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A história do galut judaico à luz do marxismo .-

> Mordechai Lahav
Capítulo 1

O pôvo em sua terra

Em Eretz Israel nsceu o pôvo judeu, Nesta terra o povo modelou seu ca-

ráter ESPIRITUAL RELIGIOSO, nela viveu as epopéias dos leyantes imperi
ais, nela criou os valôres culturais, nacionais e humenos, e dela le-
gou ao mundo o eterno livro dos livros, j
Apesar de que, pela fôrça, o pôvo foi expulso da sua pátria, conservou

lhe sua fidelidade em tôdos os momentos, em tôdos os países por onde
se espalhou. O pôvo jamais deixou de orar e esperar pela volta à sua
terra e por nela renovar sua liberdade política,

(da Proclamação do Estado de Israel.)

1.- À conquista de Canaã, O reinado Unido :- חסםמס 86 1200 há

3200 anos, terminou o processo de conquista e estabelecimento das tri-
bus de Isreel em Canaã, As tribus semi-nômades transformarem-se em pô-
vo e Canaã fêz-se Eretz Israel. Nos vales e nos montes surgirem culti-
vos agrícoles, base da vida material do pôvo. Acoçados insistentemente
pelos inimigos criaram um reinado nacional, Os primeiros reis; Saul,
Davi e Shlomo, caraterizam as etapas do desenvolvimento e da estabili-
sação do pôvo, fste foi um período que durou 100 anos, de 1028 até 930
AC. No reinado de Shlomó atingiu-se os cumes do florescimento e da paz
, mas, paradoxalmente, foi aí que se acentuaram os perigos internos, o
que trouxe consigo ₪ 6171880 do reino, Com a morte de Shlomó romperam-
se as possibilidades de mantêr a unidade política do pôvo, No sul for-
mou-se o reino de Iehudá com Ierushalaim de capital, enquanto que a ma
ior parte da população (es Dez Tribus como são usualmente conhecidbs),
continuou dentro dos mercos do reino de Israel. Tempos depois constru-
iu-se no norte Shomrom, a capital,

2.— A destruição do reino de Israel e o destinodas “Dez Tribus":-

O reino de Israel durou pouco mais de 200 anos (de 930 até 722 40
Durante a maior parte dêste período estêve obrigado a manter-se alerta
contra os ataques dos Arameus-Damasquinos que fizeram vertêr muito san
gue dos filhos de Israel, Apesar disso o pôvo lanço mais e mais suas
raízes ne terra, A vida econômica desenvolveu-se rápidamente e se acen
tuarem as contradições sociais, produzindo-se mudanças na vida cultu-.
ral e religiosa, Nêste ambiente surgiram as impressionentes figuras
dos Neviím (Profetes). Surgiu uma rica e autêntica literatura históri-
ca e religiosa,
Acontecimentos históricos, externos, no entanto, vierem terminar com a
cadeia de sucessos internos,

Desde as lonjuras da Mesopotâmia avançava Assíria, a poderosa, conquis
“tando países e escravizando povos; O reinado de Israel não poderia fu
gir à conquista, mas tratou de rebeler-se, A luta foi breve e à inde-.
pendência de Israel deu-se um golpe decisivo. Tôdo o reino foi conquis
tado e destruido: a capital, Shomron, foi arrazeda e subiu em chamas;
Dezenas de milhares de prisioneiros foram expatriados sendo conduzidos
às extensões assírias. Aos montes de Shomrom fôrem trazídos colônos es
trangeiros que se misturaram com o póvo; Receberam 8 20110180 1068108

e como produto dessa assimilação constituiram-se numa colônia Ppopular-
religiosa, os Shomronim, à 



 

Sómente alguns milhares dentre centenas de milhares de israelís fóramexpatriados, o que significa que a maioria do póvo permanceu no país. Aexpatriacáo e o galut de tôdes as "Dez Tribus! não pesse de uma lenda:A verdade histórica diz que a grande maioria permaneceu estabelecida nacongregeção popular dos Shomronim, que se separou pera sempre do pôvo
de Ilehuda, O restante assimilou-se completamente, e apenas uma pequenaperte conservou-se na Transjordânia e no Galil, até os dias dos Chashmoneus do Shomron.
Outra parte dos Israelitas, os que povôavam a região setentrional, limítrofe de Iehuda, mesclarem-se com os Tehudin,

