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NóS QUEREMOS SABER ALGO DO PASSADO DO NOSSO POVO...

2

Ab

Foi êste o lema, sob o qual se reuniu, na casa de Shaúl, um círculo de seis

jóvens entre 15 e 18 anos: Léia, Ruth, David e Uri, e Isaac com sua irmã.

Eva. Léia provém. de família apegada à tradição e aos costumes religiosos.

Ruth e Eva não possuem 'conhecimentosconsideráveis de assuntos judaicos;

no colégio, Eva tem como matéria predileta a história, Ruth — a matemá-

tica. Dos rapazes,Isaac interessa-se, em primeiro lugar, pelos aspectos re-

ligiosos do judaísmo. Uri aprecia nêle, antes de mais nada, osvalores e rei-

vindicações nacionais. David, em geral, inclina-se para idéias humanitárias,

e encara, de preferência, os problemas do convívio social. Ao ler o relato das

discussões dêles, você reconhecerá o modo de pensar próprio a cada um, e

familiarizar-se-á com os assuntos, pelos quais se interessava êste grupo de

amigos, que assim, em breve, se tornarão também amigos seus. Seguem-se

aquí as atas das suas 13 reuniões. כ
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1.º REUNIÃO: COMO E O QUE SABEMOS DOS TEMPOS MAIS ANTIGOS?

Shaúl: Vocês, meus amigos, sugeriram que estudássemos em conjunto a

| história do nosso povo. Gostei da sua coragem, pois a tarefa é gran-

de. E eu quero avisá-los desde já, de que precisarei muito da sua

cooperação ativa.

Léia: Mas de que modo poderemos contribuir nós, que sabemos tão pou-

co? Viemos aqui justamente aprender o que não sabemos.

Shaúl: Vocês, um depois do outro, prepararão biografias - “relâmpago”

dos grandes vultos que encontraremos na viagem pelo nosso passado;

não tenham mêdo: para isso, hei de dar-lhes ajuda suficiente. Mas o

mais importante que eu lhes pedirei, será que vocês todos manifes-

tem, com plena sinceridade, as suas opiniões. Não quero uma série

de conferências, mas sim troca contínua de informações e de idéias;

numa palavra: um “colóquio” entre companheiros. — E para con-

sultá-los logo no comêço: Qual é a época, pela qual vocês pensam ini-

ciar os nossos estudos?

Naturalmente a época bíblica, pois nela nasceu o nosso povo.

Não se poderia proceder do modo contrário? Há pouco, recebí uma

carta de um amigo, que frequenta uma escola moderníssima; alí,

êles aprendem história assim: a gente estuda a atualidade, e procura

então, no passado, as orígens de tudo aquilo que hoje acontece em

nosso mundo.

O que pensam vocês disso?

Acho êsse procedimento muito interessante. Pelo menos completa-

mente diferente dos nossos cursos no colégio.

E eu penso que tudo isso é bobagem. Não o levem a mal... mas

não acho lógica em começarmos pelo fim da história.

É melhor evitarmos palavras como “bobagem”; e para fazermosjus-

tiça à sugestão de David: se de fato a época atual fôsse o “fim da

história”, poderíamos defender essa idéia. Porém, depois do nosso

“Hoje”, virá um “Amanhã” que nos trará, talvez, acontecimentos

resultantes de orígens remotas. 
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E essas orígens remotas não as chegaremos a conhecer, se nós sôo-

mente nos tivermos orientado pelos fatos e problemas atuais...

Fica então combinado, que comecemos pelos temposmais antigos...

Eu também prefiro isso. E você, David, depois entenderá melhor por

quê. — Agora, outra pergunta: Como podemos nós saber o que se

deu séculos e mesmo milênios atrás?

Lendo os livros que tratam da história judaica... e também os da

história universal.

Sem dúvida. Mas de onde foi que os autores dêsses livros tiraram os

seus conhecimentos?

Os peritos fizeram excavações no Egito e na Mesopotâmia, e também

em outros países, e encontraram cidades antigas... :

Descobriram documentos antigos e a correspondência dosreis, e ins-

crições emque êles relatam osseus grandes feitos...

Tudo isso são realmente fontes muito importantes para o nosso co-

nhecimentodo passado; mas todosêsses achados que devemos às

excavações, e igualmente os documentos, correspondências e monu-

mentos dosreis antigos dão-nos, em geral, apenas notícias isoladas

e avulsas donossopassado. De que modo então conheceremos a cor-

rente ininterrupta dos acontecimentos, o nexo entre causa e efeito,

enfim a marcha do destino?

Há uma narração contínua dos acontecimentos maisantigos na pró-

pria Bíblia...

Perdão! O que a Bíblia nos conta, são lendascheias de milagres e de

coisas que nunca podem teracontecido.

Desculpe a pergunta indiscreta, David! Você já leu a Bíblia alguma

vez? ENE

Isaac tem razão. Você, David, já leu a Bíblia?

A dizera verdade, não. Mastenho em casa uma coleção de histórias

bíblicas, que usámos noensino religioso; estas, a meuver, são len-'

das que servem deilustração aos ensinamentos da nossa religião.

 

 

 

Também eu conheço principalmente as histórias bíblicas, e fora de-

las, pelo serviço divino, os trechos da Tora e dos profetas que alí se

lêem: mas nem eu sei dizer, como a gente poderia tirar dêles um co-

nhecimento claro da nossa história.

Então acha você, que tudo o que está escrito na Bíblia, são meras

lendas sem fundamento histórico? É realmente a sua opinião, que os

israelitas não saíram do Egito sob a chefia de Moshé, e que não exis-

tiram os grandes reis Shaúl, David e Shelomo?

Naturalmente não penso assim: É evidente que em tudo isso há re-

miniscências verdadeiras; porém tão misturadas com narrações fa-

bulosas, que eu não posso imaginar meios de separarmos a realidade

da fantasia.

Vocês chegaram a fazer a pergunta exata: Como se consegue distin-

guir, na Bíblia, entre os elementos lendários e a realidade histórica?

— Mas antes de respondermos a esta pergunta, vejamos primeiro, O

que vocês já sabem da Bíblia...

Em hebraico, a Bíblia denomina-se “T'nakh”; êste nome compõe-se

das iniciais dos nomes que designam as três partes da Bíblia...

“Tora” — “Neviim” — “Ketuvím”, isto é: “ensinamento”, “profe-

tas” e “escrituras”. E dividimos a Bíblia inteira em 24 livros...

Dêstes pertencem à Tora, os 5 livros de Moshé; aos “Neviim”, no

total 8 livros...

Então sobram paraas “escrituras”, 11 livros. Mas o que contêm

êstes?

Aconselho que vocês tomem nota do seguinte: Da Tora, o primeiro

livro conta os acontecimentos desde a criação do mundo até à vida

de Yossêf e à imigração do pai e dos irmãos dêle para o Egito. Os de-

mais 4 livros contêm a história e a legislação de Moshé; aliás encon-

- tramos a maior parte dos relatos históricos nos segundo e quarto li-

vros: — Dos “profetas”, os primeiros 4 livros — Yehoshua, Juízes,

Shemuêl e Reis — têm caráter narrativo e abrangem os aconteci-

mentos da conquista de Canaã até à destruição do Primeiro Templo.  
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Sim, e ao livro deEzra e Nekhémia, e às “Crônicas”.

que Moshé a recebeu no monteSinai..

'Os demais4 livros — Yeshayáhu, Yirmiyáhu, Yekhezkêl e “Os Do-
- ze” — são coleções de prédicas e profecias; masem alguns dêstes
livros encontramos também valiosíssimasindicações biográficas e
históricas, principalmente no livro de Yirmiyáhu.

Desculpea interrupção: o quesão “Os Doze"?

Você fez bem emperguntar. Os *Doze" são doze profetas, dos quais
conhecemos apenas poucos discursos e fatos, e que por isso estão
reunidos num únicolivro. Nãoobstante, alguns dêles pertencem aos
maiores vultos da nossa história espiritual. 2

+. por exemplo: Amós e Hoshêa, os primeiros 2boi-escri-
storesa

«.. e Mikha, o companheiro de Yeshayáhu.

Isso mesmo.E agora, David, vem a sua pergunta arespeito das “'es-
+ que tambémse chamam, com uma palavra grega, de “ha-

giógrafos”:“êstes são muito diferentes וו si. Alguns contêm poe-
sias (os salmos, as “lamentações”, e o''cântico dos cânticos”), ou-
tros são livros de8eno resto encontramos outra vez nar-
“rações.

Isso se refere aoslivros de“Ruth' ede “Esther”?

Também o li-
vro de “Daniel” nos apresentanotícias muito valiosas. — Agora di-
gam-me vocês: Quem escreveu as diferentespartes da Bíblia?

Desermões0 profetas foram escritos pelos próprios 065 pois
épor isso, que nós os chamamos de'profetas-escritores””.

CoisaEa0dizer das poesiase dos livros ₪658000078,
para os quais aprópria Bíblia indica nomes de autores como David,
Shelomo, Yirmiyáhu e outros. E da Toradizemosnossosmestres,

Você acredita nisso?Pois euacho, que isso é lenda. Alguém deve
ter escrito também a Tora; talvez o próprio Moshé.

Vocês tocaram na essênciade todos os nossos problemas. Existem
duas concepções diametralmente opostas: Uma alega: “A Bíblia +6-
da, incluíndo a Tora, foi composta por umapluralidade de autores.
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Êstes viveram em épocas diferentes e escreveram cada um sob o seu

ponto de vista especial. Assim explicam-se as contradições e tam-

bém as grandes diferenças de linguagem, que achamos no texto bi-

blico”. — A outra concepção, a tradicional, insiste em que a Tora in-

teira foi literalmente ditada por Deus: portanto tudo o que está es-

crito na Tora, é verdade indubitada; e tudo o que se acha nos “pro-

fetas” ou nas “escrituras”, tem de ser interpretado de conformidade

com a Tora, que é a autoridade suprema.

E como se explicam, sob essa hipótese, as contradições, e as dife-

renças de linguagem?

As contradições podem-se harmonizar por meio de interpretações

às vezes complicadas. E as diferenças linguísticas, nêste caso, não
interessam. Vou dar-lhes um exemplo que esclarecerá todo êste ra-

ciocínio: Disseram uma vez a um rabi: “Segundo a nossa tradição, a

idade do mundo é inferior a 6.000 anos. Ora, o carvão-de-pedra for-

mou-se pela decomposição de florestas antiquíssimas; e a geohistó-

ria demonstrou, que tal processo deve ter levado milhões de anos”.

Isso, de fato, acaba com o cálculo tradicional!

E o rabi não respondeu nada?

O rabi replicou com tôda a calma: “O ETERNO, que é onipotente, não

tem a menor dificuldade em criar, num instante, o carvão-de-pedra

com tal aparência, que os snrs. geólogos têm a impressão de que,

para isto, foram necessários, milhões de anos.”

Mas que raciocínio ridículo!

Meu caro David, eu respeito as opiniões de todos vocês, à medida que

vocês se esforçarem, sincera e objetivamente, por encontrarem a ver-

dade. Mas em troca disto, eu exijo de vocês, que cada um respeite

as convicções dos outros e igualmente as convicções dos nossos ante-

passados, os quais não foram menos e sim, provavelmente, mais do
que nós.

Eu vejo na resposta do rabi uma lógica impecável. Mas de outro lado,
também no raciocínio da ciência moderna, não descubro êrro al-
gum...

Você tem razão: ambas as concepções são, em si, incontestáveis. E

ao AT am
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quem prefere uma delas, não o faz por motivos racionais e demons-
tráveis; mas sim por simpatia intelectual. Nós, por exemplo, pode-
mos dizer: Estudando história, não nos ocupamos de milagres ou fa-
tos lendários; e todos os acontecimentos e o nexo dêles tornam-se
muito mais nítidos e mais fâcilmente compreensíveis, ao admitir-
mos: “Houve, em tôdas as partes da Bíblia, uma pluralidade de au-
tores.” Por isso, nós optamos, na historiografia, pela concepção mo-
derna.

E que consegiiências práticas resultam dessa concepção moderna?

Suponhamos que os peritos sabem distinguir, pelas diferenças da lin-
guagem, vários autores: um mais antigo, o outro maisrecente, o
terceiro ainda posterior ao segundo, eassim por diante. Qual então
será o autor, do qual podemos esperar as informações mais nítidas e -
seguras?

Em geral, o mais antigo; pois éle viveu mais pertodospróprios acon-
tecimentos.

Mas não basta viver perto dos acontecimentos para ser digno de con-
fiança. Você acredita em tudo o que escrevem os jornais sôbre o que |
vai pelo mundo?

Ambos vocês têm razão: Em geral, podemos confiar mais naquele.
que viveu perto dos acontecimentos: naturalmente temos de exami-
nar em cada caso: teve o autor Fulano qualquer tendência partidá-
ria para alterar a verdade? — E agora vou dar-lhes um exemplo sim-
ples: o relato de comoos israelitas atravessaram o “Mar dosJuncos”.
Otrecho antigo diz: “O ETERNO fezretirar-se o mar por um forte
vento oriental tôda a noite, e fez do mar terra sêca.” — U'a mão pos-

= terior acrescentou: “E as águas foram divididas. Osfilhos de Israel

Isaac:

entraram nomeio do mar em sêco, e as águas foram-lhes como um
muro à direita e à esquerda.”

O primeirorelato fala de um fenômeno natural. Pois existem mares
em que, durante a maré baixa, certas partes ficam quase sêcas. E bem
pode ser, que naquela noite um vento oriental tenha completado êste
efeito. Depois, provavelmente, a enchente do mar voltou e fez ma-
lograr a tentativa egípcia de perseguí-los.

Mas não abandonamos assim a significação essencial do aconteci-
mento, que éa ajuda divina no maior dos perigos?
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Não, Isaac, a essência religiosa continua inalterada. Pois aquela sal-
vação, mesmo que baseada em fenômenos naturais, foi um aconte-
cimento extraordinário; e os nossos antepassados tinham o pleno di-
reito de considerá-la como demonstração inequívoca da proteção di-
vina.

No entanto, as gerações posteriores não se contentaram com tal re-
lato tão sóbrio, e acrescentaram o traço fabuloso dos “muros de
água”,

À tradição apegou-se nêles, e o “midrash' enfeitou-os, de cada vez
mais, com pormenores fantásticos. — Nêste exemplo, revela-se uma
regra geral: Quanto maior a distância entre os próprios acontecimen-
tos e a composição do relato, tanto mais o autor cultiva a narração
de milagres. É que o milagre que quebrava as leis da natureza, era a
forma, sob a qual as gerações posteriores concebiam a onipotência
divina.

Segundo o autor mais antigo, o milagre de Deus consiste na derrota
do opressor poderoso, e na vitória do aparentemente fraco; nada
mais nada menos.

Você acaba de proferir uma convicção profundamente judaica: Des-

de a salvação na travessia do “Mar dos Juncos”, até à luta pela inde-
pendência de Medináth-Yisraêl, sempre falhou o cálculo das proba-
bilidades perante o milagre divino, que fez vencer àquele que tinha
u'a missão a cumprir.

 

2.º REUNIÃO: NASCE O POVO DE ISRAEL

Antes de entrarmos no assunto prôpriamente dito — algum de vo-
cês tem qualquer pergunta a fazer, a respeito do nosso “'colóquio
da semana passada?

Na última vez, tomámos nota da subdivisão da Bíblia. Eu comparei
as minhas anotações com a edição portuguêsa da Bíblia que tenho
em casa, e verifiquei, que alí a disposição e a contagem dos livros
era muito diferente...

Até agora, não foram publicadas versões portuguêsas da Bíblia senão
por tradutores cristãos; êstes observam uma ordem diferente da nos-
sa subdivisão tradicional. Êles juntam, por exemplo, o “Daniel” aos

— 4 —

 



Léia: : . 4. . . eir ; A 4 5 . A 0 / . . ד / :

: Preparei, sim. Sôbre “o Nascimento do nosso Povo, como.o descre-

De: Por quê? O. início da nossa história foi a saída dos israelitas do Egito. .

Ruth:

Léia

profetas-escritores, o livro de “Ruth” ao dos“Juízes”; depois dos 2

«livros dos “Reis” vêm os das “Crônicas”, e depois dêstes—os de.

— Ezra e Nekhémia, .. Você, Léia, preparouoresumo quêeu lhépedi?

ve 1 2 , . ₪ . ₪ . Er 2
em as Histórias Bíblicas”. Mas ainda não sei por onde começar...

“ Assim o.confirma também o primeiro dos Dez Mandamentos...

Mas é Avraham, a quem nós consideramos como o “primeiro judeu”.
me

- Peis é.Mesmo assim,pensei começar pela saída dóEgito, porque com -
"ela,a nação israelita iniciou a sua atuação histórica.*

Shaúl : O mais prático será então, falarmos primeiro, em. conjunto, da época

= ו a de Moshé. Depois Léia fará o resumo. das histórias
í lie , | E 4 . 1 , . . . . , וי á

icas que se referem a Moshé. Por fim, :discutiremosas. conclu-

sões históricas a que possamos chegar.

 Segundoanarração bíblica, Avraham, vindo do norte da Mesopotà- .

> mia, imigra Comsua 'espôsa Sara,para a terra de Canaã; é dono de

grandes rebanhos e chefe de numerosa comitiva. Êle vive sem domi-

“— Teíkiofixo, porém de preferência na cidade de Hebron, onde se mos-

'tra-ainda hojeo sepulcrodêle e da sua família...

