
difíceis para os judeus 165. Contudo, meu pai, como milhares de judeus poloneses, não
desistiu e foi em busca de um visto, fosse para onde fosse. Primeiramente tentou emigrar para a Palestina, que estava sob mandato britânico. Não obtendo visto, foi bater
nas portas do consulado australiano, que também resultou em fracasso. Um belo dia,
ele encontrou um judeu na rua que lhe aconselhou fosse ver o cônsul boliviano em
Varsóvia, pois "se arranjaria com ele". Dito e feito. Ele vendeu a meu pai o visto de
entrada para a Bolívia, o que lhe possibilitou abandonar a Polônia no início de 1939,
na hora H. Ele se salvou, a família não. Devo portanto a vida a este cônsul corrupto
que, sem ser íntegro, foi mais humano que cônsules honestos e incorruptíveis que
seguiam à risca as leis de seus países com a maior das indiferenças.
Depois de viver 10 anos na Bolívia, meu pai encontrou minha mãe na Argentina, com quem casou em 1949, na sua segunda, mas não na última, experiência
emigratória. Quatro anos mais tarde, em 1953, nos estabelecemos em Curitiba, e lá
ele começou do zero, como outros igual a ele.

Após 1964
Toda criança judia de Curitiba passava pela Escola Israelita Salomão Guelmann e
tinha grandes chances de participar do Dror. As opções para jovens judeus em Curitiba
não eram muitas: a) havia o Centro Israelita, clube esportivo e de lazer sem pretensões culturais ou ideológicas, que agremiou um grupo escoteiro liderado pelos irmãos
Zweibil, que apelava às mesmas camadas infanto-juvenis que o movimento; b) havia a
Sociedade Israelita Brasileira (SOCIBE), frequentada pelos judeus da esquerda (roites), cultos, interessados e envolvidos com problemas sociais brasileiros. Não lembro se
havia lá algum marco juvenil educativo; c) com especial importância para mim, o Dror,
depois /chud Habonim; com presença marcante dos filhos dos emigrantes e comercian164
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"Limpo" ou "puro" de judeus.
Após a morte de Pilsudski, em 1935, sucederam-se governos de direita com políticas nacionalistas, etnocêntricas e antissemitas aplicadas numa sociedade multiétnica e multinacional. Os judeus
constituíam 10% da população da Polônia. Esses governos e suas elites pretendiam polonizar a
economia, a cultura e a política privilegiando os poloneses étnicos em detrimento dos judeus e
outras minorias étnicas. A extrema-direita, antissemita e xenófoba, do partido nacional-democrata
(endecja) incentivava aberta e oficialmente a saída de judeus da Polônia para a Palestina ou para
onde fosse. A emigração era de fato a solução, mas não havia países dispostos a recebê-los. O fracasso da Conferência de Evian, em 1938, era prova cabal dessa indisponibilidade.

tes de cultura idisch, antítese de todos os outros; d) a última das opções, assimilação,
era negativa e suicida. No Oror, o madrich*, a kvutzá*, as discussões, os passeios, o
oneg-shabat*, as machanot* eram componentes que nos davam um forte sentido do ser
judeu. O Oror, diferentemente do colégio, tinha pretensões de formar, "fazer a cabeça",
dar uma concepção de mundo judaica, sionista e socialista. Lembro que fomos uma ou
duas vezes visitar favelas. Não era suficiente falar sobre marginalizados sociais, era preciso saber onde e como viviam. Tínhamos esta ambivalência, vivíamos em casas boas,
burguesas e, no entanto, havia pretensão de nos identificar com os despossuídos, principalmente operários. O movimento nos sensibilizava em relação a injustiças sociais e
nos ç:onfrontava intelectualmente com realidades adversas à nossa vida. Nossa vivência
continha contradições sem fim. Éramos antifascistas, de esquerda e sentíamos repúdio
pelos regimes de força, o que nos tornava candidatos naturais à luta contra a ditadura
imposta pelos militares em 1964.
Os protest<?s dos estudantes universitários contra o regime militar no Brasil começaram antes da revolução estudantil europeia de 1968. Nosso movimento se omitiu, manteve-se a parte dos acontecimentos que abalavam o País. Lembro que tivemos
disscussões a respe{to em 1966. A posição predominante foi a de não comprometer o
movimento em política micional. Bastava nossa revolução nacional. No entanto, o movimento não se opunha à participação individual nas passeatas de protesto. Eu não era
universitário, mas participei de uma ou duas passeatas. Lá, vi estudantes jogarem bolinhas de vidro no asfalto para fazér escorregar cavalos e derrubar os policiais montados.
Creio que o DOPS sabia mais a nosso respeito do que supúnhamos. Como não
estávamos envolvidos em atividades consideradas subversivas, o que era sabido pelo
DOPS, não éramos importunados. Seus informantes provavelmente davam conta
de que tínhamos intenções de realizar o socialismo, mas não no Brasil, lá longe no
Oriente Médio, o que nos tornava inofensivos. Contudo, sentíamos medo e pavor da
repressão policial. É comum a autocensura e autorrepressão de cidadãos inocentes
em regimes autoritários. No snif' Rio, por exemplo, queimaram material educativo,
correspondência e outros documentos antes de haver qualquer suspeita ou intimação por parte do DOPS. Em São Paulo, ocorreu o mesmo na sede do Hashomer
Hatzair*166. Naqueles anos da ditadura militar, costumávamos substituir a palavra
socialismo por humanismo. Este subterfúgio era amplamente conhecido pelos chaverim da tnuá e eventualmente pelos agentes do DOPS também.