.3.- Iehudasolitária, 1 destruição doprimeiro templo.
A destruição do reino de Shomron abriu as fronteires de Iehuda para os
perigos do norte. Submetida à Assíria, Iehuda pôde, de certa forma, desirutar de relative independência durante um período dé 132 ancs; Referi
mo-nos ao tempo que decorreu entre as duas destruições: a do reino deShomron e a do primeiro templo, 722 até 586 AC,
Durante êsse período produziu-se um intenso desenvolvimento econômico e
consolidou-se uma profunda e variada produção cultural, ao mesmo tempo
em que se acentuavam os choques sociais; Com a concentração dos grandesatos sacros em Ierushalaim produziram-se transformações na vida religiosa, Houve a luta social--religiosa dos Grandes “leviim como reflexo dosgraves acontecimentos em Israel, Realizarsm-se experiências de correçõessociais e se acentuaram as brigas políticas: a par disso existiam.os sé
rios perigos externos, pois que a pequena lehuda, como sabemos, era umapêndice na frente dos choques e das contradições entre Egito e Babilô-nia, a herdeira da Assíria,
Fôram em vão as advertencias dos Profetas: Iehuda intervêio nestas lu-tas e pagou por seus érros. Nebucodonosôr, rei da Babilônia, pôs fógo
em Terushalaim e destruiu-a, O Templo foi queimado,
A maioria do pequeno pôvo de Iehuds foi expetriado, conduzido para a Babilônia. Isto aconteceu no ano de :86 AC, É 6
4.- A volta à Sion,

50 anos passaram sôbre o que sobror. da população da Judéia e 80026 o galut da Babilónia: Grandes transformacdes careterizearam seu desenvolvi=mento nacional e religioso, O reino de Babel foi vencido por Ciro, rei
da Persia e Média, Com a conquista dos Persas os judeus obtivezeu permissão para regressar à terra. No ano de 536 AC. dezenas de milhares de juGens realizaram sua Aliá para lerushalaim, a aliá conhocida como a Vol=ta à Sion", Grandes sacifícios a trebalhos cus:.. 22920080 60 860do. templo: com o consentimento do r«i persas, .erushalaim voltou a rode-
ar-se de grandes muralhas.
Os cinquenta anos de galut na Babilônia fôram anos de intensa criaçãocultural e religiosa. Concluiu-se o processo de cristalização do monoteismo, a crença num deus único; Escreveram-se e maior parte dos livros -do Tanach, compilando-se os valôres culturais já criados e agrerando.--senovos escritos, A geração da “Volta a Sion! não atingiu, como ishuvy ju-deu em sua terra, nem 100,000 habitantes. Com a proteção do póder persaarraigou-se novamente à pátria, proliferou e continuou incessantementesua criação cultural, No entanto, o pôvo judeu em sua terra não poderia
escapar ao desenvolvimento da humenidade e seguiu situado na encruzilhada dos caminhos da história do mundo. E
5.- O domínioheleno em Ichuda, A revoltados Macabeus,alibertação,
Passados duzentos anos de govêrmo persa, foi alterada a tranquilidade
de Tehuda e de tôdo o Oriente Próximo quando Alexandre o Grende, rei da
Macedônia, invadiu Merchavia, à 



 