Ruth: É vet dade,que,Avraham é. tambémo avô do PrareE

Ç

$a

Isaac: Os árabes chamam-no. de “Ibrahim”"O'filhó déle é deHagarfoi
Ismael, do qual se origina o povo árabe. Assim os árabessãonossos
primos. 1 7

Léia: O outro filhode Avraham,Yitzkhák,o segundo dos “3 avós”, é uma

figura pouco nítida; o seu domicílio predileto foi Be'ershéva no Né-

guev. Como personalidade muito: mais concreta apresentá-se-nos o.
. “ Av , 2 e a / 1 1

terceiro avô”, Yaacóv, que no fim da sua vida movimentada veiu

parar no Egito. Rar

David: Yaacóv morreu no Egito? Eu já não melembro de como êle chegou
,

alí.

Eva: Seu filho mais querido, Yossêf, foi vendido, por seus irmãos invejo-

sos,para oEgito:Alí, êle subiu da posiçãodo escravo e prisioneiro,

ao cargo do ministro 'deabastecimento, no govêrno do faraó: Quando=

Canaã passou por um período defome, seúsirmãos; sem o-reconhe-
7>
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cerem, foram pedir-lhe ajuda, e êle convidou-os,a êles ea seu velho

pai, a morarem no Egito, na província de Gôshen.

Essa história pareceu-me sempre poética e bela demais para ser ver-

dadeira. Ela tem de fato fundamento histórico?

Vocês já ouviram falar das excavações em Tel el Amarna no Egito?

Alí, os cientistas descobriram, em 1888, o arquivo de dois faraós,

que viveram cento e sessenta a cem anos antes da saída dos israelitas

do Egito. Naquele tempo, o faraó era nominalmente também o sobe-

rano de Canaã. Por isso, os príncipes canaaneus pediram-lhe auxílio

contra os “khabiru”, isto é: os hebreus, que vindos do norte inun-

davam o país.

E o faraó?

Era um hómem que não gostava de complicações políticas e milita-

res; e prâticamente, êle não reagiu. O que nos interessa a nós, é que

todos os pormenores que estas cartas contam da vida em Canaã, se

harmonizam ôtimamente com a descrição que nos dá a Bíblia acêrca

dos “3 avós” e do ambiente em que êles viviam: a vida meio-nôma-

da que êles levavam como criadores de rebanhos, e a organização do

país, em que cada cidade com os seus “arredores formava um pe-

queno estado.

Mas os “'khabiru” não apareceram em Canaã cêrca de 150 anosan-

tes da nossa saída do Egito? A Bíblia fala de 400 anos de escravidão,

depois da morte de Yossêf. Então os “3 avós” têm de ter vivido

muito antes do faraó de Tel el Amarna.

A cifra de 400 anos é de origem muito posterior aos aconteci-

mentos; a mesma coisa se verifica a respeito do suposto efetivo de

600.000 israelitas que teriam tomado parte nasaída do Egito. — Cal-

cula-se hoje, que os “3 avós” e Yossét viveram entre 1400 e 1300

antes da era civil, e que, depois de Yossêf, os israelitas passaram

cêrca de 50 anos no Egito.

O êxodo, portanto, deu-se mais ou menos em 1250. — Mas há, de

fato, verdade naquelas histórias dos “3 avós” e de Yossêf?

Mas hoje em
Os pormenores têm, na sua maioria, caráter lendário.

existiram e
dia, também a ciência não duvida, de que os “'3 avós”

foram osprimeiros representantes de uma concepção de Deus,
|
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mais pura e mais elevada. A história de Yossêf não está em desacôr-
do com o que sabemos dos próprios faraós: de fato êles, de vez em
quando, confiavam cargos de grande responsabilidade a pessõas es-
trangeiras. E igualmente nos ensinam os próprios arquivos egípcios,
que os faraós costumavam permitir, em tempos de fome, a entrada e
permanência de nômades do deserto, na província de Gôshen, no
delta do rio Nilo.

Então eram os faraós, hómens de coração bondoso?

Mas isso não combina com a crueldade com que êles oprimiram e es-
cravizaram aos nossos antepassados.

Você esquece, que a Bíblia menciona o faraóda época de Yossêf, e
outro faraó, que não teve a benevolência doseu antecessor; êste en-
tão começou a torturar os israelitas,

Quando os faraós ajudavam aos nômades famintos, êles provâvel-
mente não o faziam por mera misericórdia; êles queriam, em troca
do seu auxílio, qualquer vantagem para o seu govêrno. E não os po-
demos censurar por isso. Qual era a recompensa que os nômades po-
diam dar? |

Podiam pagar tributos dos seus rebanhos, e prestar serviços, civis ou
militares.

A Bíblia não fala de tributos nem de serviços militares. Isto significa:
se havia tributos, os israelitas não os consideravam injustos. Para o
serviço militar, os faraós não costumavam tomaras tríbos do deserto;
coragem não lhes faltava a elas, mas sim o senso de disciplina me-
tódica. Resta então o serviço dos trabalhos forçados, o qual, do ponto
de vista dos egípcios, altamente civilizados, era obra patriótica. Mas
parecia ofensa gravíssima aos filhos singelos do deserto, que não en-
tendiam nada de complicadas “necessidades técnicas, estratégicas e
políticas”. — E agora você, Léia, está com a palavra.

Encontrei a notícia de que as cidades Pitom e Ramses, em cuja cons-
trução tomaram parte os israelitas, foram excavadas: pertenciam ao
sistema de defesa de um canal, que foi construído ou renovado pelo
faraó Ramses Il, e que correspondia ao atual canal de Suez. — Certo
dia, os métodos rudes dos fiscais egípcios despertaram a indignação
de um homem nobre, de origem israelita mas de educação e até de
nome egípcios: Moshé. Êle matou, num impulso súbito, a um fiscal  
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Shaúl:

Uri:

Shaúl:

Isaac;

David:

Shaúl:

e teve de fugir para o deserto. Na terra de Midian nas márgens do

gôlfo de Acaba, êle casou com a filha do sacerdote, e trocou a vida

de fidalgo egípcio pelo serviço de pastor dos rebanhos do seu sogro.

Nesta solidão, na região do monte Sinai, êle recebeu a mensagem di-

vina: Há um Deus, o Deus dos “3 avós”, e ELE manda libertar o povo

israelita da escravidão egípcia. — Moshé foi ter com os israelitases-

cravizados e, apesar da resistência do faraó, êle atravessou com o

povo o “'Mar dos Juncos” e assim a fronteira egípcia. No deserto,

Moshé transmitiu aos nossos antepassados os Dez Mandamentos e

deu-lhes a sua própria constituição e organização. Depois de uma es-

tada de 40 anos no deserto, quando a geração escrava já tinha desa-

parecido, Moshé conduziu o seu povo para a Transjordânia e con-

quistou parte dela. Dalí devia ser feito o ataque à própria terra de

Canaã a oeste do rio Yardên. Mas antes disso, interveiu a morte; e

Moshé, após ter transmitido o seu testamento espiritual, deixou para

sempre o seu povo.

Você fez um resumo excelente, Léia. Resta-nos agora tirar algumas

conclusões históricas: Quanto tempo julgam vocês necessário para

que a gente percorra a pé o caminho do Egito a Canaã?

Eu diria: entre dois e três mêses.

Vocês ficarão surpresos: Se a gente toma o caminho mais curto, do

Egito para o litoral palestino perto de Gaza, não leva mais de dez ou

onze dias; e dando a volta pela Transjordânia, como o fez Moshé, o

viajante demora poucas semanas mais.

Mas Deus condenou o povo a permanecer 40 anos no deserto...

ou em outras palavras: Moshé teve de convencer-se de que os

escravos libertados continuavam renitentes e covardes, e não presta-

vam: para formarem uma nação livre; êle recorreu então à geração

nova, nascida no deserto, na liberdade.

Eu duvido: Um povo tão revoltoso e desobediente, com a Terra Pro-

metida tão perto, teria obedecido à ordem para continuar no deserto,

até morrerem todos da velha geração?

Vocês vêem nêsse exemplo: a verdade do ensinamento religioso é

independente da realidade histórica. “Uma turba de escravos liber-

tados não presta para formar uma nação livre” — isto é verdade e
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0 sentimentode Justiça, e a necessidade de defender o fraco
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Excelente! Podemos então adotar a definição de um grande sábio da
Shaúl:

nossa época: “Os profetas, em Israel, são educadores do povo.” : É que,

inspirado no duplo amor, a Deus e à sua nação, O profeta luta por

conduzir (ou reconduzir) o povo aos supremos valores que se reve-

lam no Ensinamento Divino.

Ruth: Mas por que justamente “educador”?

Isaac: Provavelmente porque também todo o educador de vocação pretende

estabelecer a ligação entre os jóvens do seu tempo e os valores eter-

nos.

Léia: Agora compreende-se fácilmente, por que Moshé foi chamado “o

maior profeta de todos os tempos”; pois foi êle que educou, inicial-

mente, os israelitas para serem uma nação...

Shaúl: ... e tanto mais, que foi êle o único em nossa história, que foi, ao

mesmo tempo, profeta, legislador e chefe da nação e do govêrno.

David: A mesma qualidade de “educador do povo” aparece no cognome de

“Rabênu” (“nosso mestre”), que lhe dão os midrashim.

Shaúl: De acôrdo com tudo isso, mesmo um psicólogo famoso dos mais mo-

dernos julga que Moshé, pelos seus ensinamentos e grandes feitos,

pela sua personalidade e a sua vida, deu o cunho decisivo e definitivo

ao caráter nacional do povo de Israel. — Mais perguntas a fazer?

Ruth: Eu nunca compreendi, por que Moshé não pôde entrar na Terra Pro-

metida: éle cometeu um homicídio, e pouco depois Deus escolheu-o

para o maior profeta de todos os tempos; êle esqueceu-se de invocar

o Nome Divino, ao fazer brotar água do rochedo, e Deus condenou-o

a não poder acabar a obra da sua-vida. Eu não vejo justiça nisso.

Shaúl: Para o historiador, essa pergunta não é admissível: Moshé morreu,

antes de acabar a sua obra. Os pósteros não se conformaram com

a idéia de que Deus tivesse negado, sem motivo, aos méritos dêle, a

recompensa natural. Assim presumiram um pecado, pelo qual Moshé

teria merecido punição. Mesmo que isto seja lenda, podemos desco-

brir, também aquí, uma verdade profunda...

Moshé era originalmente um homem colérico e violento, teimoso e

altivo, como nos conta o midrash “O Retrato de Moshé':; vencendo

êstes vícios, êle tornou-se o herói singular pela sua humildade, mo-

déstia e paciência inesgotável. O homicídio deu-se antes da mudança

Léia:

== 51 .-

 



Shaúl:

Ruth:

Shaúl:

David:

Eva:

Shaúl:

quelhesucedeucomavocaçãoDivina,

rochaedaáguapesoumaisgrave;équeMoshé,nêstemomento,já

tinhaachefiadopovo,enãopodiadeixar,nemsequerporumse-

gundo,deserumexemplodefidelidadeinabaláveledeconfiança

emDeus.

Vocêsobservaramcomtôdaarazão:amudançadecisivanavidade

Moshéconsumou-senomomentoemqueêlesesentiuescolhidoe

chamadoporDeus.Istoquerdizer:agrandemissão,atarefasôbre-
individual,dequeêledesdeentãoesteveencarregado,imprimiuà

suapersonalidadeumnovocunho,umnovo“caráter”(pois

ter”nãosignificaoutracoisasenãocunho").

“card

Mascomopodeumapessôareceberum“novocaráter"?

Quandoumhomemsevêcomumaobrigaçãogigantescaacumprir,

esesente(comooexprimeareligião)guiadopelaordemdeDeus,

lôgicamentetudooquelhepossaaconteceremparticular,torna-se

insignificante.Cessanêle,primeiro,oegoísmo,eportantoomêdo

doshómens...

..queMoshéaindatinhademonstradodepoisdetermatadoofis-

calegípcio...

-..eaindamaistarde,quandoêle,nosprimeirosinstantes,nãoquis

aceitaraordemdeexigir,dofaraó,alibertaçãodonossopovo.

Ótimo!Masentão,quandooegoísmodesapareceeomêdocessa,tô-

dasassuasqualidadesperigosasetodososseusinstintoscrúsrece-

bem,poucoapouco,umanovaorientação:airacúndiaeaviolência

tornam-sebrioarrebatadoreímpetoentusiástico;ateimosia..

..«Converte-seemperseverançaepaciência;

...eaaltiveztransforma-senoimpulsoparacuidardopovo,como

umfielpastorcuidadoseurebanho.

Éporissomesmo,queMoshé,nomidrashquevocêscitaram,tem

tôdaarazãoemdizer:“Seeunãotivesseêstesimpulsosperigosos,

eumepareceriaaumpausêco,doqualtambémsepodedizerque

nãopossuevícios.Mascomoeuostinhaeosvencípelafôrçada

minhavontade,chegueiaserohomemquevósconheceis.”
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3.2REUNIÃO:DACONQUISTADECANAÃÀUNIÃODASDOZETRIBOS

Shaúl:

Isaac:

Shaúl:

Ruth:

Uri:

Shaúl:

Ruth:

David:

Shaúl:

HojevamosfalardaentradadosisraelitasemCanaã,edecomoêles

acabaramporestabeleceroreinodasdozetribos.Emquelivrosda

Bíbliaencontraremosnotíciasdosacontecimentosdepoisdamorte

deMoshé?

NoslivrosdeYehoshúa,dosJuízes,edeShemuêl.

Certo.Porémêsteslivrossãomuitodiferentesemidadeeestrutura:

OmaisnovoéodeYehoshúa.OdosJuízeséumacoleçãodebôas

tradiçõesantiquíssimas,porémaordemcronológicadosaconteci-

mentos,emparte,foialterada.O''Shemuêl”,enfim,baseia-sena

narraçãocontínuadeumgrandehistoriadordaépocadosprimeiros

grandesreis.Vocêsmesmos,depois,vãodescobriroseunome.

Aopreparar,parahoje,omeurelatosôbreDevorah,olheitambém

paraoprimeirocapítulodolivrodosJuízes:conta-sealí,queosisrae-

litas,naconquistadopaís,nãoconseguiramemlugarnenhum,ex-

pulsarporcompletooscanaaneus.

Decerto,êstespossuíamcidadesfortificadasemtôdasasregiões.

Edessascidades,algumasfizeramacordoscomosinvasores,outras

defenderamcomêxitoasuaindependência.—Haviaporémmais

umavantagemtécnicaafavordoscanaaneus:oscarrosdeassalto,

puxadosporcavalos,ecujasrodasestavamarmadasdetemíveisfoi-

ces:êsteseramsuperioresaqualquerinfantaria.:

Mastaiscarrosnãosepodemusarsenãoemterrenolargoeplano;

eCanaãéumpaísmontanhoso.

Defato,emtôdasasregiõesmontanhosasdopaís,venceramosisrae-

litas;nasplaníciesporémcontinuaraminvictos,oscanaaneus.

Istoé:nolitoralmediterrâneoenaplaníciedeYezre'êl.

“Emek-Yezre'êl”separaoNorte,doCentrodopaís:Entãotambém

“astríbosquetinhamseguidoMoshé,tiveramdedividir-seemdois

grupos?Istosignificaria,queas12tríbosacabaramporformartrês

“núcleosseparados,semligaçãoentresi..

Foijustamenteisso,oqueaconteceu.Ecomissotambémosmodos

deviveremêstesgruposseparados,começaramadiferençar-se:os

ceDES-
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Shaúl:

David:

Shaúl:

Uri:

Shaúl:

israelitas “sulistas” e os que ocupavam considerável parte da Trans-
jordânia, continuaram criadores de gado; a maioria israelita fixou do-

micílios no Centro e Norte da própria terra de Canaã, e passou para

a agricultura. Vocês podem imaginar, que tal mudança alterou tam-

bém a mentalidade destas tríbos?

,
Comparado ao nômade, o agricultor é muito mais pacífico, e tende

mais para certo regionalismo de horizontes limitados; êle defende

porém, com córagem e perseverança, o que é dêle.

E foram então as supremas autoridades regionais, a que a gente de-

nominou “juízes”; êstes defenderam, sempre que fôsse preciso, o

equilíbrio entre os israelitas e os seus vizinhos.

O resultado dos primeiros 60 anos depois da invasão israelita foi:

No Sul de Canaã (pela atuação de Ehud), e na Transjordânia (sob a
chefia de Yiftákh) consolidou-se o predomínio dos invasores. No

Centro de Canaã, as grandes tribos de Efraim e Menashé cresceram
numêricamente de tal modo que as populações nas márgens norte e

sul chegaram a formar duas tríbos novas: Issakhar e Benyamin res-

pectivamente. A tríbo de Issakhar começou a penetrar pacificamente

no “Emek-Yezre'ê!”, como tributária dos donos canaaneus. Para ês-

tes, a situação tornou-se precária no momento em que também ao

norte do “Emek-Yezre'êl” se verificou considerável aumento da po-

pulação israelita. -

No ''momento” em que a população aumentou?

Você tem razão em perguntar. Normalmente, a população não

aumenta tanto “num momento”. Nêste caso, no entanto, uma tríbo

inteira — a tríbo de Dan — transferiu os seus domicílios, do declive

ocidental da montanha de Efraim, para o extremo Norte do país. Pois

poucos anos atrás (cêrca de 1180) tinha desembarcado, na costa de

Canaã, outro povo invasor: os filisteus, dos quais ainda teremos de

falar mais tarde.

Foi com êstes que lutou Shimshon, o “danita”?

Shimshon é um herói lendário; mas as lendas acêrca dêle transmi-

tem-nos reminiscências dos primeiros choques entre filisteus e israe-

litas. A tribo de Dan, em breve, cedeu à pressão do novo vizinho; e

os filisteus, então, por quase um século inteiro, deixaram de lado os

demais israelitas, e ampliaram o seu domínio sôbre o litoral à custa
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dos canaaneus. Um motivo mais para êstes fazerem um desespera-
do esfôrçopor se livrarem de, pelo menos, um dos dois invasores;

isto aconteceu cêrca de 1150, E agora, Ruth tem a palavra,

Nêste momento decisivo, a chefia dos israelitas do “Emek-Yezre'êl”

-coube-a Devorah, a única juíza. Devorah pertencia à tribo de Issakhar,
“àtribo que mais sofria com a hostilidade dos canaaneus, Ela viu os

preparativos bélicos-do chefe canaaneu, Sissera, e soube que sóuni-

dos; os israelitas conseguiriam vencer, Assim, ela conclamou as trí-

bos sob o signo da Aliança de Deus, e em nome d'ÊLE, ela deu as

suas órdens; por isso, a Bíblia chama-a também de profetiza.