Amadurecimento precoce
Quando ocorreu a Guerra dos Seis Dias, eu tinha 15 anos incompletos e vivia
em Curitiba com meus pais e irmão. A grande agitação na rua judaica ocorreu em
São Paulo. Arie Halpern, então mazkir do snif São Paulo e presidente do Conselho
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Veja as memórias de Nahum Mandei, Mischak leladim?, Yad Yaari, 2003, p. 173-175. Na versão
portuguesa, resumida, essas passagens não aparecem. Testemunho de um sonho (Brasil, 19351948), edição do autor. Kibutz Gaash, 2009.

Juvenil 167 , viveu seus dias de glória sionista liderando o alistamento de voluntários.
Em pouco tempo, as camadas dirigentes dos movimentos juvenis sionistas "desapare, ceram" e as sedes (snifim) 'ficaram nas mãos de jovens adolescentes que mal tinham
16 anos. Da noite para o dia, tornam-nos líderes. Aprendemos a dirigir, organizar
e planejar com racionalidade e efici~ncia, imitando os mais velhos, pela intuição e
empiricamente, o que mormente se aprende na faculdade du'rante anos. Fato é que o
snifCuritiba funcionou normalmente e demos conta, inclusive, da logística necessária
para realizar machanot de julho. Até hoje não entendo como pais de crianças de 9 a
12 anos confiaram seus filhos a um bando de adolescentes de que mal conheciam a
vida. Com certeza transmitíamos confiança, maturidade e auto-ridade. Senão, como
explicar? Esses seis, oito meses, de junho de 1967 a início de 1968, foram cruciais
para o meu amadurecimento. A autonomia que tivemos no snif Curitiba, produto de
circunstâncias globais, serviu de laboratório para minha futura militância em tempo
integral em São Paulo.

São Paulo - 1968
Curitiba se tornara pequena demais para mim. O movimento tinha a capacidade
de conjugar processos que transcendiam nossa vida paroquial. Depois de 1967, à luz
do que ocorreu em Israel, o mundo judaico deixou de ser o que era antes. Eu queria
estar presente onde as coisas de fato aconteciam: em São Paulo, na cidade que reunia
as lideranças do judaísmo brasileiro e do Ichud Habonim. Philip Kraun (também
curitibano), que era secretário-geral do movimento e tinha voltado de Israel para
onde fora como voluntário, me convidou para atuar no snif São Paulo, o que aceitei
de bom grado. Foi a oportunidade para abandonar a "província" e passar a viver na
capital. Tinha na época 16 anos e meio. Comecei a estudar mecânica na Escola Técnica de Curitiba por razões ideológicas de "profissionalização", resquícios anacrônicos do movimento dos anos de 1950. Em São Paulo, matriculei-me no segundo ano
da Escola Técnica. Não saberia dizer onde fica, o que por si explica a "importância"
que dei aos estudos. O ano de 1968 foi interessantíssimo para mim, sob todos os
aspectos, menos nos estudos, que resultaram num verdadeiro fracasso. Pudera, era
livre, não tinha os pais por perto e dispunha de todas as horas .:lo dia para o que desse e viesse. Foi um ano excitante para jovens inconformistas que acreditavam poder
mudar a realidade desarticulando o mundo que negavam. Era tempo de protestar. A
juventude universitária brasileira, incentivada pela revolta dos estudantes na França,
protestava sem temor. A música de GeraldoVandré foi proibida e ficamos sabendo
que havia guerrilha para derrubar o regime. Éramos contra a guerra dos Estados
Unidos no Vietnam, nos indignamos com a invasão dos tanques soviéticos em Praga,
protestávamos contra a União Soviética para que abrisse suas portas aos judeus, sob
o lema "Let my people go/", que resultou ser eficiente, como no passado longínquo.
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Enfim, não faltavam motivos para protestar. A arena pública estava repleta de affairs
internacionais, nacionais e judaicos. Eu vivia intensamente o momento, não prestava
contas a ninguém, o que não seria possível em Curitiba.
Também no snif São Paulo, na Alameda Eduardo Prado, ocorreram mudanças.
De repente, vimos aumentar o número de chaverim com jovens judeus nascidos no
Egito. Falavam francês, eram laicos, tinham algo de cosmopolita e almejavam avidamente entrar para a universidade. Nasser os expulsou após a Guerra do Sinai em
1956.e Juscelino Kubitschek aceitou 17 mil deles no Brasil. Na Era Vargas, isso seria impossível. Os jovens egípcios buscavam um meio judaico e encontraram resposta
no movimento juvenil. No entanto, o caráter sionista socialista" do /chud Habonim,
que no fundo buscava desintegrar-nos da Diáspora para nos integrar noutro habitat,
era um desalento para ambas as partes. Na época, não percebia que suas características socioculturais, salvo raras exceções, estavam em desacordo com os propósitos
sionistas socialistas da tnuá l68 •