No ano de 333 AC, o rei persa sofreu esmagadôra derrota, e não decorreu
muito tempo até que se completasse o domínio sôbre o seu reinado que se
estendia desde a India até a Líbia, no sul do Egito,
Quendo Alexandre, o Macedônio-morreu seus domínios se dividirem do pon-
to de viste político, mas seguiu conservando-se a cultura helena, grega
+ agora misturada com valôres orientais, Iehuda, ainda que ap=riada da
zona costeira, não escapou às marcas da cultura helenica: No principio
dominaram elí os reis da Egito-Helênica, os da Casa Talmi; Depois, Iehu
da passou às mãos da Casa Silikus, os da Síria-Helênica,
Na época de Antíoco Epifânio acentuaram-se as contradições entre o póvo
de Iehuda e seus dominadôres, até que no ano de 168 AC. explodiu a re-
volta dos Macabeus,
às batalhas prosseguiram por 25 anos e terminaram com a vitória dos de
Iehuda, que no ano de 142 AC, alcançaram sua independência política.
Depois de 444 anos de domínio estrangeiro, desde a destruição do templo,
voltou a iluminar o sol da liberdade sôbre o pôvo em sua terra: Três 26-
ram as gerações da independência e muitas as instabilidades, e muitas as
modificações que se introduziram na vida do pôvo e do país, As guerras
não deram tréguas aos governadôres da casa dos Chashmoneus, Pela primei-
ra véz em sua história Iehuda seiu de suas pequenas frônteiras e oucupou
5668 Eretz Israel, desde o Iarden e o planalto até a zona costeira, além
de haverem tomado uma parte considerável da Transjordânia.
A população aúmentou considerávelmente graças so rápido desenvolvimento
natural, além da imigração em massa dos povoadôres do Galil, eo norte,
e dos Adumim, os do sul. Todavía, os Shomronim náo se mesclaram aos Tehu
dim e seguiram mantendo sua autonomía. O reino dos Chashmoneus superou
em amplitude aos reinados de Daví e Shlomó.

6.- A conquista romana. A destruição do segundotemplo,
Os chashmoneus mantiveram-se reinando enquanto os romanos se mantiveram
longe de suas fronteiras, Isso durou 80 anos, de 142 a 63 AC,
Pompeu, o romano, aplastou a Síri-Helênica e a Eretz Israel dos Iehudim,
icós um período intermediário assentou-se o reinado de Hurdus, governa-
dôr protegido dos romanose submetido ao Imperadôr. Com sua morte dividiu
se o reino entre seus filhos. Após um período de instabilidades e de es-
tados intermediários passou Eretz Israel ao domínio direto dos romanos,
O Império Romano fixou impostos impossiveis de suportar, praticou extor-
sões e ofensas e afogou em barbáries os movimentos de 1ibr +soZo,
Nos umbrais da grande rebelizo, que começou no ano de 66 AC,, ora o mo.
ior jamais havido em tôdas as épocas, anteriores e posteriores, .“incin
do pelo menos 1.500.000 almas,
O período do segundo templo, desde o triumfo dos chashmoneus até a des-
truição, foi um período marcado por formidáveis e tormentosos desenvol-
vimentos, não só no aspéto econômico e social, senão que tembem no sen-
tido cultural e relilioso: Em tôdes as classes e camadas do pôvo dinami
zarem-se e despertaram para uma vida rude, ativa e variada. ₪
No ano de 66 AC, houve a grande revolta, Foi uma descsperade batelha on
de se verteu- muito sengue, onde se travaram incontáveis | :S, dentro e
fora do país, No ano de 70 AC. Ierushalaim foi conquistada pelas tropas
de Tito, E incendiou-se o segundo templo, e foi destruida a murelha da
cidade, Ierushalaim já não era o centro político e religioso do pôvo.
Apesar disso, ainda grandes massas judaicas povóavam Eretz Israel e eram
uma força viva e criadôra.

Tor A revolte de Bar Cochba e o fim do governo romano-bizantino..

A revolta de Bar Cochba contra os romanos escravizedôres é o testemunho
mais fiel do arraigamento judeu em Eretz Israel. 



Apenas 62 anos decorriam desde a destruição do segundo templo e novamen
te uma revolta pôde sustentar-se durante três anos, até que foi sufocar
da, em rios de sangue, pelos legionários romanos, Após a revolta de 6
AC, Ierushalaim e seu templo fôrem totalmente destruidos; com a derrota
de Bar Cochba, tôdo o ishuv de Iehuda foi arrazedo. 2
À revolta de Bar 000158 durou desde 132 até 135 na era crista, Destrus
188 Tehuda o centro das atividades passou para o Galil onde haviauma
densa população judaica, egricultôres e citadinos, E
Mesmo depgis da destruigáo da zona de Iehuda as fontes de cultura do pô
vo ainda verteram sôbre a sua terras Continuou a literatura da Mishna
Midrash e o Talmud Eretzisraelí, Hajerushalmi,
Desde os tempos entigos e agricultura foi a fonte meis importente de e-
conomia, apesar do contínuo e constante processo de expulsão da terra
motivado pelo caráter geral de economia e da política romano bizantina.
Nos umbrais da grande revolta contra os romanos, "a revolta da destrui-
930", o ishuv judeu em Erete Israel contava com meu número máximo,
O aumento des vitimas nas contínuas revoltas, a prisão e o exílio de
grandes masses, O aumento do Índice de mortandade por pobreza e miséria
e finelmente a emigração por razões de ordem política e material, fóram
os motivos que provocaram e "ieridá" que liquidou com e ishuv judeu em
Iehuda,