Devorah ordenou ao general israelita Barac que tomasse a iniciativa, e

“predisse-lhe que o exército de Sissera lhe seria entregue, quando Ba-

“rac, com os seus 10.000 hómens, ocupasse o monte Tabor. Com isto,

““ela provou ser também estrategista, pois ela previu, que Sissera teria

de atacar logo aos hebreus, mesmo que êle conhecesse .os perigos da-

queleterreno, onde não se poderiam aproveitaros seus carros de as-

salto: Porque os soldados de Sissera eram agricultores, e haviam de
debandar e de voltar aos seus campos, se a guerra se prolongasse até

à época -da colheita.

Não obstante ela ter traçado o plano estratégico, Devorah quis

que Barac vencesse sózinho a batalha, sem que a ajuda dela se
tornasse visível: na sua modéstia e abnegação, ela desprezava qual-

quer glória pessoal. Mas quando ela percebeu que Barac hesitava

'em partir com o seu exército para o monte Tabor, ela não se recusou

a acompanhar os guerreiros à batalha; demonstrou assim asua deter-

minação em compartilhar, sem o menor mêdo,o perigo dos seus hó-

mens, e provou igualmente ter plena confiança na sua própria pre-

visão. |

Barac parece ter sido ótimo capitão, capaz de executar com per-

feição os planos alheios. A grande virtude dêle consiste em êle se ter-

subordinado aos conselhos de u'a mulher que era espiritualmente su-

perior a êle; isto valeu-lhe a vitória decisiva sôbre Sissera e as suas

tropas. De outro lado, Barac não possuía a intuição segura que o po-

dia levar à vitória; isto pareceu falta de confiança nas palavras do
“ETERNO que Devorah lhe tinha transmitido, e acarretou-lhe a “puni-

ção” de ter deceder a glória do seu grande dia, a duas mulheres: à

grande Devorah, e à desconhecida nômade Yaêl, que após a batalha

pôs têrmo à vida deSissera, o chefe canaaneu.
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Se bem que apenas três tríbos tivessem acatado o seu apêlo, Devorah
lembrou a todos a Aliança de Israel e eliminou, para sempre, as bar-
reiras que até então tinham separado as tribos do Norte, das do Cen-
tro do país.

Vocês querem perguntar alguma coisa?... De fato, também eu

penso, que não há nada que acrescentar .ao seu relato, Ruth. Você

contou os acontecimentos, caraterizou a personalidade e resumiu a
importância histórica de Devorah: foi um relato modelar.

Agora já falámos de todos os heróis do livro dos Juízes menos de
Guideon e Avimélekh.

Você tem razão, Poucos decênios depois de Devorah, apareceu um
novo adversário: os midianitas (que vocês conhecem da história de
Moshé) ; êstes beduínos faziam assaltos periódicos às regiões culti-
vadas, até à Transjordânia e ao “Emek-Yezre'ê!"", e roubavam o gado

e as colheitas. Guideon (o “demolidor”') derrotou-os e acabou, para

sempre, com estas depredações. Eleito rei da sua própria tribo (Me-
nashé), êle quis fomentar a fusão pacífica entre israelitas e ca-
naaneus, e casou por isso com u'a moça nobre da cidade canaanêia
de Shekhém: dêsse matrimônio nasceu então Avimélekh.

Eu sempre pensei que o primeiro rei de Israel tivesse sido Shaúl. E
que Guideon tivesse rejeitado a eleição para rei, e tivesse continuado
juiz até ao fim da sua vida.

Anotícia de Guideon não ter aceito a sua eleição para rei, foi inter-
calada numa época posterior; então vigorava a convicção de que não
devia haver rei em Israel senão Deus. Mas não obstante o título de rei,
Guideon nunca passou de um príncipe regional, nem tampouco seu
filho e sucessor Avimélekh. E o primeiro rei verdadeiro em Israel foi,
de fato. Shaúl.

Justamente Avimélekh, o filho da mãe canaanêia, subiu ao trono? Eu
não posso imaginar, que isso tenha dado bons resultados.

O reinado dêle foi bastante sinistro: êle começou por matar a todos
Os seus irmãos, exceto Yotam, que lhe escapou; e acabou por des-
truir, até aos fundamentos, Shekhém, a cidade de sua mãe, e foi

- morto na lutaque se seguíu.

Tudo isso, Avimélekh não o fez por simples gôsto de matar: êle foi
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um daquêles inúmeros estadistas de todos os tempos que julgavam
lícito todo e qualquer crime, para alcançar-se um objetivo político.

Todos êles não sabem, que: violência e injustiça sempre geram outra

violência e injustiça; e que, na maioria dos casos, “quem com ferro

fere, com ferro será ferido”.

Mas o que foi, que Avimélekh quis conseguir com essas violências?
|

Primeiro: a fusão completa entre israelitas e canaaneus. Para pro-

pagá-la, êle julgou-se, a si mesmo, a 205568 mais indicada. Mas an-

tes de mais nada, êle precisava de subir ao trono, o que, para êle
como filho menor, não era possível por meios normais. Daí resultou

a matança de seusirmãos e o golpe, pelo qual êle se apoderou do go-

vêrno — com a ajuda oficial da nobreza de Shekhém, seus tios e pri-

moscanaaneus. Uma vez de posse do trono, êle viu logo que não po-

dia dar preferência aos patrícios de sua mãe. Assim, êstes — decep-

cionados com a atitude imparcial dêle — passaram à oposição e, fi-

nalmente, à insurreição aberta; e êle não deixou de reagir com tôda
a rapidez e violência de que era capaz. Nesta luta, êle perdeu a vida:

e todo o seu reinado tinha durado apenas 3 anos.

Certamente, Israel não perdeu nada com a morte dêste tirano san-

guinário.

Perdeu, sim. Pois o desaparecimento do chefe enérgico e temível, que

fôra Avimélekh, encorajou os filisteus a fazerem guerra a Israel. Os

filisteus eram parentes dos troianos, que vocês conhecem da epopéia

de Homero, Vocês se lembram: de que material eram feitas as armas

dos heróis da guerra de Tróia?

Geralmente debronze: mas mencionam-se também, ainda como ra-

ridade preciosa, armas de aço.

Foi exatamente essa inovação revolucionária, que os filisteus leva-

ram consigo para Canaã: o segrêdo da fabricação de armas e fer-

ramentas de aço. Devido às armas de aço, êles eram guerreiros pe-

rigosos; e as ferramentas deram-lhes grande superioridade técnica e

econômica.

Mas a quem em Israel atacaram os filisteus, se não havia chefe ou

autoridade central, depois da morte de Avimélekh?

Existia um centro espiritual: o santuário de Shilo com a “Arca da

Aliança” eos demais utensílios do culto mosaico. Alí ministrava o bis-
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Shaúl:

" hagem que as mulheresrenderam ao jovem herói; por

A monomania piorou de dia para dia, e acabou por inverter-lhe o ca-

ráter e a bondade: Shaúl estendeu a suspeita de alta-traiçãoe conspi-

ração a todos os seus conselheiros e servidores; êle que quisera poupar

a vida aos prisioneiros inimigos, mandou executar todos os sacerdotes

de Nob, porque o chefe dêles tinha dado pão e espada a David, na sua

fuga; êle que expulsara todos os necromantes do país, no seu zêlo pela

religião pura, consultou à véspera da última batalha com os filisteus,

em profundo desespêro, afeiticeira de Endor, e violou assim a sua pró-

pria lei. No dia seguinte, a derrota prevista e o suicídio puseram fim

à carreira histórica do nosso primeiro grande rei. Quando êle desapa-

receu, aparentemente também a sua obra caíu em ruínas: Com êle,

todos os seus filhos, menos o mais novo, tinham morrido na batalha.

Os filisteus ocuparam o Norte e Centro de Canaã, David (com o con-

sentimento dêles) proclamou-se rei da parte sul; e só a Transjordã-

nia israelita, que desde o comêço tinha aderido a Shaúl, continuou em

poder de Ishbaal, seu filho, e de Abner, seu general. Mas a união in-

divisível do povo de Israel, uma vez renovada por Shaúl, já não se ex-

tinguíu e fez com que, dentro de poucos anos, o seu reino ressurgisse
- mais poderoso e brilhante do que nunca.

Você. merece grandes louvores, Uri, O seu tema não foi fácil. Pois a

figura do primeiro rei aparece bastante deformada na tradição pos-

terior.

“Pelo que aprendemos no ensino religioso, Shaúl começou a odiar

David por invejar a vitória dêste sôbre o gigante Goliath, e a home-

isso, Shaúl

ofereceu-lhe a mão de suafilha Mikhal pelo preço de êle matar cem

“filisteus, porque el-rei esperava que David morresse na luta.

Na realidade histórica,Goliath foi morto sob o reinado de David, por

um guerreiro desconhecido de nome Elkhanan (como nos conta o 2.º

livro de Shemuêl 21,19). Maistarde, a tradição (1.º Shemuêl 17)

transferiu esta vitória para o jovemDavid, a fim de enaltecer a gló-

ria do nosso segundo rei.

Não gosto da ciência moderna, se devido a ela perdemos a história

de David e Goliath, que é uma das mais belas de tôda a Bíblia. Por

que devo ser obrigada a acreditar mais na proeza do tal Elkhanan,

que não me interessa nem um pouco?

Fique sossegada, Eva: nós não perdemos a história de David e Go-
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líath, mesmo que saibamos que êles na realidade nunca se encon-

“traram. A vitória de David sôbre Goliath não foi realidade, mas é

“verdadepoética e religiosa; porqueé, e continuará para sempre, o

: símboloimortal do milagre judaico, de que falámos no fim danossa

“= primeira conversa: da vitória daquele que tenha u'a missão a cum-

«prir, sôbreo poderoso, cuja única legitimação é a fôrça.

«com Shaúl temos a obrigação delimpar'o seu nome da mancha da

Mas para

mesquinhez ignóbil, com a qual o sujou uma posteridade injusta,

que simpatizava com os adversários dêle: Shemuêl e David. É pela

“ história deDavid que começaremos a nossa reunião vindoura..

  

4.2 REUNIÃO: DO APOGEU DA GLÓRIA DE ISRAEL,ADESTRUIÇÃO DO
- PRIMEIRO TEMPLO

vamos ouvir- primeiro, o que Eva nos dirá do tei David.6לו

Eva :

” caram, quão exata era: aquela caraterística:

. Já naquele momentoda suá “estréia histórica”,

“ “simpatia de todos: do rei Shaúl, de seu filho א que travou

disso, quero apenaschamar a sua atenção para dois têrmos, que, na-

: -.quela época, א a ser usados: o nome de Canaã é substitui-

. do pelo-de Palestina,'“terra dos filisteus”; e os israelitas sulistas de-

nominam-se “'judeus”, isto é: pelo nome 'da tríbo mais poderosa en-

treêles,da tribo de Yehudah. —- Eva tem a0| |

Quando, no réi Shaúl, se ERSA os primeiros acessos demelan-

colia, os moços “da sua comitiva sugeriram chamar para a côrte uma

pessõa que, com canto e música,soubesse aliviar. o sofrimento do

rei infeliz. Umdêles recomendou a David, e caraterizou-o com as

“um homem que sabetocara harpa, de nobre família, bom- palavras: *
. guerreiro, sensato nas palavras, de gentil aparência, e 0 ETERNOé

“com êle”. Davidfói convidado e chegou à córte, e logo todos verifi-

a coragem guerreira, a

inteligência superior, a intuição de artista, a capacidade para tomar

resoluções rápidas, o coração sensível: a tudo o queera nobre e belo

“1 —' tudo “isto, completado ainda pela aparência física, deu'a David,

“durante tôda a sua vida, um encanto singular,irresistível igualmente

para hómens e mulheres, e para superiores, companheiros esúditos.

David conquistou a

com êle a amizade que o próprio David; depois, no pranto: pela morte

; dêle imortalizou; e da princesa Mikhal, que em breve se tornou es-

“pôsa dojovemherói. Pode ser que êstes brilhantes sucessos o tenham
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induzido a fazer planos incompatíveis com a lealdade que êle devia
a Shaúl: fôsse como fôsse, el-rei iniciou aquela trágica perseguição
ao seu antigo favorito, e obrigou-o a refugiar-se no território dos
inimigos filisteus. Somente a desconfiança dos seus novos donos fez
com que David não tivesse de combater, de mão armada, contra o
seu rei e sogro, contra o seu amigo e cunhado, e contra os seus pró-
prios patrícios israelitas.

Depois da derrota e morte de Shaúl, David foi a Hebron
e proclamou-se rei dos judeus. Os filisteus consentiram-lho,
porque tal reino separado, no conceito político dêles, havia de
impedir, que o reino israelita unido ressurgisse. David, no entanto,
deu a entender aos demais israelitas, que êle se considerava suces-
sor de Shaúl. Mas esta pretensão ficou em suspenso por mais de sete
anos, porque ainda vivia um filho de Shaúl, de nome Ishbaal; e
Abner, o seu general, reiniciou com êxito a guerra aos filisteus, e
fê-los recuar, pouco a pouco, das suas posições no Centro e Norte
da Palestina. Só depois da morte de Abner e Ishbaal, os representantes
das tríbos nortistas foram ter com David e, contraíndo com êle um
pacto solene, ungiram-no rei de Israel. David, para dar ao reino das
doze tribos uma capital neutra, foi conquistar imediatamente a fortale-
za Yêbus, pela mão de Yoav, seu sobrinho e general. Os filisteus, en-
fraquecidospelas vitórias de Abner, atacaram a David para punirem
a traição dêle; mas sofreram fragorosa derrota. David, livre de tôdas
as ameaças, ergueu na sua nova capital, então chamada Yerushaláyim,
um santuário central com a “Arca Santa”, e com o seu amigo Eviatár
como sumo sacerdote. Assim, David fundamentou a chefia política e
espiritual do povo de Israel nas sagradas tradições da época de
Moshé.

Para aumentar o poderio econômico do país, David conquis-
tou a maior parte do território dos filisteus, e incorporou Moab,
Amon, Damasco e Edom no seu reino, de modo que êle dominava as
grandes estradas que ligavam entre si, o Egito, o litoral fenício, Da-
masco, e o gôlfo de Acaba. Os próprios fenícios, famoso povo de na-
vegadores e mercadores, tornaram-se aliados de Israel e pagaram ta-
xas pelo uso das estradas.

Durante a guerra contra os amonitas, deu-se a história de
David e Bathshéva, espôsa do capitão Uria: O rei apaixo-
nado roubou a mulher de um oficial seu, e tentou encobrir o
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seu crime com outro por u'a manobra ignóbil, que causou a morte

do marido atraiçoado. Foi talvez a reminiscência dêstes pecados, que

o levou à sua indulgência para com Amnon, seu filho primogênito,

quando êste também cometera um crime por paixão. Avshalom, o

segundo filho do rei, viu nesta indulgência de David sômente covar-

dia e mêdo do escândalo público, e assumiu, por conta própria, o pa-

pel do vingador: matou a Amnon, e fugiu para o estrangeiro. Três

anos depois anistiado, Avshalom voltou a Yerushaláyim; mas viu,

que a indecisão do velho rei ainda tinha aumentado, e preparou uma

revolução, na qual êle acabou por perder a vida. Assim, a fraqueza

de David com seus filhos acarretou uma seguência de rudes golpes

do destino, que, nos últimos anos da sua vida, abalaram tanto a fami-

lia real como o futuro do próprio reino. Poucas horas antes da morte

de David, Bathshéva e o profeta Natan conseguiram por uma intriga,

que Shelomo, filho de Bathshéva, por ordem do rei, fôsse ungido su-

cessor em vez de Adonia, seu irmão mais velho. Antes de morrer,

David encarregou a Shelomo da execução tardia da vingança contra

Yoav e Shimei, pelos quais David se sentia ofendido.

David deixou ao seu sucessor um grande reino, economicamente abas-

tado e militarmente poderoso, mesmo que abalado pelas brigas inter-

nas dos últimos anos do seu reinado: uma herança-brilhante, porém

difícil de ser conservada na mesmaaltura. À posteridade viu, na sua

época, o período de glória do nosso povo, e considerou-o como o

maior de todos os nossos reis.

Francamente: eu estou decepcionado com o caráter dêle. Que falta

de sinceridade, e que ingratidão para com Yoav, cuja capacidade e

dedicação lhe tinham sido úteis durante tôda a sua vida!

Antes de julgarmos assim, devíamos saber, por que David se sentiu

ofendido por Yoav.

Pelo que sei, houve três casos: Abner, desapontado com a atitude de

Ishbaal, ofereceu paz e apôio a David; mas Yoav desconfiou da sin-

ceridade de Abner e matou-o, contra a vontade do seu rei. — Muito

mais tarde, na luta contra Avshalom, David deu ordem de poupar a

vida ao filho revoltoso. Yoav, não obstante, matou a Avshalom, e
quando o rei chorou a morte do filho, em vez de prestar homenagem

ao exército vitorioso, Yoav obrigou-o com ameaças a cumprir o seu

dever de rei. — David substituíu-o então por Amasa, outro sobrinho

seu, pessõa de lealdade duvidosa; quando êste, na revolta de Shéva

 



Uri:

Shaúl:

Ruth:

David:

Shaúl:

David:

(parente de Shaúl), hesitou em combater o inimigo, Yoav matou-o

também a êle, reassumiu o comando, e pôs têrmo à insurreição.