SlÍnat Hachshará*, Machon* and after
Neste ano de 1968, minha camada do movimento se preparava para passar um
ano em Israel. A maioria iria participar do Shnat Hachshará, programa que o movimento tlecidiu num congresso realizado em 1966. O Shnat não era limitado como
o Machon, possibilitava a ida para Israel de quantos quisessem e o movimento era
muito liberal na seleção. As viagens transatlânticas não se faziam mais de navio, e
o transporte aéreo facilitou e aproximou Israel do Brasil. O Shnat Hachshará tinha
por fim formar futuros garinim, confrontar a realidade de Israel e a do kibutz com a
ideologia do movimento e também formar líderes com conhecimento de causa. Em
pouco tempo, a novidade se tornou tradição.
No final da década de 1960, Israel se tornou um polo de atração de jovens
judeus da Diáspora. O que preocupava as lideranças sionistas em Israel era a
crise de identidade judaica na Diáspora. Israel, ou a vivência no País por curtos
períodos, deveria supostamente remediar o mal que ameaçava a continuidade
judaica. De lá para cá, as coisas só pioraram. A assimilação chegou a níveis
assustado~es e Israel não é mais o que se esperava que fosse. Na época, o chefe
do departamento de juventude da Agência Judaica (Machleket Noar Ve Hechalutz), Mordechai (Morale) Bar On, ex-chefe do gabinete de Moshe Dayan, era
o grande incentivador da vinda de massas de estudantes universitários para vir
conhecer Israel in loco. Em contraposição, os movimentos juvenis perdiam prestígio e proeminência. Ele queria massas e, nos movimentos juvenis, a educação
e a preparação sionista eram processadas lentamente, tardavam anos a fio. Não
fomos capazes de captar as sutilezas da superficialidade, da massificação da
ideologia prenunciando a era do Ibope.
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Passei o ano de 1969 em Israel, metade do tempo em Jerusalém, no Machon,
e o restante colhendo maçãs no kibutz Mayan Baruch, junto à fronteira com o Líbano. Os veteranos do kibutz eram do 'movi~ento sul-africano e nos compreendiam.
Tínhamos muito em comum com eles enquanto a camada de jovens dirigentes do
kibutz, sabras pragmáticos vindos da Nachal 169 , tinha uma visão utilitária do kibutz
e da vida. Eles nos viam unicamente pelo prisma do trabalho e não éramos mais do
que mão de obra (barata). Passaram-se muitos anos até eu. ser capaz de colocar um
pedaço de maçã na boca. Voltei do Machon com uma grande vontade de estudar.
Em poucos meses, consegui o diploma de conclusão do científico, o tal artigo 99, ou
Madureza, típica farsa brasileira que me permitiu fazer o vestibular e entrar para a
Escola de Sociologia e Política.
Tive o privilégio de estudar ciências sociais e políticas com Maurício Tragtenberg. Maurício era um intelectual de mão cheia, autodidata 170 , íntegro,. horp.em de
esquerda e humanista. Uma sumidade no meio de tanta mediocridade acadêmica .
. Vivia às voltas com processos instituídos pelas instâncias jurídicas da ditadura. Depois de anos ficou sabendo que gente muito próxima, colegas e alunos, o delataram
ao DOPS. Ele era diferente de tudo o que imaginávamos ser um professor universitário. Não tinha currículo, não tinha método e, no entanto, estudávamos quase
exclusivamente sua disciplina. Ele era brilhante, carismático, exímio conhecedor de
teorias, livros, autores e línguas. E conhecia o movimento também. Ninguém se igualava ao Tragtenberg. Diziam que era weberiano, mas não creio que se sujeitasse a
seguir uma só doutrina, pelo contrário. Foi por seu intermédio que li o primeiro livro
sério sobre o nazismo, de Eugen Kogon, ex-prisioneiro político alemão do campo de
concentração de Buchenwald.