8.- O domínio árabe em Eretz Israel e o fim do antigo ishuv judeu,
Eretz Israel foi conquistada à Bizâncio, Imperio Romeno-Oriental, nos
anos de 636/638 da era cristã, pelos árabes muçulmenos que partiram do
Golfo Árabe pare suas campenhas de conquista. Im Eretz Israel ainda e
existia uma considerável minoria judaica que foi arrazade pelas destru-
tivas convulsões motivadas pelas invasões, pelas matanças, pelos bedui-
nos ledróes, pelas guerras entre os cruzados cetólicos e muçulmanos (a
quem os judeus se aliaram na luta), pelas continuas tragédias que abala
ram a terra dos judeus. 7
Benjamim, o viajante de Todela, no ano de 1770 encontrou pouco mais de
1.000 homens espalhados pela terra. Êste foi o fim completo e definiti-
vo do ishuv judeu arraigado, os que alí estiveram, initerruptanente,
desde o estabelecimento em Canas
No entanto, em tôdas as gereções posteriores, sempre houve ishuv judeu
em Eretz Israel, se bem que, excéto pequena parte, êsse ishuv era cons
tituido por olim, olim que apenas passavam por alí, olim que alí se es
tabeleciam,

 



 

A DOGALUD J"DÁLCOA LUZ DOMARXISMO

Mordchai Lahav.

DO TÊRMO

Com o nome de *Gola" assinalaremos grupos do
Povo juceu,que esteve seporado de sua primeira pétria e que se
encontra fore de Eretz Israel,0 fato da Gola-é o feto de encon-
trar-se uma paa do povo judeu ou melhor,todo o povo ne extra-
territorialidade.0 nome "Galut" é em Badia.de um sinónimo de
"Gola",mas da Idade Média em diante,o nome de "Galut" caracteri-
ZOuU-se mais como expressão de sofrimento que trás em si o fato
da dispersão e da opressão,

* 2000ANOS DEA

Esta É a forma corrente e estabelecida, que
se repete constantenente lesqual é seu conteúdo concreto e seu
valor histórico?Essa expressão de 20008nos de Calut,essinala o a
no da distruigáo do segundo templo(70 .A.C.),date esta pela qual”
começa o almanaque dos enos de Galut.Fara ser exato desde aqueles
tempos até hoje, contamos sômente 1880 anos € nao 2000 enos(este
informe foi publicado em 1951).Mas isto não é fundement>1,É nossa
intenção destacer A DESTIQUIÇÃO DO SEGUNDO TELTLO TOMADO COMO A

POUDO. DO LASTIDA. NA LOM AÇÃO DO GARUT UDACONO É MAIS DO QUE UM
COSTUME EUMA CONVENÇÃO, Dois setires estão interessados em afiz-
mar êste êrro.Por um lado é produto da interpretação religiosa
que une o destino do povo com o destino do templo sagrado,e por
outro lado de interesse dos assimilacionistas da Europa Ociden-
tal do século XIX.£stes últimos considerem a destruição do segun-
do templo como um acontecimento histórico que transformou decisi-
vemente os judeus em uma"comunidaade com uma mesma religiao".Um mi
núcioso estudo científico põe por terra essa concepção de''2000 az
nos de Gola!