Se foi assim, Yoav não violou as órdens de David senão no próprio

interesse dêste. David tinha o direito de desaprovar tal atuação; mas

então 616 não podia continuar a aproveitar-se dos seus serviços, e

adiar a punição para depois da sua morte. Eu acho isso covarde.

Você tem razão, Uri. David, de fato, não esteve isento de certo opor-

tunismo. Vemo-lo também nos casos de Amnon e Avshalom. Mas

justamente com essa tendência para evitar decisões penosas, David

atraíu, para si mesmoe para os seus, desgraças muito mais graves, é

êste o ensinamento mais importante que podemos extrair da história

dêle. A Bíblia não. nos apresenta personalidades sem defeitos.

Eu já queria perguntar desde há muito tempo: Quem foi, que ousou

escrever tôda esta história com objetividade tão inflexível?

Ruth tem razão. Eu já perguntei a mim mesmo, quem podia saber

todos os pormenores da vida do rei, para depois os contar à poste-

ridade.

Deixemos essas perguntas para depois do seu relato, David. Então

talvez possamos responder-lhes. — Mas para sermos justos para

com a memória de David: temos de notar que, quanto mais êle en-

velhecia, tanto mais acentuada se tornava a sua indecisão. Contudo,

êle possuía a grande virtude de reconhecer os seus êrros e de procu-

rar remediá-los — pelo menos nos casos em que êle tinha pecado

por paixão. David foi talvez o vulto mais contraditório, e por isso

mais humano, de entre tôdas as figuras da história bíblica. No juízo

da posteridade, os seus brilhantes dotes e virtudes superaram, em

muito, os seus defeitos: às gerações posteriores, êle apareceu como

o rei-modêlo, pelo qual os nossos antepassados formaram a concep-

ção do futuro Messias. E até pelos cavalheiros cristãos da Idade Mé-

dia, David foi considerado como um dos nove exemplos do fidalgo

perfeito. — Agora vamos ouvir a biografia do seu sucessor.

A primeira coisa que fez o novo rei Shelomo, depois da morte de seu

pai, foi eliminar todos os seus adversários: seu irmão Adonia, os par-

tidários dêle, Yoav e Eviatár, e Shimei, parente da família de Shaúl.

Todos foram mortos, exceto o sumo sacerdote Eviatár, que foi de-

posto e exilado para a cidade rural de Anatót. Os argumentos com
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“queShelomo justificouêste expurgo cruel, foram artificiais e pouco

convincentes.

Mas não só sob o aspecto moral, mas também sob o pon-

to devista da utilidade política, as medidas do jovem rei não foram

um bom início: A morte do temido general Yoav deu ânimo a

alguns povos tributários para se levantarem. Shelomo conseguiu do-

minara revolta dos edomitas (no Sul do reino), mas nem sequer ten-

tou sêriamente impedir que Damasco, cidade importantíssima para

o comércio, reconquistasse a independência. Onovo rei evitou, o

maispossível, a guerra. Para poder reduzir os esforços militares, êle

construíu muitas fortalezas que protegessem as fronteiras e as estra-

das de importância estratégica e comercial. Estas obras públicas rea-

lizaram-se na segunda metade do seu reinado, quando o Egito se ti-

nha tornadoa mostrar hostil a Israel. As despesas causadas por elas

superaram em muito as somas dedicadas à construção do Primeiro
Rs . . ge a!

Templo e dos palácios adjacentes nas colinas de Yerushaláyim.

A construção do Templo considera-se, com tôda a razão, como omé-

rito principal de Shelomo. Com ela, o rei foi muito além de tudo o

queDavid fizera para estabelecer o centro político e espiritual: a ca-

pital eterna do povo judaico. É que a presença de Deus na cidade do

rei foi uma fôrça moral muito superior às recordações lendárias do

monte Sinai. Parece também, que Shelomo tenha sido um dos pri-

meiros que conheceram o valor da reza para a religião e a religiosi-

dade.

A produção agrícola do país não dava para custear tôdas as

obras públicas; além disso, a própria côrte real fazia um consumo

elevado, e bôa mesada tinha de ser dada ao rei fenício, que já não

mandavagratuitamente (como nostempos de David) peritos e ma-

teriais de construção. Shelomo tentou, portanto, equilibrar o seu or-

camento por medidas de aspecto “moderno”: êle impôs ao povotri-

butos e trabalhos forçados a serviço das obras públicas, e adquiriu

ouro por meio de expedições à costa sueste da África, as quaisêle

realizou em cooperação com os fenícios, e emoposição ao monopó-

lio egípcio. Mesmo assim, o rei acabou por pagar as suas dívidas, aos

fenícios, com a cessão de uma faixa de território israelita, cuja posse

lhes permitiu acesso independente a Damasco. Tôdas aquelas medi-

das revelam, em Shelomo, mais esperteza do que sabedoria legítima:

Subdividindo o país em distritos desiguais para arrecadação de im- --7
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Shaúl:

postos, êle conseguiu repressão econômica ao elemento canaaneu;

mas provocou, ao mesmo tempo, um surto de ciumes e descontenta-

mento dos israelitas nortistas, que depois da morte dêle levou o reino

à cisão definitiva. O ouro ganho pelas expedições (e também por um

novo monopólio de cavalos e carros de combate) não foi usado para

aliviar os tributos do povo, mas sim acumulado na “Casa da Floresta

do Líbano” para casos de emergência, que nunca ocorreram. Assim

Shelomo deixou, ao seu sucessor, enfraquecido o prestígio interno e

externo da realeza.

Mesmo assim, a posteridade descreveu O terceiro rei do

reino israelita indiviso como o mais sábio e mais justo de to-

dos os grandes da terra. Tal retrato déle formou-se no povo de Yehu-

dah, que viu nêle o seu próprio protetor, e O último representante do

glorioso passado da nação. Como nos demonstra o litígio das duas

mães, Shelomo distinguía-se de fato por um profundo conhecimento

dos seres humanos e uma astúcia insuperável, e isto, às vezes, per-

mitiu-lhe esclarecer e julgar casos complicados de um modo pers-

picaz e surpreendente. Mas as suas grandes capacidades nem sem-

pre foram aplicadas para o bem. E parece que êle, a seu filho

Rekhaveam, não tenha dado bom exemplo nem bôa educação para

governar o povo. Rekhaveam, continuando nos êrros do govêrno do

pai, provocou então logo depois da morte dêle, a secessão das tribos

nortistas, e reduziu assim os dois novos reinos de Israel e Yehudah

à condição de potências insignificantes.

David, você reuniu, no seu resumo, com grande aplicação, todos os

fatos essenciais do reinado de Shelomo. Mas parece-me que você

deixou transparecer uma aversão pelo seu herói, que é ilícita ao his-

toriador. Vamos portanto examinar, em conjunto, os elementos que

lhe tenham provocado tal reação negativa. O que pensam vocês?

Sou da opinião de que o extermínio dos adversários representa de

fato u'a mancha no caráter de Shelomo. O seu procedimento lem-

bra-nos até o golpe brutal, pelo qual Avimélekh se apoderou do

trono.

Nisso provavelmente concordaremos todos nós. Aliás devo dizer-lhes

que pelo relato dêste “expurgo” de Shelomo termina a obra do gran-

de historiador contemporâneo, cujo nome vocês querem saber. Tal-

vez agora, vocês já possam adivinhar: quem pôde conhecer, de pró-
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Shaúl:

שמ:
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pria experiência, todos os pormenores íntimos da vida de Shaúl e Da-

vid? e deixou de acompanhar, de perto, os acontecimentos, com a

“subida de Shelomo ao poder?

Só pode ter sido um daqueles que Shelomo privou dos seus cargos; e

dêstes, um único sobreviveu à catástrofe: Eviatár, o sumo sacerdote.

mas se êle, em verdade, foi o historiador, então é quasesôbre-huma-

na, a imparcialidade com que éle tratou do seu amigo David, e de

Shaúl, que tinha matado todos os sacerdotes de Nob, parentes de

Eviatár.

Congratulo-me com oque você, Ruth, acaba de dizer. De fato, a

mais provável hipótese da ciência moderna atribue a Eviatár, a au-

toria do grandioso relato contemporâneo da vida dos primeiros gran-

des reis. E o que você diz em louvor dêle, sem duvida não é exagêro

algum: êle foi digno descendente de Moshé, edigno antepassado do

profeta Yirmiyáhu. — Mas agora, voltemos às demais acusações

contra Shelomo: vocês querem dar as suas opiniões?

Aprendemos na escola, que a tradição francêsa viu no reinado de

Luiz XIV oauge da glória dos reis; e que êle, não obstante, foi o

maior culpado de tudo o que depois aconteceu a Luiz XVI, seu te-

traneto infeliz. Coisa semelhante talvez se possa dizer de Shelomo e

seu filho Rekhaveam, que perdeu dez das doze tribos.

Mas há um argumento em favor de Shelomo, um fator essencial, que

temos de apreciar a fundo: Sob Shaúl e David, a economia de Israel

* baseava-seexclusivamente na agricultura. O domínio sôbre as gran-

des estradas e a cooperação com os fenícios ligaram Israel ao co-

mércio internacional. Para poder prosperar, O comércio exige paz;

maspromete, em compensação, riquezas inéditas em ouro e prata.

Em tal época de transição, como foi a de Shelomo, surgiram novos

problemas e provocaram uma crise, porque ainda não havia expe-

riência que ajudasse o rei a encontrar a solução exata. Para nós que

podemos consultar tôda a história e doutrina da economiapolítica,

é fácil demais, apontar o êrro que Shelomo cometeu ao acumular o

ouro. Mas quem, na situação dêle, teria resistido à idéia tentadora,

de que ouro representava poder, e que, para o povo, os tributos e tra-

balhos organizados eram o mal menor em comparação com o fardo

e a desgraça de guerras continuas?

“Também os fenícios costumavam evitar a guerra a todo o custo. E |
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-Akháv, o achasse conveniente, êle, sem mais nem menos, sacrificava

as tradições da nação às simpatias que pretendia conquistar na côrte

influíu nêle grandemente a rainha Izebel,

tida

e jul-

9Continua imperdoárdoável, é a discrimi ₪ :E.
scriminação que êle fez entre Norte e

dos fenícios: sem dúvida,

“mulher dotada de energia e espírito de iniciativa, porém perver

grada e exclusiva aliança entre O ETERNO e Israel: sempre que êle,

“pelo seu desprêzo absoluto às normas morais, pois era altiva
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ד
ד

=

0 Diametralmente oposta a tal atitude, era a concepção ética que o povo

de Israel tinha' dos deveres do govêrno. E esta concepção encontrou

o seu grande tribuno, incansável, destemido e impressionante: o pro-

“feta Eliyáhu. Aparecendo e desaparecendo inesperadamente nêste e

naquele canto do país, apresentando no seu físico e no seu traje aIsaac: A separação e as subseaii

te) é Yehudah (Sul) mergulhasamcan ooes (Sinos de Israel (Nor- ência: lendária do âneos de Moshé, êle enf
em completa impotência política sópisca הוו 22= -.SEtn - a0on2

ral,começou afortalecer e a fazere7 Omri, antigo gene- Shui יש ,o- ו 0

fruíu, em excelente posição estratégica0mta AS» | 0. יח | 1 .vn o Baal fenício, da aca severi-

Shomrón (Samaria) ; chegou a um aébras tdo ו-שיושיח pente ₪ esa da anda- Deus, e ndo fascinação que

.- êle exercia sôbre os seus discípulos encabeçados por Elisha.  masco, seus mai i
a is perigosos adversári i

; arios, alialiança'é parentesco com à rei-a a Yehudah; contraíu

2para seu filho e sucessor eia Izebel êle pediu em Foi por isso, que Akháv, no julgamento da posteridade, apa-

ecer a paz e a amizade entre Israel

e

Yehudal asapetr POP restatio- receu como o rei que mais mal fez aos olhos do

.

ETERNO

so, Moab pôde ser reincorporad - as do que todos os seus antecessores”, fraco com sua8

Edo ini o no domí
- É : | | 6 Er

m no domínio de Yehudah. mas déspota para pisar aos pes a moral e a tradição, enquan-

to que os: seus méritos e virtudes, quase por completo, foram

olvidados.

-

Eliyáhu porém; o seu antagonista espiritual, tornou-se

 
io de: Israel, assim como

Akháv. » O seu sucessor, foiE ofoi : :
crítica posterior, entre tod cia O rei mais atacado pela ,

aiו - OS reis nortistas. Nós porém 0 herói dos maiores da nossa tradição: depois de Avrahám “Avinu”

eleva as ca id
. . “ וי 0% ּ . » . “ ,

d EviES ; pacidades de : (“nossa pai”), Moshé “Rabênu”” (“nosso mestre ) e David “Hamé-

js larga Visão a respeito das necessidades da eRa - “lekh” ו Eliváhu “Hanavi”” (“'o profeta”) foi o último de en-

d ה nada, êle estreitou mais e mais a ami cá caoin t It bibli | teridad d h
ah, por casar su izade com o rei d re os vultos bíblicos, a quem a posteridade concedeu cognome hon-

a filha A i de Yehu- e Fã ER 5 j :

vássaude ini com o filho dêle; depois, êle שטחא roso; foi igualmente a êle, o implacável lutador, que a lenda (desde

e
: .

poupara vida ao rei in amasco, demonstrou sábia moderação ao + Do ; o profeta Maleakhi) conferiu a honra de tornar-se, no futuro, pre-

וו conseguiu efetuar uma aliança militar EM cursor do Messias e mensageiro da Paz Universal.

a ocidental contra . |
a grande potênci / : : : 1 : : : 2

potência, recem- 3 Léia:

-

Surpreende-me ouvir que Akháv foi personalidade tão imponente.

1 1 2 Daqueles séculos «após a cisão do reino, a Bíblia sempre diz: el-

| rei Fulano- fez 'o má! à vista do ETERNO; ou raras vezes: el-rei

Beltrano fez oque era reto aos olhos do ETERNO. Pensei então

““que-ahistória de todos êsses reis foi pouco interessante: que êles

organizada, dos assírios, Devido à previdênci5 OSל seus vizinhos foram salvos da invasão atambém a coragem pessoal do
pular.

ssíria. Não lhe faltava
soldado nem a afabilidade do rei -
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“ricos oprimiremos pobres, e pagaramtributos a qualquer das gran-

 

des potências— tudo isto à custa do povo. Até que enfim, para

- punir uma revolta, os assírios aniquilaram-o reino de Israel e de-

portaram: as: deztribos; e certo: tempo mais tarde,os babilônios

“destruiramo reino de Yehudahe o Templo de Yerushaláyim.

Shaúl: Oquevocê, Léia, acaba dedizer, correspondeexatamente a uma opi-

nião que se encontra em muitos livros de história. Mas nareali-

dade não foi assim. Vocês têmde considerar: na época dos três

primeiros reis, as “'grandes potências” estiveram em pleno declínio

enãopuderam interferir. Isto facilitou os sucessos de' Shaúl, Da-

“vid e Shelomo.- Na-época dosdois reinos separados, o E gitotor-

noua serativo e a disputar o predomínio do'Oriente Próximo com

' novaspotências asiáticas. Entraram na arena 'os arameus: de Da-

 masto, os assíriosda Mesopotâmia, e finalmente os neo-babilônios

- “ou caldeus de outra parte da Mesopotâmia. Houve naturalmente, en-

Shaúl

David:

tre os 19 reis de“Israel, e entre os-20'reis de Yehudah,»hómens |

capazese outros muitofracos. Mas afinal 'de-contas,sobo govêrno

'dêles, Oreino de Israel sobreviveu por mais dedois séculos, 'e o rei-

no de Yehudah atépor três séculos e meio, sem se converterem em

meros joguetes das grandes potências. Isto não foi possível se-

“não por umapolíticasóbria esensata dos responsáveis, e devido à

situação econômica esocial, firme e equilibrada, dos dois países.

Situação social; “firme e equilibrada"? Masnão 'nosdizemos pro-

fetas, queos ricos exploravamaos trabalhadores, equeos reinosnão

| podiam 'sobreviver, porque a luta de classes lhes tirava tôdas as

fôrgas? 0 | | em cob 1815

3 Não, David, têrmos como. “exploração dos trabalhadores”. ou “luta

de classes”, para aquela época, não têmcabimento algum. Vocês po-

* demimaginar: |Oafluxo repentino de ouro eprata para um país

pouço acostumado ao comércio, produziu certa embriaguez pela ri-

queza e oluxo, nos círculos comerciantes. Os profetas viram no

comportamento dos ricos uma provocação aos pobres eà justiça so-

“cial, e denunciaram-no como causa de uma futuracatástrofe da na-

"ção. E os-profetas acabaram por vencer,se bémque pelo preço de

muitas ofensas eagressões: Devido às leis sociais, nunca houvenêste

períodotentativa de uma revolução; porque nãohavia cidadãos sem

terra,e mesmo osescravos(que erampoucos) gozavam de eficiente
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Shaúl

Isaac;

Shaúl:
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Léia:

Shaúl:

 

proteção da Lei. Infelizmente, nós não nos podemos demorar a ana-

lisar todos os pormenores dessa época. Mas de uma personalidade,

pelo menos, eu queria falar-lhes: um homem, que pouco mais de 80

anos após o fim do reino nortista, e pouco mais de 50 anos antes da

destruição do Templo, subiu ao trono de Yehudah e restabeleceu,

por alguns decênios, o reino unido das doze tribos...

Das doze tribos? Então as dez tribos do Norte não tinham desapare-

cido, deportadas pelos assírios?

Nada disso. As deportações atingiram, de cada vez, algumas cente-

nas ou, no máximo, alguns milhares de pessôas responsáveis com

as suas famílias: 95% da população nortista continuara no país, mais

de 700.000 almas; estas constituíam numericamente cêrca de dois
terços do efetivo das doze tríbos. O rei a que me refiro, chamado

Yoshiyáhu, viu consumar-sé, durante o seu reinado, o desmorona-

mento do império dos assírios, e não hesitou em anexar ao reino de

Yehudah, a província assíria de Shomron, o antigo território do reino

nortista.