Max 5tein
Conheci Max Stein no início da década de 1970, depois que voltei do Machon.
Eu morava no edifício do snif São Paulo, num sótão que tinha janelas e banheiro.
No verão fazia um calor sufocante. Passei meses dormindo numa rede, e no inverno
fazia um frio danado. Ao lado desta "suíte", havia outro quartinho onde dormiam os
dois zeladores, Edilson e Antonio, cearenses com sotaque nortista pesado. Jamais me
senti tão socialista como naqueles três anos antes de fazer aliá. Era secretário-geral do
movimento e vivia nas mesmas condições que os cearenses. O sótão diminuiu depois
que passei a dividi-lo com o Zé Sérgio (Wolf), que veio de Porto Alegre para ajudar
na Hanhagá Artzit* .
Max Stein vivia no Rio de]aneiro, era bem mais velho que nós, creio que tinha
40 anos quando o vi pela primeira vez. Ele fazia parte de um grupo de adultos que
tinham filhos no movimento e se preparavam para fazer aliá para a cidade. Parte
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Zimmermann (Chico), nesta coletânea.

deles também fazia parte do Vaad Hanoar, a comissão de pais que prestava imensa
ajuda para manter economicamente os snifim 171. Max Stein era um típico adulto
sionista ligado ao movimento, entusiasta do Ichud Habonim e de Israel. Estava para
o que desse e viesse. Porém, ele tinha uma característica muito singular devido à profissão: ele era policial do DOPS, sui generis no milieu judaico brasileiro. E exerceu o
cargo no auge da ditadura e da repressão militar no Brasil. De tempo em tempo, eu o
via na Casa Moshe Sharett, onde funcionava o snif na Rua Tocantins, 108, no Bom
Retiro, quando vinha participar de reuniões da tnuat aliá ou do partido trabalhista
(Avodá). Enquanto os partidos no Brasil eram ilegais, os partidos sionistas, Avodá,
Mapam (esquerda), Mizrahi (religiosos) e Herut (direita), continuavam a funcionar.
Co.ntradições da ditadura. Foi nessas circunstâncias que ouvi Max Stein contar como
seus colegas do DOPS, depois de prenderem e identificarem subversivos judeus, os
encaminhavam para ele para que, eventualmente, os fizesse emigrar a Israel.
Lembro vagamente que se fez menção dessa opção, o que interessava ao
DOPS também. Se assim foi, ele eventualmente poupou a vários desses "judeus
subversivos" da tortura ou, pior, do desaparecimento. De todo modo, a presença
de Max Stein no snif São Paulo me incomodava. Sabia o que ele era e presumia
o que fazia. Ao mesmo tempo, era ciente de que ele era dos nossos, um sionista
prestes a fazer aliá. Este mal-estar era uma decorrência do que ele representava,
do afrontamento aos meus conceitos e autoimagens judaicos, e, pior, da sensação
de cumplicidade que permanecia.
Certa vez, creio que era um domingo, eu estava no Rio de Janeiro, tinha ido
ver a Beth (Celeste), que era minha namorada e com quem clfsei depois de fazer
aliá. Naquele dia, estavamos nós dois com o Miguel Melzak 172 e sua namorada, a
Regina Klein (eles também se casaram), passando no fusca da Regina em frente ao
Maracanã quando houve uma batida do DOPS. Policiais armados com metralhadoras paravam os carros. De repente, éramos todos suspeitos e inimigos potenciais do
regime. Assim funcionam regimes de exceção. E quem nos parou vestido de roupa
preta à DOPS, com metralhadora em punho? Max Stein!
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Essa cena, hoje, me faz lembrar um fragmento do espólio de Franz Kaflm:
Dois soldados vieram e me agarraram. Tentei me livrar de suas mãos, mas eles não
desistiram. Levaram-me para seu superior, um oficial. Quão colorido era seu uniforme! Eu disse: O que vocês querem de mim? Eu sou um cidadão. O oficial sorriu
e disse: Você é um cidadão, mas isso não nos impede de mantê-lo preso. O Exército
controla tudo.173

Max Stein fez aliá e depois de alguns anos voltou para o Brasil. Soube que
faleceu no final de 2009.