QUANDOCOMEÇAAGOLA JUDAICA? ו5

aa Gola foi em realida-קי
de um longo processo histórico que ebarcou centenas de 908.0 ini
cio de Galut data desde a época da destruição do primoiro TEMPLO
em 506 A.C.Temos a notar ainda que no ano de 7224.C, foram expa-
triados pelos assírios, várias dezenas de milhares de hobitantes

de Isreel.Mas a mzioria dêles foram absorvidos pelo em-20280060
biente circunvizinho,e aquéles que ainda se consrvaram foram se
agregendo,na Babilônia,aos expatriados do reino de Ieudo,na épo-
ca da destruição do primeiro templo,em 586 A.C,

Tendo em vista êste fato,é interessante assinalar sem ne-
nhuma dúvida,que nem todos os expatriados da Dabilônia se agrega-
garam eos que "VOLTARAM גהדסה" quando - Ciro,rei da1a, permi--
tiu eos judeus retornarem a sua terra. מ parte dos judeus
“permaneceram na Babilônia e na Pérsia, ocupaúdo-se sômente em en-
viar ricos presentes para a construção do sescundo templo.Com a

voltea do escritor Ezra retorne: á Eretz Terael somente us

na meioria.A EXISTENCIA DO Ed NA ו

TÓRIA NAO SE INTERROMPEU DESDE AQUELES TEMPOS ATÉ NOSSOS 



  

ETAPAS NISTÓRICAS
dro ção da Gola, de nunhu-

ma maneira pode ser considerado como um fato ocurrido repentina-Oyde uma só véz, como se estivessemos frente ma catástrofes.
A TORTAACÁ DA GOLA É UM LONGO PROCI STÓRICO y ¿OTERLIZADADOIS TIPOS DE MANIBUSTAGÓES ENTRELACADAS1 a NÃo são DE
damcLe UM LADO O AUMENTO DA TULACÁO JUDAI -

SE ENCONTI SU PRINBIRA 7 TORל OUTRO LADO A
RETZ ISRAEL, Durante (008 € gera-

Causes,que se encontravam em um ponto comum:
] ta 0 le Lretz Israel pera os dis IVO ses do Ca-

lut,e a viva relação entre o país e a gola, y
No início,a Gola constituia uma minoria em lação a popu-lação de sua terra.lia époce. do segundo templo, aui ram numeriva-

mente os judeus de Lretz Israel 6 também na diásporaDevois- da des-
truição do segundo templo, inverteram-se as condiçõesto povo em sua
terra era ume minoria em re ação a Cola Esta relação numérica foi
alterFadosSe constantemente, sempre em prejuizo aos judeus de Eretg
Israel.

40 do segundo templo há 2000 anos atrás", foi uma
das etapas históricas na formação do Galut יה de nenhum
modo foi a primeira nem e. decisiva.Se quisermos precisar o começo
da Cola Seguindo um critério conereeto então teremos que retornar à
destruição do primeiro templo e ao Celut da Dabilónia.Se quisermostomar como exemplo e relegáo numérica ,poderfamos demonstrar rápi=
demente que antes de destruição do segundo vemplo,no umbral da
grande revolta contra os romanos,o número de judeus na diáspora
era maior que em Israel,Este Patos náo nega nem por um instamte,o
fato que nesse mesma época,o ishuv Re aleançou seu record nu-
mérico jamais superado até nossos dia

Se quisermos relacionar o 0 político sbasta lembrar o
fato de que o povo de leuda perdeu sua indepêndencia política, 133
anos antes da destruição do segundo templo(634.C.),quando foi cone
quistado o reinado dos chashmonaim pelo ao Pompeu. .

No ano 70 108 destruição de Ierushalaim e do templo trou
neigo a liquidação da limitada liberdade política ligada com

senta e de seus adoradores, mas jamais toda a sua sobera-
) importante frisar que uma “iaiteda awtonomiê foi dada tam
bém posteriormente 80 povo em seu país, agora sôbre bases distintás
Não foi uma consequência da destruição do Segundo temploa trans
formou os judeus em umz minoria na população de Eretz Is ael,mas
isto se verificou mais tarde,no ardor da 'revolta de Bar RARA e
e ainda depois.0 abandono do trabalho da terra continuou como um
longo processo ainde nos tempos do dominio Ronano-Dizantino, Tam-
pouco a concuista árabe pode ser consiterada como um acontecimen-
to decisivo e finel.A DESTRULGAO FINALE COMPLETA DO דפו é

E ENRAIos DL LRET¿ RaDEU. BM MBADOS DO SÉCULO
PERÍQUO DE DE -ATÉ A PRIME

DAS Ca OZADAS-
posta certa :

processo dialeÉtico, Sus
neiro templo e do « U na Jebilonia sua cout:

ל la E e de populscao judia do pal
completoולאדו" “se dev com a destruic

ico em Bretz Israel yno comeco das 



  

jus 880 se realizou ,a 1istória do povo.
jo וישב mais e is com 2 históri; , Gola judia,ate
que יו tragicz e completa identidade dessesudois3%

com com o começo do Sionigmo reclisador é que foi altera-

identidade entre todo o judeu e a história do Calut,mes

sentido inverso, graças ao processo de Kibutz Galuiot,

2 UM FOYO

8 poderia tomar um povo uma vez que ir-

E tes ce sua própria pátria e se enfrentava com outros
povos em outros países:
a)Poderia entrar no novo páis como um povo conquistador, Isto so-

. mente se se tratasse de um povo preparado militar e politicamen-

te.Poderia se cristelizar como um povo de senhores exploradores e

dominadores,que constituissem uma verdadeira camada aristocrática.
Com o correr do tempo deveriam desaperecer as cotradições Vacio-a

BLAcando-se 0618 +1 1a de contradição Social entre explorados

e exploradoRR dominados e dorinadores

ב por guerras ou em formapacifica,poderia o povo que trans-
passa os ו de sua pátria, entrar no movo país em grandes
massas,e formar, colônias próprias entre os-habitantes alí fixados.
Isto quer dizer. por um caminho colonizador.Podia ter-se uma cama-

da única e dominadora, avé a absorção e assimilação com a população
nativa.

c)Por último-a disperssão do povo em diversos peíses poderia tomar
a forma Ge uma migração constante de pequeno, âmbito que traz con-
sigo 2 fusão di migrantes com a população nativa, Um pesquizador

escreveu:"OS TRRANTES SAEM DE SEUS PAISES EM GRUPOS PEQUENOS: OU
SINÃO EM BLESל NÃO FORMAM UMA COLONIA FORTE QUE

POSSA MANTER+SE POR SI MESNA, ST[NÃO QUE VÊM MORAR NAS COLONIAS JÁ
DAS POR OU! S PAISESSim algumas oportunidades se estabele-

cem em Prirros separados,cuidanão durante um determinado tempo de

sua firme unidade,mes 5% fim é e assimilacao(Xoifmen).
IMPORTANTE ASSINALAR QUE ESTAS MINORIAS ão SÃO OS DOINADORLS,

MAS AO CONTRÁRIO, ESTÃO CONSTANTEMNTE AMEAÇADOS POR SEU DESTINO
DE EXPLOZADOCS, DOMINADOS E DISCRIMINADOS, TANTO CONO COMUNIDADE

NACIONAL COMO RLLIGIOSA, Sempre que êstes sejam os interesses do

reinado ou de seus vizinhos,e sempre que esses interesses estão

amparados por uma fôrça suficiente,

14-ACOLANÃO NASCEUDO CAMINHO COLONIZADOR
“Os filhos de Israel >,

nao hebitarem o litoral como os antigos povos colonizedores da zQ=

na do mar Iedeterraneo,como no caso dos Fenicios e Gregos.A con-

quista de Canean foi somente percial,enos reinados de David e

Shlomo nao alcengaram os judeus a planicie costeiro 0 povo de Te-

uda se desenvolveu nas zonas montanhosas e de vales como um povo
de camponeses, que muito vouco conhecia sôbre o comércio a grandes