Então êle deve ter sido mais general do que protetor da herança es-

piritual do nosso povo.

Pelo contrário: Yoshiyáhu teve por objetivo, libertar o povo de Israel

política e espiritualmente de tôdas as influências alheias. Ao recon-

quistar a independência do jugo assírio, e ao unir os nortistas a

Yehudah, êste rei'começou por limpar o culto no país inteiro, de to-

dos os ritos supersticiosos de proveniência assíria ou canaanêia. De-

pois, com o consentimento dos reprêsentantes do povo, êle promul-

gou nova constituição: o chamado “Livro da Lei”, que fôra achado

na caixa dos donativos do Templo, em 622; êste era uma coleção de

preceitos, redigida sob o reinado do avô de Yoshiyáhu, como protesto

contra as práticas reacionárias e supersticiosas daquele tirano. Con-

tinha muitas leis sociais, e uma inovação de grande alcance: a cen-

tralização do culto no Templo de Yerushaláyim. Também nêste “Li-

vro da Lei” (Deuteronômio 12 a 26), baseado na tradição

espiritual de 550 anos, temos um documento de uma política huma-

nitária singular.

Mas que fim levaram êsse rei, e a sua obra de reconstrução do reino

de David?

O seu reinado coincidiu com o início de uma revolução completa no
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palcopolítico do Oriente: Dois grandes vassalos da Assíria — os me-
dos e os caldeus — levantaram-se e acabaram por derrubar o impé-
rio de Assur e Nínive. Contra os vencedores investiu o rei egípcio,
para apoderar-se das dependências ocidentais da Assíria, e para con-
trabalançar o predomínio dos babilônios. Yoshiyáhu previu a vitória
definitiva de Babel e quis tornar-se amigo desta nova potência. Por
isso, êle tentou barrar o caminho ao exército egípcio; mas por um in-
feliz acaso, el-rei numa ronda de reconhecimento antesda batalha,
foi mortalmente ferido por uma flecha inimiga. Foi um daqueles pe-
ríodos de decisão, em que um único passo em falso podia destruir tu-
do o que os antecessores tinham construído. E os sucessores de
Yoshiyáhu não deixaram de dar passos em falso: não obstante a opo-
sição de proeminente parte do povo, êles tomaram partido contra
Babel; e quando a vitória e o predomínio de Nabucudonosor já esta-
vam decididos, o último filho de Yoshiyáhu, com uma última revolta
inútil, provocou a queda do reino e a destruição do Templo, em 586.

Bem — temos de encerrar a nossa reunião de hoje. Para não sobre-
carregarmos o nosso resumo, deixámos de falar dos profetas-escri-
tores, que acompanharam os últimos 177 anos da independência. Por
êles, temos de começar o nosso próximo colóquio; depois falaremos
do exílio babélico e dos acontecimentos que se lhe seguiram,

 

5.º REUNIÃO: DOS PROFETAS-ESCRITORES, DO EXÍLIO, E DA NOVA

Shaúl;

Ruth:

Léia:

Shaúl:

COMUNIDADE JUDAICA

Antes de ouvirmos os seus resumos sôbre os profetas-escritores, di-
gam-me: o que entendem vocês pelo têrmo “profeta-escritor”'?

Os profetas-escritores foram os profetas que falaram ao povo e, de-
pois, fixaram por escrito os seus sermões, cujos textos assim se
conservaram na Bíblia, até hoje.

Não concordo com você: os sermões dos grandes profetas são verda-
deiras obras-primas da poesia, que não podem ter sido improvisa-
das; eu penso, que êstes sermões foram compostos por escrito e
depois recitados em público — ações premeditadas com o fim de
chamar a atenção do povo e do govêrno para determinados pro-
blemas.

Léia acertou no alvo. Assim vemos entre 763 (primeira atuação de
Amós) e 586 (fim da profecia de Yirmiyáhu) uma segiiência de
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Isaac:

7 personalidades, que muito se distinguem das que anteriormen-te foram mencionadas como “profetas”, |

Todos êstes profetas-escritores têm em comum: a profunda pre-ocupação pelo destino do povo, ao qual êles recomendam a vol-ta à pureza dos tempos de Moshé; o zêlo pelo bem, e especial-mente pela justiça social, a qual é considerada como a essênciado Ensinamento Divino, superior a qualquer culto no Templo; ea forma poética, que pelos próprios profetas foi concebida co-mo sinal da inspiração de Deus, — Agora, os resumos!
Pelo que notei, todos os profetas-escritores nasceram no reino deYehudah, ou pelo menos perto da sua fronteira. Os dois primei-ros entre éles — Amós e Hoshêéa — atuaram no reino do Norte;todos os demais, no reino do Sul.

Amós, dono de rebanhos e plantador de árvores frutíferas, foium caráter forte e enérgico, e assim, nas profecias dêle, preva-lece a concepção da justiça inexorável de Deus, e da puniçãoenérgica, à qual o Povo Eleito, quando infiel, não escapará: Naprimeira visão do profeta, Deus, com o prumo na mão, faz desa-parecer tudo o que não seja reto. Devemos a Amós a idéia deque Deus se preocupa igualmente com o destino de tôdas as na-ções, que porém Israel, por ser o Povo-Modêlo, atrairá sôbre sidupla punição, se faltar às suas obrigações.

Hoshêa, provindo de ambiente agrícola, apareceu cêrca de 20anos após a primeira atuação de Amós. Tinha a alma abaladapelo malôgro do seu matrimônio, mas continuava disposto a per-doar à espôsa infiel, quando ela voltasse arrependida. Sob o mes-mo aspecto, êle concebeu a relação entre Deus e Israel. Ássim,êle acentua sempre o amor de Deus pelo Seu Povo, e a Sua deter-minação para perdoar a Israel, quando êste se tiver arrependido.— Hoshêa foi também o primeiro a responsabilizar a influênciacanaanêia como causa de Israel se ter afastado de Deus: êleadmoestou o povo a recuperar a sua herança espiritual legítima,purificada de quaisquer estrangeirismos.

Yeshayáhu foi membro da alta sociedade de Yerushaláyim, e amigodo rei Khiskiyáhu, durante todo O reinado dêste. Distingue-seigualmente da austeridade impetuosa de Amós, e da reflexão sua-ve e melancólica de Hoshêa. Na literatura universal há poucos
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que tenham dSfinado a palavra e o verso como éle: o seu estilo O mais trágico de entre todos os grandes representantes da profe-
é, ao mesmo tempo, culto e majestoso, entusiástico e sublime. ' cia foi Yirmiyáhu; a sua vocação deu-se na época do renascimen-
Foram os acontecimentos políticos — e, antes de mais nada, a to político e espiritual de Israel, sob o reinado de Yoshiyáhu, e os
queda do reino nortista — que decisivamente lhe impressiona- seus últimos tempos coincidiram com o fim do reino de Yehudah
ram o pensamento. Deus governa o destino de todos os povos e = =x e do Templo de Yerushaláyim. Sacerdote de Anatót, e descenden-
revela-se em tôda a história: chamamos esta 600680680 de “uni. 2 - te de Moshé e Eviatár, êle simpatizava profundamente com o jo-
versalismo”, Temos de confiar em que ELE conduzirá a humani- , E vem rei Yoshiyáhu, e com a sua recuperação política e reforma
dade a uma era em que não haverá violência, mas sim paz dura- 2 ב religiosa. Mas em 622, Yirmiyáhu sofreu a primeira decepção: o
doura; e será Israel — ou, pelo menos, um resto de Israel — que a - “Livro da Lei” declarou “impuro”, todo o culto fora do Templo e,
pelo seu exemplo ensinará as nações e lhes dará o rei justo que - com êle, também o serviço que o próprio Yirmiyáhu, de bôa fé,
inaugurará a época feliz: é esta idéia que chamamos de “messia- Por tanto tempo tinha celebrado: e isto despertou nêle a dúvida

: nismo”. Na sua visão descrita no capítulo 6, Yeshayáhu — como radical acêrca do valor de todo e qualquer culto de holocaustos.

À único de entre todos os profetas-escritores — ofereceu a Deus os
2 ול ; : |

Seus serviços de profeta, com o mesmo desembaraço com que êle, Desde 9 Yirmiyáhu 8-6 se maria. necessidade de opôr-se
depois, deu conselhos aos reis. — (Temos aliás de observar, que, - ל 16090165: êle opôs-se à idéia de possuir, no ו é

“no livro de “Yeshayáhu”, só os capítulos 1 até 39 são da autoria da Lei”, e no culto reformado, E Esoniintio e ia EEN

dêle, enquanto que oscapítulos 40 a 55 foram compostos duran- se de Deus, e contrapôs a ela as obrigações eai êle upbs-se ao

te O או 30 capítulos 56 à €6 após O exílio, por dois nastonalisrho, Político, cuia efeitos catastróficos êle pôde retar.
profetas anônimos, aos quais a ciência moderna chama de “segundo dar, PR porra quitare após a queda do Templo, predita por êle,
e terceiro Yeshayáhu” respectivamente.)

| mão hesitou em se opôr ao desespêro e pânico geral com sermõesconsoladores,
Da vida de Mikha, contemporâneo mais jovem de Yeshayáhu, etalvez discípulo dêle, pouco se sabe, Ele combateu, mais radical- Durante tôda a sua atuação, Virmiyáhu viu-se isolado e ameaças
mente do que os seus antecessores, a confiança supersticiosa no do pelos seus adversários, e as suas tentativas de salvação acaba-

Templo e no valor do culto, e formulou os versos imortais: “Foi- ram por malograr. Muitas vezes, éle confessou, quanto isto o fez
te anunciado, é homem, o que é bom, e o que o ETERNO de ti sofrer, e como êle pensou em desistir; porém, de cada vez, tornou
exige: nada senão proceder com justiça, praticar o amor, e andar a obedecer à Vocação Divina. Com estas confissões, Yirmiyáhu,
humilde com o teu Deus.” —. Não obstante as veementes amea- 2 a não obstante a sua ligação íntima com o destino nacional, iniciou
gas dos sermões de Mikha, o rei devotou, também a êle, tratamen- uma nova época de religiosidade individual, e deu a esta religiosi-

to respeitoso; mais de cem anos depois, éste exemplo serviu de dade expressão imortal em versos de dição sincera e poderosa.argumento vitorioso para defender a liberdade de opinião, em prol 0 ש Shaúl: Vocês três condensaram, de maneira excelente, os caraterísticos dos

do profeta Yirmiyáhu, acusado de ter feito propaganda derrotista profetas-escritores. A extensão dêste colóquio não permite que
em tempo de guerra.

7 5 nos aprofundemos nos próprios sermões déles. Mas eu espero,
Léia: Sob o reinado de Yoshiyáhu, atuaram dois profetas: Tzefanya e É que os resumos que acabamos de ouvir, lhes tenham dado uma

Nakhum. Tzefanya, primo do próprio rei, falou contra os nobres, 2 2 primeira noção concreta da individualidade de cada um dêstes
que adotavam costumes assírios; os seus sermões, portanto, foram grandes orientadores.proferidos durante o período da minoridade do rei, antes do iní- 4 3 ; " :

סומוקוקויס de recuperação nacional. — Nakhum, 20 גו Ruth: Não oכ épocatambém o profeta Yonah, que predisse a
:

E 2
queda de Nínive, e cujo livro lemos em Yom-Kipur?

mais tarde (em 612), cantou a queda de Nínive, metrópole doopressor assírio. —
Eva: O livro de Yonah não contém sermões, mas sim a narração fabulosa
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Shaúl:

David:

Léia:

David:

Uri:

had:

da sua atuação: acho que não o podemos considerar “'profeta-es-
critor”. Mas o que foi dos demais profetas-escritores, que se ma-
nifestaram durante e após o exílio babélico?

Vocês podem imaginar que êsses profetas já estavam muito aparta-
dos da realidade política; porque os judeus já não eram senão obje-
tos no grande jogo das nações. Os que mais se pareceram ainda
com os primordiais profetas-escritores, foram o segundo eo ter-
ceiro “Yeshayáhu”, cujos sermões, pelo “universalismo” das suas
idéias e pela beleza da sua linguagem, de fato mereceram ser in-
cluídos no livro do mesmo nome. Os demais profetas abandonam,
em parte, a forma poética; em compensação, êles expõem visões
complicadas e fantasias exuberantes da futura salvação e renova-
ção milagrosa de Israel e do mundo inteiro: são estas “revelações”
misteriosas que chamamos de ““apocalipses”.. O primeiro repre-
sentante dêste gênero foi Yekhezkêl, chefe espiritual dos depor-
tadosnoinício do exílio babélico.

Os “deportados” podiam ter chefes espirituais? “Deportação”, en-tão, não significava tortura ou extermínio?

Mas, David, você sabe, que os deportados, nos seus novos domicílios,
recebiam casas próprias, vinhas e campos; gozavam de prosperida-
de, e podiam seguir a sua religião e, em muitos casos, mesmo as
suas leis paternas.

Francamente, eu não o sabia. Mas se era assim, em que então con-
sistia a punição dos deportados? a

Não lhe basta,a você, terem êles perdido a sua pátria e a liberdade
nacional?

Vale a pena, meus amigos, apreciarmos, com tôda a atenção, êsse
método político do Oriente Antigo: As deportações foram inven-
tadas pelos assírios, os quais se consideravam, com orgulho, o po-
vo maiscruel da época. Quando um rei assírio dominava uma re-
volta, êle mandava executar, sob torturas refinadas, um pequeno
número de responsáveis principais. De resto, êle estava interes-
sado em aumentar o número dos súditos prósperos e portanto con-
tentes e leais. Os cúmplices menos comprometidos da revolta
eram condenados a deixar. asua terra. O govêrno deportava-os
para outra província, onde êles tinham de ocupar os bens confis-
cados a outros criminosos políticos.
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David:

Ruth:

Agora entendo: êstes outros criminosos igualmente foram dotados debens, em outros lugares, e assim por diante. E o govêrno, ao ga-8O mais possível o bem-estar individual dos rebeldes caBuiu interessá-los na manutenção do novo regime, ada
De fato, em muitos casos, os exilados conformaram-se com a novaSituação. Os judeus no exílio babélico, porém, viram na Eatástro:fe a punição Divina que os grandes profetas tinham previsto. Ye-khezkêl explicou-lhes: A queda do reino e do Templo é o 8%tado dos êrros das gerações anteriores; portanto, aoו caminho certo, havemos de ser libertados. — E êle e os seuscompanheiros organizaram o retôrno a Deus: Como holocaustosfora do Templo de Yerushaláyim já não eram permitidos, promo-

substituído pela reza coletiva, e o sacerdote pelo sábio orientador:— Entretanto, morreu Nabucodonosor, e opoder de Babel começou a decair. E poucos decênios após a aiite de Yekhezkêi, Cumpriram-se, de modo surpreendente, as suaspredições. Agora, Ruth vai falar-nos de Kurush (=וזס) rei dospersas, que conquistou Babel e mudou a sorte dos judeus.
Em 538, Kurush permitiu,
do exílio babélico à terra
do exilado rei Yoyakhin,
rubavel,

que os judeus que o quisessem, voltassem
de Israel: e nomeou a Shinassar, filhoPara governador de Yerushaláyim. Ze-sobrinho do governador, foi encarregado de chefiar a ca-

reconstruirem o seu Templo, e a nomeação de dois membros dafamília de David para chefes da comunidade restabelecida: tudoisso infundiu aos judeus fabulosas esperanças na iminência de umfuturo brilhante, A sua gratidão ao govêrno persa foi entusiásti-Ga. Porém a reconstrução impôs-lhes duras privações, que aindaSe agravaram por uma segiiência de más colheitas. O govêrno

Em 520, Daryawêsh (Dario) apoderou-se do trono persa, e isto

= 07 -

 



 

RREO

Shaúl:

Isaac:

Shaúl:

 

provocou uma série de insurreições de povos tributários. Entre os
judeus, dois profetas, Khagai e Zekharya, convidaram o povo a apro-

veitar o iminente desmoronamento do império persa. Enquanto

que Shinassar se tinha limitado a erguer um altar no lugar do Tem-
plo, agora Zerubavel, sucessor de seu tio, deviareconstruir o pró-
prio santuário e, feito isto, receber a corôa real. — Mas antes de
terminados os preparativos para a reconstrução do Templo, Darya-
wêsh venceu tôdas as revoltas e pôs-se a reorganizar o seu imenso
império. Os judeus ainda não tinham tido tempo para consumarem

a insurreição aberta. El-rei então tomou medidas que lhe conquis-

.tariam as simpatias dêste povo e afastariam, ao mesmo tempo, as
pessõas suspeitas: Zerubavel foi substituido por outro governador,
inofensivo; o Templo porém acabou por ser reconstruído com a au-
torização e ajuda prática do govêrno persa, e foi inaugurado em
515. Desde então, os judeus já não lutaram pela independência
política; contentaram-se em ampliar, com o tempo, o seu direito
de obedecer às suas próprias leis. Falamos, por isso, de “autono-
mia interna”, relativa aos domínios religioso e judicial.

Obrigados a você, Ruth. O que você relatou, foram os primeiros
passos para estabelecer-se essa nova comunidade autônoma. Da
inauguração do segundo Templo até ao acabamento dessa autono-
mia decorreram ainda 70 anos. A comunidade que se formara em
tôrno do Templo, expandiu-se e fusionou-se com os habitantes que
ela tinha encontrado na sua chegada ao país; e passaram-se quase
60 anos em que ela continuou a absorver tanto elementos judaicos
como meio-pagãos. Foi a adaptação natural dos imigrados às con-
dições do país; mas causou profunda decepção aos judeus da Ba-
bilônia, que tinham sonhado com o renascimento físico e espiritual
do Povo de Deus.