Às vésperas da aliá - Bror Chail ou Haon?
No começo da década de 1970, quem permanecia no movimento depois do

Machon ou Shnat Hachshará tinha intenções de fazer aliá. Por incrível que pareça,
somente 20 anos após o "Seminário da Lapa"* encontramos a maneira de conciliar
estudos universitários, militância no movimento e aliá para Israel, inclusive para o
kibutz. A solução foi organizar um garin de estudantes. Queríamos dar um sentido
para nossa aliá, afinal éramos movidos por ideias e ideais. Iríamos estudar nas universidades em Israel, por conta da Agência Judaica, e nos ligaríamos a um kibutz
durante o período dos estudos para depois viver nele. A questão era: qual kibutz?
Com a volta de um grupo sério do movimento que passou vários meses no kibutz
Haon em 1971, surgiu a ideia de fazermos aliá para este kibutz, às margens do lago
Kineret, kibutz lindo, com poucos chaverim, mas, em compensação, com muitos problemas. À altura, organizamos um garin de estudantes com 10 ou mais chaverim 174.
A liderança do movimento se dividiu em duas alas. Uma apoiava a proposta do kibutz Haon e a outra, mais conservadora, queria se estabelecer em Bror Chail. Cada
qual com seus argumentos racionalizados por uma retórica ideológica. Confesso que
não tive coragem de começar algo novo. Tinha sérias dúvidas se haveria continuidade
no nosso projeto e na capacidade da tnuá de seguir adiante caso decidíssemos ir para
Haon. Decidimos por Brar Chail, por inércia e impotência.
Muitos anos mais tarde, é bem provável que os mesmos dilemas tenham levado
o movimento a decidir abandonar Bror Chail pelo kibutz Hatzerim. Foi a resposta
às minhas dúvidas se havia ou não potencial de realização na tnuá. O movimento,
pelo visto, é feito da mesma matéria que o Partido Comunista, a Igreja Católica e a
Agência Judaica (Sochnut): longevidade! Nenhuma dessas instituições, inclusive o
movimento, desaparecerão tão cedo.
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No primeiro garin de estudantes, participaram quatro chaverim que fizeram aliá em 1971: Raimundo (Rimon) e Emília Levi, de São Paulo, e os irmãos Jacó e Felícia Warschaviack, de Curitiba. Do
meu garin de 1973 fizeram parte: José Sérgio Wolf, Marcos Joelsons, Ari Chusyd, Berta Zimler, Bluma (Sonnenschein) Moshe, Beth (Celeste) Milgram, Shlomo Cwang, Henrique Steinberg e outros.

Epílogo
A experiência sionista, a meu ver, continua sendo a mais interessante e a mais
difícil das opções judaicas. Ainda que a normalização do povo judeu prevista pelos
pensadores sionistas não tenha ocorrido, como judeu secular, sinto-me realizado por
haver resolvido a questão da minha identidade, bem como a dos meus filhos e netos.
Não poderia dizer o mesmo em relação a nossas expectativas e prognósticos sobre a
criação de uma sociedade justa em Israel, isto não ocorreu. Há anos que sinto um
manifesto incômodo resultante da dissonância entre o prológo diante do epílogo. A
partir dos anos de 1970, nos envolvemos numa situacao ridícula do ponto de vista
moral nos territórios da zona militar conquistada, como George Orwell - que viveu
a relação colonizador-colonizado - tão bem descreveu no seu clássico Shooting an
elephant (1936) 175. Sem falar no ethos antidemocrático, fascista e racista, dos colonizadores messiânicos, a perspectiva é desoladora, um estado binacional com uma
minoria judaica dominadora. Contra a vontade, nos tornamos cúmplices de processos
incompatíveis com nossos valores adquiridos no movimento. Como insinuou Kurt
Tucholski, "uma sociedade se julga não tanto pelo que ela faz, mas pelo que ela está
disposta a tolerar que se faça em seu nome".
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