distências e muito menos ainda, sôbre o comércio marítimo e navega-

ção em geral. Palteva-1hes pois,a ו primária pare leTrgar-se

a colonizações de de grande Bio e.Sômente no período dos chashmô-

naim conseguiu 100068 alcançar aspes2s marítimas e desde entao

se fortaleceram suas relações com o resto do mundo ,Mas sómente uma 



minoria da população judia de retz Israel se estabeleceu r
diações do mar. Temos que tomar emconta que a% que os juéeus
se estabeleceram na zpna costeira, constitulram uma mingria em rela”
ção ao resto da população 46 ל ao contrário do que acontecia na
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בד : ES MARITIMAS,MAS- TAMPOUCOMAIS LAR
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Che ב.,9ל685 paises ao oriente do ler | editerrénco,
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ento económico cue supera dos judeus en Bretas Israel.
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VAR LEDETERRÁNCO DE CONSDITTU E - ZONA PARA COLONI-
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A Prova desta definigao em linhas ge corroborzde. pelos
Teitos,Um exemplo certo Cêste fato constituem os prinmeiros emigrantes
Judeus cue colénigzerem no Dgito,ainda | :s do destiuição do primei-
ro tenmlo,e imediatemente depois,e só | ade,sem e intervençã
de fatores que os obrigasse.Ples não se divisivem à roms, costeira,
porém criarem ume, colônia « Ace : mildit o sul iaego de
outras colénias espolhedas en דים , ente que êles
forem entes cue tudo ado sontinu da!um fator determi-
nente,o caráter gamponês que se italiaoindoסע ne pátria.0s pri-
meiros gregos,pelo contrário,crierom ne Lgito uma cidade costeira que
que denoninarem Neukrates(a domincdora do mar).Com as conquistas de
alexendrs de Hecedônia,se orizram as florecentes cidades costeiras
da Ágic, Então prefetirem os emigrantes judeus chegar até as lugares
desenvolvides, rechaçanda a ferme de primeiros colonizadores que se
divigem à paises longínguos e seni-ddesépticos, Bes atravessaram o li-
mites da.Sivilização helênica,ehegendo até a costa ori ental do Mer
Mediterrâneo.E sena zona ocidental da Áfric: celonizarem judeus, foi
uniecmente atrás des ondas da colonização romana, porém em nenhum
caso 0010

15hGOLÁNÃOSURGIU PORMTODICONQUISTAS, Os judems não cenquista-ram um: segunda pátria,por meio da nasais e um país estrengeiro, tra-
trazendo consecuentemente o arralgamento e a mistura dos conquistar60708 com e populeglo nativo, ¿RUTA ISRAEL ERA UM Pafs PLQUENO E SUAS
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EREFZ IBRAL SAIR DOS SEUS LIMITES PARA A CONQUISTA DE OUTROS FATSES,Clero é pora nós que o destino do povo de Israel em sua próprias DaÉbmicfoi bem diferente,0 reino de_Isrz.el=shomron foi obrigado & elaudicar
nor Assírio e desde então não conseguiu se erguer mis. 



Diversos fatores dinomizarem o aumento da golá em relação ao po-esidente no país. Primeiramente devemos saber que nos tempos antigoquando se formaram as correntes helenística e romana, grandes massas
religido judaice.Déstes,houve c1guns que mais terde se se-
Judaismo e os que foram absorvidos pelo povo judeu para sem-

Outro lado,o crescimento natural da população judia em Eretz
jamais podia se igualar ao dos países da golá,pois como sabemos

: mais pobre que muitos dos países da solé pos aquela
ssentia mais que acqueles,pelas convulsões sengren-

de Eretz Israel continuou existindo ainda, quan-
estava alimentada em sua ¿rende parte por suas

dúvida que,quando o Ishuv judeu em Eretz Is-
dispersão não foi dirigida unicamente pera e
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הרט BSSÊNCIA D, LÁ -, ₪018 é uma manifestação histórica ús
multi-facêtica «Apesar que suas bases são incontáveis, experi-Sings ressalter as mais essenciabs «Dearemos em continuação as camísticas principais e pensamos que elas resumem o mais fundamen-destacam diversos aspectos da esséncia de golé.

ajO fato da separação estável da primeira pátria
b)Tradição necional do passado Eretzisraeli
c)ássimileção parcial,nunca total
d)Dispersão territorial da relative unidade nacional
Epiagamento com as nações do mundo 20 Sair pera o es-

trangeiro.,
>como minoria nacional em todos os lugares da

g0lá. S
& Submissão de polá jucie e ódio pera ela,
h)Acumulacio histórica das manifesteçêos da golá.

FATO DA SEPARAÇÃO USTÁVEL DA PRIMBIRA PATRIA--O fato da existênciagols é antes que neda,o fato de se encontrar-se una parte ou to-povo de fora dos limites de Ere Israel. Jefere-se a separação doA pu obrigatorianato,so pre que essa separação tenha um
rimeira- pétria!! pois houve e há judeussua 8 0 ל dónde ו e ne qual vivem,

L DO PASSADO ERETZISRABLI==-08 Judeus da golá em for-mação não a a0 mundo como mmo matéria ל de carácter ede bens culturais e asolonal a y Arne dol 8 golá uma nistória de gera-ções plenas devida normal e abund ertaão. O mesmo fato de ser unpovo,o icioma hebreu,o Tanach e 688 ה posterior que nas-ceu em Eretz Israel a melogiao juázica em seu conteúdo teórsico e seushébitos práticos,-tudo isto não seperdeu poinde, quend 2 golá:
começou a erier Ra culturais,com suas próp: força a bagagemdo passado,e a eriação que se seguiu ,misturaram tintas For=
mas de acórdo com as0 e os momentos hnistóri “oi cuidada 2
continuidade entre as gerações que viverem na y le com as gerações
da golá.