Essa decepção é muito compreensível: Na Babilônia, em meio-
ambiente não-israelita, os judeus temiam a dissolução espiritual e
étnica; portanto insistiam concientemente na sua separação dos
povos alheios, e viam, em qualquer casamento mixto, um perigo pa-
ra o futuro da nação santa.

Mas se aprovarmos isso,... bem — penso que disso nada resulta-
rá senão racismo bronco e mesquinho.

Houve, de fato, um surto de concepções “racistas”. Em todos os
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Eva:

David:

povos, quando o racismo domina, por certo período, o pensamento
coletivo, isso é um sinal da falta de confiança na vitalidade da na-

ção e na vitalidade das suas grandes idéias. É fácil de compreen-

der que exatamente o exílio abala a auto-confiança e produz nova
mentalidade cheia de temores. Felizmente, êste mêdo aos casamen-
tos mixtos não foi o único “progresso” dos exilados, que êles, em
seguida, tentaram transplantar para a própria Judéia. Eva e David
vão-nos contar isso. À

O lider espiritual dos judeus da Babilônia, nos meados do século V,

foi o sacerdote Ezra. Éles temiam a decomposição espiritual e étni-

ca do centro de Yerushaláyim, e pediram ao próprio govêrno persa

autorização para uma reforma oficial, El-rei consentiu, e, em 458,

o próprio Ezra, o perito mais competente na matéria dodireito ju-

daico, foi nomeado governador com poderes limitados para Yeru-
shaláyim, que naquela época fazia parte da província de Shomrón;

por isso, o governador de Shomrón viu nêle um intruso, e as coli-

sões no domínio judicial entre um e o outro causaram uma tensão,

que acabou por assumir aspecto fatal.

Não obstante os seus amplos conhecimentos, Ezra era obcecado pe-

las idéias “racistas” e desprovido de tôda a agilidade prática: Ele

exerceu forte pressão para conseguir o divórcio dos matrimônios

mixtos. Éle nomeou e treinou juízes que soubessem aplicar a no-

va lei oficial: a Lei Mosaica. Mas estas alterações da jurisdição

agravaram a hostilidade do governador em Shomrón; então Ezra jul-

gou necessário, precaver-se contra possíveis assaltos, e passou a re-
construir as muralhas de Yerushaláyim. Com isso, êle foi além das

suas competências, e o seu rival samaritano apressou-se em denun-

ciar, ao govêrno central, êste empreendimento arbitrário, e obteve

autorização para o fazer sustar. Munido dela, êle invadiu o distri-

to de Ezra e demoliu os portões e partes das muralhas reconstruí-

das, com o que êle — por sua parte — ultrapassou a sua compe-

tência. Ezra porém viu-se desprestigiado e impossibilitado de levar

a cabo a sua missão histórica: a promulgação da Lei.

A situação foi salva por Nekhémya, copeiro-mor do rei persa, ao

qual êle pediu plenos poderes para remediar o procedimento ilegal

do samaritano. Nomeado governador de Yerushaláyim, Nekhémya
reiniciou e concluíu em menos de 8 semanas a fortificação da ci-
dade, e obteve dos credores ricos o cancelamento das dívidas dos
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devedores pobres; e revelou, nestas ocasiões, tanta capacidade prá-

tica para organizar serviços civis e militares, e tanta abnegação pes-

soal no uso das suas próprias riquezas, que o povo logo lhe devotou

simpatia e autoridade moral. Apoiado: nelas, êle promoveu a pri-

meira leitura pública da Tora e a sua promulgação solene como

constituição e base da autonomia judaica; a leitura e interpretação

foram confiadas a Ezra, cuja autoridade em assuntos espirituais o

novo governador reconhecia plenamente. Nesta ocasião, em 445,

Ezra apresentou aquela parte da Tora que hoje, pela ciência, é de-

nominada “'código sacerdotal”.

Infelizmente, Nekhémya não se limitou a ajudar Ezra no cumpri-

mento da sua grande missão espiritual, mas compartilhou também

a sua obsessão um tanto mesquinha de racismo, e levou adiante a

sua ofensiva contra os matrimônios mixtos.

.

Devido aos seus ranco-

res contra os dirigentes de Shomrón,: Nekhémya chegou mesmo a

declarar ilícitos os casamentos entre judeus e samaritanos, e, em

432, êle acabou por provocar a secessão de alguns sacerdotes, apa-

rentados com samaritanos nobres, de Yerushaláyim para Shomrón;

alí, apoiados pelo governador, êles organizaram nova comunidade

religiosa, completamente separada do conjunto judaico, embora

também ela conservasse a Tora como a sua Santa Escritura. As cha-

madas “perdidas 10 tribos do Norte” só então se desligaram defi-

nitivamente do nosso povo, até aos nossos dias, em que um resto

insignificante dos “shomronim” torna a incorporar-se no povo

israelense.

Foi Ezra que — segundo a ciência moderna — deu à Tora a sua re-

dação definitiva e produziu, com esta, um efeito perene na história

espiritual da humanidade. Foi Nekhémya que organizou, em funda-

mentos sólidos, a nova comunidade autônoma dos judeus de Israel.

Foram, no entanto, ambos que provocaram a secessão samaritana, de

que resultou uma redução fatal das fôrças étnicas da nação judaica.

Que coisa estranha! U'a minoria pioneira reconstróe, com sacrifí-

cios, a pátria devastada; e depois, os demais exilados que por livre

e espontânea vontade, tinham permanecido em Babel, no gõzo das

suas casas cômodas, vêm ensinar-lhes, aos pioneiros-colonizadores,

como êles devem viver na sua própria terra!

Sempre nasceram as “ortodoxias” longe do berço geográfico das

suas religiões. Em nosso caso, o rigor da Lei, como uma vacina po-
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derosa, imunizou o nosso povo contra os germes da decomposição. ;

E a redução numérica da comunidade pelas medidas de Ezra e Ne-

khémya contribuiu talvez para que êste “'resto de Israel” maisfâcil-

mente se impregnasse do espírito protetor. Terminou assim a épo-

ca bíblica da nossa história ou, como também a denominamos, a

“época da primeira independência”. A herança cultural desta épo-

ca era grande: Na aurora da sua história, os israelitas tinham lança-

do os alicerces de uma grandiosa historiografia, poucas vezes iguala-

daem tóda a literatura universal. Sob a orientação de Moshé, 6

admoestados pelos profetas, êles tinham concebido o convívio digno

entre os hómens como primeiro dever da nação. Para a poesiauni-

versal, êles tinham contribuído com os manifestos dos profetas e

com os salmos, sem contarmoso livro de “lyov"”, que foi o documento

representativo da religiosidadeoriental. |

Na época de transição que se seguiu, os judeus não tomaram parte

ativa nos acontecimentos políticos. Mas, nêste ínterim, êles elimi-

naram, do seu meio, o analfabetismo e conseguiram que todos, do
6 \ , e. . . , .

sumo sacerdote até ao mais humilde lavrador, se imbuíssem e se ins-

pirassem na sabedoria, nas leis e nos ensinamentos dos gloriosos

antepassados. Assim, o povo entrou na segunda época da suaexis-

tência, na qual teria de enfrentar um problema inédito: a propa-

ganda universalista de uma civilização alheia.

 

6.º REUNIÃO: A ÉPOCA DA SEGUNDA INDEPENDÊNCIA: EMBATE COM

Shaúl:

Shaúl:

O MUNDO DOS GREGOS E ROMANOS

O período de que hoje nos ocuparemos, abrange 300; anos: da guer-

ra de Yehuda Macabi até à guerra de Shimon Bar-Kokhba, isto é:

“de 167 antes, até 135 depois da era cristã. Esta época não lhes é

desconhecida por completo, e nós começaremos por recapitular, em

conjunto, tudo o que vocês já sabem dos acontecimentos.e personali-

dades dela.
|

Eu' pensaria, que o primeiro acontecimento decisivo já se deu du-.

rante à época de transição em que os próprios judeus se mantive-.

ram fora da grande política: a conquista do Oriente por Alexandre

o Gránde: Porque dela resultou a divulgação do helenismo.

Bravo!. E o quefoi o “helenismo”?
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“ Shaúl:

Alexandre foi discípulo do grande filósofo Aristóteles. Na época

dêle, a cultura grega já tinha produzido as suas obras-primas de ar-

quitetura, poesia, artes plásticas e filosofia. Com Alexandre ini-

ciou-se a fase emque a civilização grega, conciente do seu alto ní-
vel, se expandiu por tôdas as “vizinhanças” na Europa, Ásia e Áfri-

ca. Esta civilização expansiva dos gregos, chamamo-la ide “hele-

nismo”.

Pelo que sei, “helenismo” é também a atitude do indivíduo não-gre-

go que se esforça por imitar os costumes e adotar as idéias dos gre-

gos. Como, em nossos dias, o “americanismo”.

Essa dupla definição do têrmo ““helenismo” é perfeita, e também a

sua comparação entre êle e o atual americanismo é notável. Agora

— o que me dizem vocês do primeiro choque entre o judaismo e

as tendências helenistas?

Depois da morte de Alexandre, em 323, os generais do falecido rei
disputaram a herança; acabaram por dividí-la em vários reinos, en-

tre os quais achamos o Egito e a Sírta. A Judéia pertenceu primei-

ro ao Egito, depois foi conquistada pelos “sírios”. Por mais de 150

anos, a situação dos judeus sob o domínio grego continuou a mes-

ma que antigamente sob o govêrno persa. Mas em 167, Antíoco

Epifanes da Síria quis unificar as religiões de todos os seus súditos;

por isso mandou os judeus abandonar a Lei de Moshé e praticar ri-
tos pagãos. Os sacerdotes de Yerushaláyim não se opunham à pro-

4808680: 60 Templo; e os emissários do rei propagaram, à fôrça, a
nova religiãopor todo o país. 'Mas'o velho sacerdote Matityáhu, da

cidade rural de Modiin, e seus cinco filhos revoltaram-se contra

a tirania grega. Depois da morte do pai, Yehuda Macabi assumiu

a chefia dos judeus religiosos e acabou por vencer os opressores e

por reconquistar o Templo; êste foi purificado e reconsagrado, e

em comemoração desta vitória foi decretada a festa da ““Khânuca”,

o que significa “inauguração”.

Você resumiu o que encontramos na maioria das historiografias sô-

bre a luta dos macabeus, Assim, porém, resta um enigma a esclare-

cer: Antíoco Epífanes foi ateu. A sua única preocupação, durante

todo o seu reinado, foi a aquisição de dinheiro; porque o seu reino

devia pesadíssimos tributos aos romanos. Antíoco nunca: perseguiu,

por motivos religiosos, a outrem senão aos judeus de Yerushaláyim

e arredores; nem sequer aos judeus que habitavam em outras pro-
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David:

víncias. Portanto, temos de procurar os autores da perseguição en-

tre os dirigentes da própria comunidade de Yerushaláyim.

Agora me lembro de que a história dos macabeus fala de um parti-

“do helenista entre os judeus.

Sim, e do outro lado, vocês lembram-se também da separação que

os judeus da Babilônia mantiveram no exílio. Contudo, em Babel,
êles tiveram de enfrentar apenas um ambiente a que êles levavam

o progresso espiritual. Pelo contrário, o helenismo. ..

.. exigia ser considerado a civilização mais adiantada do mundo;

e quem não o adotava, ficava “atrasado”. — Se não me engano,

foi o govêrno de Kemal Atatirk, que, depois da revolução demo-

crática, obrigou à fôrça todos os cidadãos turcos a usarem chapéus
ocidentais e adotarem outros costumes europeus. E isto na primei-

ra metade do século XX! Terão sido motivos semelhantes, que

levaram os dirigentes judaicos a promoverem uma “reforma” for-

cada?

Shaúl: Você acertou no alvo. Na civilização grega, o indivíduo incorpora-

Ruth:

va-se pela sua educação. As leis e os costumes paternos estorvavam

tal processo. Havia o perigo de cindir-se o povo em renegados “mo-

dernistas” e fiéis irremediâvelmente “atrasados”. Para evitar isto, o

govêrno (o sumo sacerdote Menelaus e os seus companheiros) jul-

gou aconselhável a reforma coletiva da lei e dos costumes. Como o

govêrno judaico dependia do rei daSíria, o sumo sacerdote pediu a

êste, autorização para substituir a “Lei de Moshé” por uma nova

“Lei de Menelaus””.. Quando então houve resistência por parte dos

fiéis, Menelaus pediu e obteve ajuda militar dos sírios. E quando
Yehuda Macabi acabara por vencer, o govêrno sírio revogou a “re-

forma”; e — lógicamente — condenou à morte e executou a Mene-

laus, como culpado de tôdas as desavenças.

Mesmo assim, Yehuda Macabi reiniciou a guerra e foi morto em

combate.

Os macabeus julgaram que o novo sumo sacerdote também se tinha

comprometido no tempo da “'reforma"". Mas desta vez, sômente u'a

minoria do povo os seguíu, e Yehuda Macabi acabou por sucumbir.
Isto aconteceu em 160.

E exatamente 20 anos mais tarde, Shimon, o último sobrevivente
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dos 5 irmãos; foi eleito príncipe esumo sacerdote dos judeus pelos

demais sacerdotes e os anciãos do povo; êste foi o início da segunda

independência, Mas o que tinha acontecido nêsses 20 anos?

O novo sumo sacerdote morreu pouco depois de Yehuda Macabi, e

seguíu-se um interregno. Mas em 152 começou, na Síria, uma guerra

civil de longa duração: diversos príncipes disputaram a posse do tro-

no. O próprio govêrno sírio pediu a Yonatan, irmão de Yehuda Ma-

cabi, que assumisse a chefia dos judeus a fim de organizar um exér-

cito auxiliar: êle tornou-se assim sumo sacerdote, muito ativo como

general e diplomata: em nome de vários reis sírios, êle e seu irmão e

sucessor Shimon conquistaram muitas cidades, que ficaram incorpo-

radas, silenciosamente, no território judaico. Shimon então estabele-

ceu a plena independência, e foi o primeiro a cunhar moedas próprias

e a possuir portos próprios na-costa mediterrânea.

E os sírios não reclamaram para si, tôdas essas conquistas?

Reclamaram, sim. Mas exceto uma única vitória passageira sôbre

o filho de Shimon, Yokhanan Hyrcanos, éles não conseguiram ser

obedecidos. Os filhos e sucessores de Yokhanan Hyrcanos trocaram o

título de príncipe pela realeza. E quando o segundo dêles, Alexandre

Yanai (Yonatan), em 76, deixou o reino à sua viuva Salomé Ale-

xandra, o território judaico era pouco menor do que o antigo reino

indiviso. A rainha conservou-o intacto. Mas depois da morte dela,

seus filhos lutaram pelo trono. Éles acabaram por recorrer ao arbítrio

de Pompeu, general e estadista romano, que se encontrava no Orien-

te: o romano aboliu a realeza e estabeleceu o protetorado de Roma,

sob o qual, no entanto, o sumo sacerdote e o sinédrio continuaram a

gozar de certa autonomia. Com isto terminou, prâticamente, o papel

histórico dos hasmoneús (= macabeus).

Isso deu-se em 63 antes da era cristã; e tudo devido à discórdia e

ambição dos próprios irmãos!

Talvez o caso não tenha sido tão simples. Essa discórdia ba-

seava-se em profundo antagonismo de idéias. Mas antes de discutir-

mos êstes: movimentos 'internos, será aconselhável, que mencione-

mos todos os acontecimentos políticos até ao fim da' época.

Sob o protetorado romano, a Judéia tornou mais uma vez a ser rei-

no. Mas o rei foi Herodes, descendente de edomitas convertidos ao

judaísmo, e filho-do ministro favorito do velho sumo sacerdote Hyrca-
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nos:1l. Por intrigas e brutalidade, êle conseguíra ser nomeado rei pelos

romanos, e reinou, contra a vontade do povo judaico, de 37 até 4 an-

tes da era cristã: um tirano dos mais sanguinários, que chegou a ma-

tar sua própria espôsa, a princêsa hasmonêia Mariamne, e a maior par-

te dos seus parentes mais chegados. Quando êle morreu, os própriosju-

deus pediram ao imperador Augusto, que êste regime fôsse abolido; e

“que a Judéiavoltasse a ser governada pelo sumo sacerdote e o sinédrio,

0 protetorado de Roma. Mas o imperador deferiu o pedido só dez

anos mais tarde, quando também um filho de Herodes se tinha des-

prestigiado. Éle nomeou então um “procurador”, que devia fiscalizar

o govêrno judaico. Os primeiros procuradores respeitaram ainda os

direitos do povo, especialmente a sua autonomia religiosa; impuse-

ram-lhe, no entanto, graves tributos, como a uma nação vencida. Po-

rém o quinto dos procuradores, o sinistro Pôncio Pilatos, passou logo

a desprezar abertamente os sentimentos religiosos dos judeus. Após

a queda dêéle, a nação judaica viu restabelecido por poucos anos, o

reino indiviso sob o simpático reinado de Herodes Agrippa |, netode

Herodes e Mariamne. Mas a morte precoce do rei fez desaparecer o

único mediador competente entre os interêsses do povo judaico e as

exigências do imperador romano. Seguíu-se outra vez uma série de

procuradores, da mesma laia que Pôncio Pilatos; e êstes, com as suas

brutalidades e desaforos, acabaram por provocar, em 66 da era cristã,

a eclosão da revolta fatal. Esta foi a chamada “Guerra Judaica”, que

determinou a perda definitiva do Templo e dos restos da indepen-

“dência (em 70 da era cristã).

Ressurgiu porém, mais de 60 anos após essa catástrofe, o Estado

Judaico independente sob a chefia de Shimon Bar-Kokhba, o qual

expulsou os romanos do imperador Hadriano e mandou cunhar, como

último rei, moedas próprias.