ASSIMILAÇÃO PARCIAL, NUNCA TOLAL=""p
coráter nacional judaico foi mode-lado na vida do povo em sue pétria,Os judeus partiram para as longin-ques diásporas como umpovo cristalizado,com característicass próprias 



 

nêsse m o monento os fatores
povo fren uma prove histórica,Se a absorção
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810668 66 80008 e lugar. Com o : da dispersão « os goim fora do
antigo território הם 1saca O DO: jud לס ₪ uma unidade nor-

3.2 unidade nectoneal ו O DO 2 so em Forma rela=

tiva e secundíria.Havi2z perdido a

entre as diésporas se fortificou e 000111400 8

continus t

0 0,403 טת

Rs os ly 3 08 jude Pies 1 como

sistem:

judeus 6 laram

minoria numכ po

ל6

¿produto des ERR 8 ;

tade GE judeus e .do meio circundont rem

judis 2s condições matericis es e culturais dos povos nati-

cJamzis₪ל foram os judeus uma autérauice que nada
e Zencedo eo vazio .Quire coisaaon06 ae

“medida que este, realidaide foi tipica, tódas «maña
;

formes tipicas.סט

ria

vos
Co
judia-na 2

gereis 0forma 



todo o lugar,ne história de golê,encon
como entre 0 וסב ciro
6 judaica nz

judia.

NACTONAL
com a eriaç

em nehum pe

existência,

geo

is

uma

ou est

maioria

m Cor ensiveis.A

lo que selcon uou cent

Ssmuitos convertidos 0 pe

judeus

סחר

DOVO
os

m
+ISSÃO DA GOLÁ JUDAICA

frente as nãoל se

rete de ser uma minori? nacional

jo de terminsda.Picarcçm só dues possibilid

oria submetids e por putro alcançar &

neretas da história demo snibiamare

nacional ב dos casos
prática, sen£ ne teori

oficizis.50 dois acontecimentos hist

civil no império romeno e

SUB! DIO ד
d plenteave,

dominadora

1 « Como

nos

a po
ade

iguel

1 08

submis

₪ em

5

08018 8date

me capitalista

quetambémEm RR0

formzl,estava encrustada

ão
gata
sua

1000608 Tizeral
,

pré sociali

50 judia num vasto

utilizado, di stinl

di0 ódio.

realiza

oprimido:
b) o fato “de

vos 1

בדו

minor

"Mi S y COMO

8
5Zamaioritéri de

pera realizar

Somente no

ponto de vista teor pretico,e
isto acontece sem8
existe como produto da falta

20 E

da

de concentr:

rém

que
de

VISTÓRICA DAS Má
história des diê

Téstes dois

ACUMULASÃO
tre vem na y

veram os e rele
lentif

2

cont
₪7es"0102010866 de menil

lu

sil

S;por um

ent

que

po-

Pai vom os

netiveA

colonizac

no

ae

ja explica-

con=

de uma
Ser uma

provas

סט

0

de E

judeu

sao

.
0

Ate

um povo
opressão.

os po-entre

me de aanh:g

São
Moss
STA

3

nacional do

jua: eus .Lo-=
à vide, nacional

e ou-

os 060818 78-
continuidade

ini com

bYe

a1
idade 8

afins, 



)
i
o

1
7

₪
0

וג
100,ססמ

220
estado, que

sentido

Em todo EOvo

carac
procriavam,necessar
rais ב na

OU!

O

À DO CO!

-ULASão DA.
CA

JA

épocas e rações,0S judeus

dos por = rater eqo

sincrónicen

2

assado de

povo em sus

struicao
se cbr

9 res0 Ee povo na,

הדוד

ה

OVOS,

Ç6

O AR
DO VDALS LE

huv judeus
,

nos—

en

esaieE 