Mas os romanos acabaram por matá-lo ao conquistarem a fortaleza

de Betar. O Templo não foi restaurado. E o malôgro da libertaçãofez

com que os próprios judeus considerassem Bar-Kokhba como: falso

Messias. Assim, o nosso povo abandonou, por muitos séculos, a luta

pela independência.

É êsse, o motivo por que nós contamos a “época da segunda inde-
pendência” até à morte de Bar-Kokhba, e não sômente até à destrui-

ção do Segundo Templo. — Com isso, acabamos de resumir os acon-

tecimentos políticos. Agora temos de encarar os movimentos espiri-
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tuais dêste período; é que nêle se consumou uma alteração profunda

nas idéias e na atitude prática do judaísmo.

Li, algum tempo atrás, que naquela época existiram três partidos

religiosos: osfariseus, os saduceus, e os essênios; e que êstes parti-

dos se distinguíam pelas suas opiniões acêrca da vida após a morte.

Esse confronto de “'três partidos religiosos” ou: filosóficos” pro-

vém de certas observações que achamos nas obras de Flávio Josefo,

o grande historiador contemporâneo da '“Guerra Judaica”. Na reali-

dade, todo o período da segunda independência é expisiiuplmente

caraterizado pelo antagonismo entre saduceus e fariseus. Os essênios

apareceram muito mais tarde (na era do protetorado romano), 8

mantiveram-se fora da política. Pelo contrário, os saduceus e fari-

seus entre si contendiam pela preponderância em todos os domínios:

político, judicial, cultural e religioso. Mas para compreendermos ni-

tidamente a significação de tôda esta rivalidade, temos de lembrar-

nos dos grandes profetas, e do modo pelo qual êles tinham interpre-

“tado o curso da história nacional.

Segundo os sermões dos profetas, os êrros do povo deviam causar

a catástrofe dos dois reinos — o que, de fato, assim se deu. E mais

tarde, no exílio, quando os judeus tornassem a cumprir as suas obri-

gações para com Deus, esta “teshuva” (= retôrno) devia valer-lhes

a libertação e a volta ao país de Israel... . |

que igualmente acabou por realizar-se. Portanto, a interpre-ס0...

tação da história pelos profetas não foi, de modo algum, fantástica;

pelo contrário, ela foi plenamente confirmada pela experiência.

Isso explica a grande autoridade que gozavam os ensinamentos dos

profetas: como, nas ciências modernas, uma teoria aleáriga maior

prestígio, quando se verificam fatos preditos por ela. Até que, certo

dia, se descubra qualquer fenômeno que com ela não se harmonize...

Isso mesmo. E agora prossigam nêsse raciocínio, e digam-me: Qual

foi o primeiro acontecimento a não se harmonizar com as previsões

dos profetas?

A revolução dos macabeus criou um novo Estado Judaico indepen-

dente. Êste teve de contar com o mundo não-israelita, o mundo he-

lenista, em cujo meio vivia. Os profetas porém tinham anunciado

que o rei-libertador dos judeus iniciaria o domínio de paz e justiça
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no mundo inteiro: A contradição entre tais previsões e a realidade
era tão evidente como irremediável.

: Também hoje em dia há pessõas que se sentem desapontadas com
o atual Estado de Israel: porqueêste, em vez de restabelecer simples-
mente o reino da Tora, adapta a sua política às condições do
século XX.

: Vocês podem imaginar que a decepção na época dos macabeus foi
* muito maiorainda; porque o povo, até então, não tinha tido motivo
para duvidar do cumprimento das profecias. A contradição entre elas
e a realidadetinha de ser eliminada a todo o custo. Pára conseguir-se
isto, havia duas possibilidades...

A gente podia esforçar-se por“corrigir a realidade política”; ou

- - podia darnova interpretação às antigas profecias; e, com isto,
naturalmente à religião inteira. י

: Vocês nãopoderiam ter dado resposta melhor: De fato, “corrigir a
realidade política” foi o lema dos fariseus, desde o comêço da inde-
pendência do Estado macabeu: nova concepção dos ensinamentos re-
lígiosos foi adotada pelosessênios (em fins da era hasmonêia), e de

maneira mais radical ainda, por Jesus o Nazareno. Vamos primeiro
examinaro programa dos fariseus e o seu antagonismo aos saduceus.
Pelo que sei, os fariseus, cujo nomesignifica “os separados”, opu-
seram-se às tendências dos círculos governamentais para adotarem
idéias e costumes do mundo helenista. Para imunizar o povo contra
o nivelamento geral, os fariseus cultivaram justamente os costumes
nacionais, e declararam-nos obrigatórios. Segundo êles, êstes costu-
mes estavam consagrados pelo “Ensinamento Oral”, que Moshé tinha
recebido junto com a “Tora Escrita”.

: Ótimo! Os fariseus opuseram, portanto, à educação helenista, um pro-
grama de educação integralmente judaica. Pelo contrário, os sadu-
ceus, como se denominavam (pelo nome de um antigo sumo sacer-
dote) os adeptos do partido sacerdotal-aristocrata, favoreciam o in-
tercâmbio com o mundo não-judaico; e tentavam, a respeito dêste,
uma política de bôa vizinhança. ste antagonismo teve muitas facê-
tas: Aos sacerdotes, até então, foram reservados o serviço dos sacri-
fícios e oferendas no Templo, e os cargos de juízes no Supremo Tri-
bunal (“sanedrim”' ou “sinédrio"*) ; êstes sacerdotes e juízes reco-
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nheciam sóa “Tora Escrita”, e esta deixava bastante margem para a
vida quotidiana do povo se adaptar aos costumes “'modernos”, “in-
ternacionais”. Tudo isto, rejeitavam-no os fariseus...

“--êles diziam, que a “sinagoga” com a sua leitura e interpreta-
ção da Tora, e com as suas rezas, valia tanto quanto os holocaustos
no Templo; e reclamavam as cadeiras dos juízes supremos para os
mestres da Tora, escrita e oral. As sinagogas, que se encontravam em
tôdas as cidades e aldeias, estabeleceram o contacto entre a popula-
ção e os novos ensinamentos. E o sinédrio reformado devia fazer vi-
gorar como lei todos os costumes tradicionais que impediriam o ni-
velamento.

Sob o reinado de Yokhanan Hyrcanos e seus filhos, a oposição dos
fariseus ao govêrno foi militante, às vezes até violenta. Mas a rainha
Salomé Alexandra, irmã do chefe fariseu Shimon ben Shétakh, re-
conciliou o partido oposicionista com a corôa: o sinédrio foi reforma-
do por Shimon, e decretou, sob a sua influência, o ensino obrigató-
rio para tôdas as crianças, e outras leis que visavam fortalecer o con-
vívio nacional...

«+ «Como a contribuição do “'shékel”" para o Templo, .que desde en-
tão teve de ser paga também pelos judeus fora do país: isto corrobo-
rou, igualmente, a solidariedade da nação dispersa, e a base econô-
mica do centro espiritual.

«--«e a lei que uniformizou as moças que tomassem parte nas dan-
sas de roda rituais, pois assim evitou-se qualquer discriminação no
vestuário de ricas e pobres.

Vocês vêem: o reinado de Salomé Alexandra foi um período de au-
mento do prestígio moral, de consolidação política e econômica, e de
progresso social e cultural. Infelizmente ressurgiu, nos dois filhos
dela, o antagonismo entre fariseus e saduceus; e, com êste, a aversão
dos fariseus à realeza guerreira: foi, em parte, a pedido dêles, que
Pompeu, em 63, limitou as atribuições do príncipe hasmoneu Hyr-
canos Il ao cargo do sumo sacerdote, sob protetorado romano.

Foi porisso, que o snr. disse que o fim da independência não foi só-
mente devido à discórdia e ambição dos irmãos! Mas não posso ima-
ginar, que os fariseus ficassem muito contentes com os efeitos do
domínio romano: Como então reagiram êles à brutalidade dos novos
donos?
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Os fariseus em posições responsáveis esforçaram-se continuamentepor manter a paz com os romanos e por defender, com muita diplo-macia, os direitos da nação. Houve porém número considerável dejudeus que não simpatizou com o meio-têrmo. Para êstes existiamduas soluções radicais, opostas uma à outra: Uns transformaram oseparatismo cultural dos fariseus em xenofobia política; êstes foramos chamados ''zelotes”, que se constituíram sob o domínio dos pri-meiros procuradores romanos, e que acabaram por ser vencidos na“Guerra Judaica”. — E os outros renunciaram, por completo, às ten-tações e perturbações do mundo, e formaram, num oasis perto doMar Morto, uma ordem de monges, aliás o único exemplo de mon-ges no judaísmo. Êstes denominaram-se “essênios”. O início do seumovimento coincidiu com a briga entre os filhos de Salomé Ale-xandra. 0 ְ

Mas que desinterêsse pelo destino da nação! Como foi isso com-patível com o caráter nacional da religião judaica?

Penso que exatamente aí se verificou a nova interpretação do ju-
daísmo, a qual já mencionámos: Antigamente, a Tora devia santifi-car o Povo e o seu convívio social: em vez disso, os essênios come-çaram a ver na religião o meio de santificar o indivíduo e de apro-ximá-lo de Deus. A mesmíssima concepção aparece, depois, em Jesuse no cristianismo. O “Messias” então já não era o libertador da na-ção, mas sim o salvador das almas.

Mas qual era a diferença entre os essênios e os discípulos de Jesus?

Existiu um nexo entre essas duas comunidades, marcado pela perso-
nalidade de João Batista. Néle parecia ter ressurgido o profeta
Eliyáhu, mensageiro da vinda do Messias. Mas os essênios continua-
vam afastados da política, dedicados exclusivamente à sua própria
purificação. Jesus, pelo contrário, interferiu poderosamente na vida
pública e travou fortes polêmicas com saduceus e fariseus.

Foram então essas polêmicas que causaram o seu conflito fatal com
as autoridades?

Sem dúvida que não. Tais polêmicas entre representantes de
opiniões religiosas diferentes travaram-se muitas vezes, como no-lo
descreve o Talmud. O decisivo foi: Jesus condenou a resistência aos
romanos e decepcionou, com isso, os zelotes de entre os seus sequa-
zes; de outro lado, êle permitiu que o chamassem de “Messias”, e
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isto significava, traduzido paraa corrente linguagem política, “chefe

“de ummovimentodelibertação contra os romanos”, portanto: pos-

“ síveis distúrbios popularese, depois, repressálias do procurador.

As autoridades judaicas lôgicamente tentaram sufocar êsse movi-

mentoperigoso. Mesmo assimnão compreendo tudo. Tentei ler a

narração dos evangelhos, mas não cheguei a formar idéia exata do

“que alí se tenha passado. Os judeusforam, ou não, responsáveis pela

Shaúl:
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crucificação de Jesus?

O têrmo “osjudeus”, na sua pergunta, é um tanto vago. Não obs-

tante, procuremos, em conjunto, a resposta mais exata possível. Nos

evangelhos, a narração original foi, em muitos lugares, ampliadae

alterada com acréscimos posteriores. É queJesus morreu em 30 ou

35; e nenhum dosevangelhos foi fixado por escrito senão depois da

destruição do Templo, em70. A Leo Baeck, o rabino mais compe-

tente da época atual, devemos a reconstrução do antigo relato da vi-

da de Jesus. Conforme êste relato, o sumosacerdote e o sinédrio

mandaram-no prender na primeira noite de Péssakh, e ouviram tes-

temunhas acêrca dêle; como porém não encontraram dois depoimen-

tos iguais, a Tora não lhes permitia condená-lo. Assim êlesresolve-

ram, na manhã seguinte, entregá-lo ao procurador Pôncio Pilatos,

que o interrogou; e como Jesus, perante êle, confirmou ser rei dos

judeus, Pôncio Pilatos mandou açoitá-lo e crucificá-lo. Para ma-

goar o povo, otirano fez morrer o presuntivo libertador justamente

em Péssakh, na festada libertação. Agora — quem foi responsável?

Na minha opinião, o sinédrio tinha a obrigação de soltá-lo, uma vez

que nãohouvera depoimento suficiente para a condenação. Os juí-

zes conheciam a brutalidade descarada de Pôncio Pilatos, e sabiam:

entregar Jesus ao procurador, significava morte segura para o acusa-

do. Isso, não o deviam ter feito! |

Mas Jesus deixou de ser condenado apenaspor falta de provas; con- |

tinuava a ameaça de distúrbios “'messiânicos”. E o procurador não

teria deixadode responsabilizar as autoridades judaicas. Você não

vê, que não havia remédiosenão deixar o caso acargo do próprio ti-

rano, a fim deevitar consequências piores para o povo inteiro?

Vocês acabam de expôr osdois pontos de vista que, em situações se-

melhantes, sempre se chocam: o da justiça soberana e absoluta,

“fundamento dosreinos”, e o outro da justiça subordinada a “neces-
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sidades políticas". Esta, sem dúvida, já produziu muitos “assassínios

legais”, em muitos povos. “Os judeus” não são mais nem menos res-

ponsáveis pela tragédia de Jesus, do que “os francêses”, pelo caso

Dreyfus...

Mas pelo que vejo, o problema é outro. Senão, um “Zola” judaico

poderia reabilitar a memória de Jesus em nosso meio; com isto, o

“homicídio legal” estaria moralmente expiado. Mas o cristianismo

não nos acusa de “homicídio”, mas sim de “'deicídio”. Isto é: nós,

os judeus, jamais aceitámos nem aceitaremos Jesus por Salvador e
“Filho de Deus"; foi exatamente por esta nossa recusa, que — se-

gundo a interpretação cristá — causámos a crucificação dêle. São

duas coisas diferentes: Perante a nossa conciência podemos lamen-

tar, que o sinédrio tenha deixado de proteger um cidadão inocente;

isto porém não nos aproxima, nem por um tris, dos dogmas da Igreja.

Você aponta a essência da controvérsia judaico-cristã. Resta-nos

agora, falarmos dos inícios do próprio cristianismo. Aliás, também a

comunidade dos essênios acabou por ser absorvida, por esta nova

religião.

Depois da morte de Jesus, os seus discípulos organizaram-se sob a

chefia de Shimon, cognominado Pedro. Eram hómens do povo, que

pretendiam cultivar e transmitir a mensagem messiânica de Jesus,

sem contrariarem a religião dos antepassados. O primeiro teólogo de

uma nova doutrina, oposta ao judaísmo, foi um fariseu erudito da

cidade de Tarso, chamado Shaúl, e que depois da sua conversão ado-

tou o nome de Paulo. Segundo êste, os hómens, desde o pecado ori-
ginal de Adão e Eva, são incapazes de cumprir a Vontade Divina. Por

isso, a Lei de Moshé já não os pode Salvar da condenação eterna.

Deus compadeceu-se dêles e resolveu sacrificar seu próprio Filho,

que, pela morte na cruz, expiasse os pecados da humanidade. A Lei

de Moshé, com isso, perdeu a sua autoridade divina. Cada indivíduo,

quando ligado a Jesus pela fé, pode compartilhar a salvação obtida

pelo milagroso auto-sacrifício do “Cristo” (o que é a palavra grega

por Messias”).

Vocês notam, que essas idéias já foram incompatíveis com o judaís-

mo. Quando, em 64, os apóstolos Pedro e Paulo morreram em Roma,

na perseguição do imperador Nero aos cristãos, a nova religião já es-

tava irrevogâvelmente separada da religião e do povo de Israel. Ape-

nas 6 anos depois, o Templo e o Estado Judaicos foram destruídos.
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Oscristãos viramnisso a prova concludente, de que Deus queria

desherdar os judeus, por terem êles rejeitado o Salvador. Desde en-
tão, os adeptos da nova religião fizeram tudo para negar qualquer so-
lidariedade com a nação vencida, e para conquistar a benevolência
dos vencedores romanos. .

É sem dúvida por isso, que os evangelhos pintam o retrato de Pôncio

Pilatos com tão manifesta simpatia, em contraste evidente com a rea-

lidade histórica. Mas eu gostaria ainda de saber: Qual foi o papel de

Judas Iscariotes? e o que significa êste nome exquisito?

Geralmente. isso interpreta-se como “Yehuda, Ish-Kerióth”: Yehu-

da, o homem da família (ou do povoado) de Kerióth. Mas êsse nome

de Kerióth não aparece em nenhum outro lugar. Por isso, eu simpa-

tizo muito com a conjetura de que “lIshkerióth” seja corruptela de

“sicário”. Esta palavra é de origem latina, mas fôra adotada pela

língua judaica para denominar um grupo terrorista dentro do movi-

mento dos zelotes. Yehuda, “o terrorista”, não traíu ao seu mestre

“por dinheiro (como reza a tradição posterior). Éle foi induzidoa isso

David:

Isaac:

pela decepçãopolítica; quer dizer: pela indiferença de Jesus para

com a causadalibertação nacional. — Antes de encerrarmos anossa

reunião de hoje, temos de mencionar pelo menosos nomes dos maio-

res representantes do fáriseísmo espiritual; Hillel, Yokhanan ben

Zacai, e Akiva. Porque os seus ensinamentos deram o cunho religioso

e ético a tôdas as gerações posteriores do judaísmo.

Esses, já os conhecemos: Hillel: foi aquele homem. imigrado da Ba-

- bilônia, que apesar da sua pobreza se pôs a estudar em Yerushaláyim,

e chegou a ser o chefe do sinédrio, sob o reinado de Herodes. Em-

bora descendente da família de David, êle sempre continuou modesto

e ganhou fama extraordinária pela.sua bondade e paciência inesgo-

Yokhanan ben Zacai foi contemporâneo da Guerra Judaica. Conven-

cido de que esta guerra havia de terminar com a derrota completa,

êle fingiu-se de morto e saíu da cidade sitiada de Yerushaláyim, fe-

chado numcaixãode defunto. Mas êle não ofez para fugir à morte,

esimpara salvar a Tora da catástrofeiminente: êle pediu e conse-

guíude Tito, o general romano, a autorização para organizar, na ci-

dadezinha de Yavne, uma academia. Esta tornou-se, depois da que-

da de Yerushaláyim, centro espiritual e moral da nação vencida.
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'Akiva começou por'ser pastor de ovelhas é arialfabeto. Rakhêl, à fi-

lha do seu patrão, casou com êle sob a condição de que Akiva estu-

dasse. Assim, êle começou a sua carreira na idadede 40 anos e tor-

nou-se mestre dos maiores da sua época. Foi amigo e conselheiro de

Shimon Bar-Kokhba, e depois da morte dêste, também Akiva perdeu

a vida na. grande perseguição do imperador Hadriano.

Vocês disseram tudo o que, por hoje, precisamos de mencionar. Só a
respeito de Hillel, queremos acrescentar: Foi êle, quem primeiro ela-

borou métodos de dedução lógica, a fim de fundamentar as teses do
Ensinamento Oral, nas próprias sentenças da Tora Escrita; isto natu-

ralmente, para aniquilar as objeções dos saduceus contra a autori-

dade da tradição oral. Foi também éle, quem proclamou a igualdade

de direitos (“Não faças a outrem o que não queiras que te façam a

ti") como a essência da nossa religião. Sua personalidade pura, be-

nigna e meiga conquistou muitos amigos para o judaísmo. — Dos mé-

ritos espirituais de Yokhanan .e Akiva trataremos ainda, quando fa-

larmos, na próxima reunião, da composição do Talmud.

Léia mencionou, há pouco, a idéia da “vida depois da morte”. Como

foi ela aceita pela nossa religião?

Os profetas tinham falado da justiça de Deus, que punia os pecados

e recompensava a quem seguisse os Seus mandamentos. Enquanto

isto se referia ao Povo, que tinha existência ilimitada, não houve pro-

blema.: Mas no exílio babélico, os judeus começaram a conceber a

religião como relação entre. Deus e o indivíduo, e então verificou-se:

Muitas vezes, nesta vida curta, o justo sofre, e o malvado triunfa. O

livro bíblico de lyov ainda tinha admitido, que o espírito humano

não pode encontrar solução dêste problema, O mundo helenista pos-

suía a idéia da “vida após a morte”. Os fariseus então adotaram-na;

porque a tese de uma “recompensa depois da morte” solucionaria,

também para o indivíduo, o problema.da “'teodicéia” (= justiça di-

vina). Os saduceus rejeitaram tal inovação. Mas ela foi abraçada ca-
lorosamente por tôdas as pessôas que apoiavam. o aspecto individua-

lista da religião; e com a perda do Estado, êste aspecto ganhou a pre-
ponderância definitiva. — Para a nossa próxima reunião, peço-lhes

que pensem numa bôa definição dos têrmos, “dispersão” e “galúth””.

Porque sem êles, não poderemos compreender a história do nosso

povo, desde então até à época atual.



7.º REUNIÃO: A DISPERSÃO DOS JUDEUS NO MUNDO ORIENTAL:
PERSPECTIVAS GERAIS

Shaúl:

“Isaac:

Shaúl:

Ruth:

.
Y

Pedi-lhes, que preparassem para hoje, uma definição distintiva dos
têrmos “dispersão” e “galúth”. O que conseguiram vocês?

A palavra “dispersão” refere-se exclusivamente à situação da cole-
tividade, cujos membros habitam países diferentes. “Galúth” ou

“golá” significa “exílio”; inclue, portanto, a idéia do afastamento
forçadoda terra natal.

Isso, de fato, é oessencial. Por exemplo: o exílio babélico terminou
. \( 2 5com a permissão de Ciro para os judeus voltarem à terra de Israel.

Mesmo assim, a maioria dêles permaneceu naBabilônia. Igualmente
continuou a existir o centro judaico noEgito. De livre e espontânea
vontade, todos êstes judeus deixaram de unir-se no seu próprio país:
isto já não é “exílio”, Antigamente usava-se, para designar tal situa-

Ettação, a palavra grega “diasporá"; ela corresponde ao nosso têrmo “dis-
persão”.

Então podemosdizer: Com o fimda segunda independência come-
çou outra “galúth”. Esta “galúth” terminou com a proclamação da
independência do atual Estado de Israel. A maioria dos judeus, no
entanto, continua a viver em dispersão espontânea.

Agora, portanto, temos de ocupar-nos de um período tão demorado
como desagradável: sofrimentos judaicos em meio de um mundo ini-
migo e literatura judaica, alheia à vida. Já tenho horror a isso.

Você não tem razão, Uri: mas é bom você ter manifestado os seus
sentimentos. Porque muitas pessõas pensam da mesma forma. A ex-
plicação dêsse fato é simples: Os grandeshistoriadores modernos do
passado judaico foram judeus europeus. Como na perspectiva, tam-
bém nahistória, os objetos aparecem tanto maiores, quanto mais
perto estejam de nós. Por isso, vemos em primeiro plano, o que te-
nha acontecido aos judeus, na própria Europa: em segundo lugar, os
destinos dêles no mundo dos gregos e romanos, pois a êstes, os eu-
ropeus consideram-nos como seus pais espirituais. A nossa galúth no
antigo mundo mediterrâneo e, igualmente, no mundoocidental foi,
de fato, uma série de sofrimentos. Isto não se deu em relação ao
convívio dos judeus com as demais nações do Oriente.

Eu confesso ter esperado, que omitíssemos êsse período oriental.
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Aprender os nomes de-todos os sábios que tenham colaborado na
composição do Talmud, não me atrai. Porque eu nunca chegarei a
ler o Talmud. E penso que aquele período remoto tem tão pouca re-
lação com a nossa atualidade. Muito mais gostaria eu de conhecer a
história dos judeus na Espanha e em Portugal...

Não foi sômente o Talmud, que se originou naquela galúth oriental,
mas muitos outros livros importantíssimos da nossa tradição, por
exemplo: o “siddur”, o nosso livro de rezas.

E fiquem sossegados: Ninguém pensa em ensinar-lhes os nomes de
“todos os sábios que participaram da autoria do Talmud”. O número
dêles excede, em muito, dois milhares de pessõas. Mas mesmo que
vocês nunca cheguem a ler um único trecho do Talmud, ou a conhe-
cer mais do que pouquíssimos nomes de entre os seus autores mais
famosos, vocês — sem o saberem — conhecem muitas lendas, ane-
dotas e sentenças talmúdicas. Aliás também o período de gló-
ria dos judeus na Espanha e em Portugal constitue parte integrante
da história do Oriente...

Mas como assim? A península ibérica é a parte mais ocidental de tô-
da a Europa...

Peçoagora a todos vocês um esfôrço especial de atenção e raciocí-
nio lógico: Léia acaba de mencionar o aspecto geográfico. Tem plena
razão. Por exemplo: vistos de Roma, a terra de Israel fica em dire-
ção leste, o continente africano — ao sul, e a península ibérica —
no extremo ocidente europeu. Isto, na geografia, foi, é, e será sem-
pre assim, Nós porém encaramos a história da civilização. Aí ocor-
rem mudanças. Por exemplo: Os árabes foram sempre um povo re-
presentativo da cultura oriental. Êles conquistaram grande parte da
Espanha e dominaram-na por quase oito séculos. Qual foi então o ca-
ráter da civilização ibérica?

Se o entendi bem, a Espanha, durante êsses oito séculos, pertenceu,
sob aspecto político e cultural, ao Oriente. Mesmo que talvez se ti-
vessem conservado muitos elementos: das civilizações anteriores.

Já estudámos um processo idêntico: as conquistas de Alexandre, que
fizeram com que vastas partes da Ásia dependessem política e cul-
turalmente do mundo grego. Pelo menos, por alguns séculos...

Isso mesmo. Vocês compreenderam perfeitamente. Agora esforcem-
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se mais umpouquinho. Quem pertence à nação brasileira, ou4
סט17806658,סט italiana?

Os naturais do Brasil formam a nação brasileira. Osda Inglaterra, o

povo inglês.E assim por diante.

Assim é. —Agora: quem pertenceà nação árabe? Não.me digam

que são os \8daArábia”, =

Li hápoucotum ensaio sôbre oprofeta árabe Maomé, ou4 “Muhamed”

(como êle se chamana sua própria língua). Maomécriou o “islam”,

uma nova religião. Os árabes, até então, estavamorganizados em

“muitas.tribos drrererites ou, no melhor doscasos, em pequenos prin-

cipados e “reinos”. A adesão ao islam unificou--Os, € assim nasceu a

“grande naçãoárabe.

Mas osárabes nãosão idênticosaossectários de Maomé, Existem
“maometanos que não são árabes; e existem também árabes que não

são maometanos, mas sim cristãos.

Mesmo assim, Ruth — na essência —temrazão. A nação árabe

nasceuaonascero islam. Ela recebeu .o seu cunhopela religião de
Maomé. Hoje, um árabe podeser cristão sem se desligar da nação

“árabe;porque, em nossos dias, o Oriente É invadido pelas -ociו

dentais, ל ,ּ , :

O snr: quer ה A religião de וויל 8“alma” da nação árabe.

“Areligião de Moshé foi a “alma” da naçãojudaica.
“casos assim?E o que é dos povos maometanos que nãosão árabes?

Existem mais

Tódas as. nações da épocaclássica do Oriente foram, ao mesmo tem-

po, unidadesreligiosas: Os caldéus de Nabucudonosor adoraram os

“astros, e criaram a astrologia; porque, segundo êles, os astros regem

o destino e determinama hora de cadaacontecimento. Ospersasan-

tes de Maomé seguiram o profeta Zoroastro (ou Tzaratustra), con-
1temporâneo do nosso.profeta Yirmiyáhu. A religião de Zoroastro en-

- cara o antagonismoentre o Beme o Mal como aluta permanente en-

tre dois “deuses-gêmeos, Ormudzd e Ariman, pelo domínio sôbre o

nosso mundo. Dalí originou-se a figura do “diabo”, que penetrou em

outras religiões. Com o advento do cristianismo, nasceramváriasna-
ções orientais, que corresponderam aos diferentes ramos da nova re-

ligião: os bizantinos, os armênios e osabissínios. Mais tardeainda

“apareceu o islam; ecomêle os árabes, queconquistaram muitos. paí-
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ses. Os próprios persas tiveram de abandonar a sua religião em prol

da doutrina de Maomé. Alguns séculos mais tarde, os persas recupe-

raram a independência nacional, e não deixaram de criar, ao mesmo

tempo, uma nova confissão dentro do islam. Vocês vêem: a identi-

“dade de religião e nação é peculiaridade comum a todos os povos da

* própria esfera oriental, As aparentes exceções — povos sem religião

diferente — são povos marginais; por exemplo: os berberes africa-

nos ou os turcos provindos da Ásia Central.

Li uma vez: os judeus puderam sobreviver à galúth de dois mil anos,
porque possuíam uma “pátria portátil”: a Bíblia. Começo agora a
perceber que, para tôdas as nações orientais, a religião desempenha
o mesmiíssimo papel, que a idéia da “pátria” para as nações do Oci-
dente.

As mentalidades oriental e europêia são basicamente diferentes, em
todos os setores da vida. Mas nós percebemos esta diferença mais
facilmente, ao examinarmos o nexo entre “nação”, “religião”, e
“pátria”,

E os gregos e romanos derivaram também as suas nações da idéia da
pátria?

Usaram a mesma palavra. Mas, para êles, “pátria” não era um país,

como na linguagem europêia ou americana, mas sim era a “cidade
natal”

Então, os romanos constituíam uma nação, mas os gregos não; êstes
compunham-se de muitas nações: os atenienses, os espartanos, e

muitos mais ainda. Mas o imenso império romano. ..?

-« «foi concebido como confederação de muitíssimas cidades, entre

as quais a própria Roma exerceu a presidência permanente.

Compreendo agora, por que os judeus dispersos se deram muito me-

lhor com os demais: povos orientais. Tôdas estas nações viviam dis-

persas. Em cada cidade havia um bairro árabe, outro judaico, outro

grego, e assim por diante. Os judeus não constituíam exceção. Exa-

tamente o contrário devia acontecer no mundo mediterrâneo das ci-

dades-pátrias e no mundo europeu,

Mas no Oriente não houve jamais perseguições aos judeus?

Houve ocasionalmente atritos e hostilidades normais entre nações



vizinhas. Disto, naturalmente, os judeus não ficaram isentos. Mas

não existe semelhança alguma entre êstes casos e o sistema de hu-

milhação e sofrimentos, ao qual os judeus se viram submetidosno im-

pério romano, e mais tarde no Ocidente. Aliás, quando falamos da

história judaica, o têrmo “Ocidente” abrange também a Rússia...

E agora, para que vocês adquiram uma primeira noçãodesta época

tão temida, vou dar-lhes o resumo da “galúth oriental”. Distingui-

mos, nela, 5 períodos:

1. O PERÍODO DA CODIFICAÇÃO DO DIREITO JUDAICO, da des-

truição do Segundo Templo até ao acabamento do Talmud (em 500):

Parte dos judeus vive sob domínio romano, o qual abrange também

a própria Judéia; a outra parte está incorporada no império dos par-

tas e, depois, dos persas. No fim dêste período, os judeus da Pérsia

estão emplena ascensão e possuem, no ''rosh-haggolá” (— chefe do
exílio; “exilarca”), a sua própria autoridade central, apoiada pelo go-
vêrno persa. Pelo contrário, a autoridade análoga dos judeus mediter-

râneos, a do “patriarca”, acaba por ser extinta pelo govêrno romano;

* todos êstes judeus, ao alcance da opressão romana, deixam de tomar

parte ativa na vida espiritual da nação. — O resultado positivo dêste
período foi: tôdas as comunidades da nação judaica dispersa obede-
ceram espontaneamente à Lei Judaica fixada no Talmud.

2. O PERÍODO DO PREDOMÍNIO OFICIAL DOS JUDEUS BABILO-
NICOS, SOB O CALIFADO ARABE, da conquista de Yerushaláyim
pelos árabes (em 638) até à morte do último “'gaon” (isto é: reitor da
“academia talmúdica) de Pumbadita (em 1040):

No início dêste período, os árabes conquistam tôdas as possessões
africanas e asiáticas do império romano (exceto a Ásia Menor), e
ocupam inteiramente o império persa. Poucos decênios depois, tam-
bém a península ibérica é incorporada no califado maometano. As-
sim, as comunidades judaicas de todos êstes países tornam a ser uni-
das sob a autoridade do exilarca, o qual, perante o califa, é oficial-
"mente responsável pelos judeus do imenso império. Ao lado do exi-
larca, os reitores das grandes academias talmúdicas da Babilônia (os
chamados “gueonim”) exercem umaautoridade judicial e espiritual.
O domínio das leis talmúdicas sôbre a vida judaica emtodos os paí-
ses chega a ser aceito oficialmente. Nêste período estabelecem-se o
texto oficial da Bíblia hebraica com vogais e pontuação (texto “mas-
sorético”"), a ordem oficial das nossas rezas (“siddur"), e os funda-
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mentos da filosofia religiosa. No fim do período decai o poder do

califado, devido a lutas internas. Muitas províncias tornam-se inde-

pendentes (entre elas a Espanha) ou quase independentes. Desfa-

zendo-se a união do califado, desfaz-se também a autoridade univer-

sal dos exilarcas e gueonim.

3. O “PERÍODO DE GLÓRIA” NA PENÍNSULA IBÉRICA, do século

X até ao século XIII:

O domínio dos árabes e mouros (= berberes maometanos) sôbre

grande parte da Espanha favorece a numerosa população judaica, que

goza de plena autonomia e desenvolve a sua vida cultural em vivo

intercâmbio com os maometanos. Na segunda metade dêste período,

os príncipes cristãos ganham terreno. Os pequenos estados maome-

tanos são obrigados a pedir auxílio aos seus correligionários da África.

Assim, a Espanha islâmica fica entregue ao poder de aliados fanáti-

cos e reacionários. Como todos os demais dissidentes, também os ju-

deus sofrem com a opressão, e muitos acabam por emigrar. Alguns

dedicam-se a grandes viágens. Outros tornam a radicar-se no Egito

ou na Ásia Ocidental. Outros ainda deixam-se atraír pelos países

cristãos de Castela, Aragão, e Navarra; é que êstes países consideram

os judeus como importante fator político, e praticam a tolerância. —

O período representa o apogeu da poesia e filosofia judaicas num

ambiente de elevada erudição talmúdica e geral. No fim dêste desen-
volvimento aparece o famoso livro “'Zohár” e inaugura a grande mís-

tica, tão oposta às tendências racionalistas da filosofia anterior.

4. 0 PERÍODO DA DESTRUIÇÃO DO JUDAÍSMO IBÉRICO, nos

séculos XIV e XV:

A península ibérica é gradualmente reconquistada para o Ocidente.

Uma “cruzada interna” contra judeus e mouros visa eliminar as re-

ligiões dissidentes. A política cristã almeja unificar não só o país mas

também a população. O casamento de Fernando e Isabela cria a Es-

panha moderna. Cêrca de 1480, a Inquisição é transformada pelos

dois monarcas em arma da sua política unificadora. Em 1492, Fer-

nando e Isabela conquistam Granada, o último baluarte do islam na

península. Imediatamente depois, decreta-se a expulsão dos judeus

da Espanha. Muitos judeus, batizados sob pressão, continuam no

país como “cristãos-novos” ou '“'marranos”. Alguns dêles tomam

parte ativa no descobrimento da América. — Pouco depois, também

o govêrno português acompanha, forçadamente, o rumo da política
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espanhola; esforça-se porém por impedir o mais possível a emigração.

5. O PERÍODO DO RENASCIMENTO E DO DECLÍNIO DOS SEFA-

RADIM NA TURQUIA E NA HOLANDA,nos séculos XVI e XVII:

Depois da expulsão dos judeus ibéricos, a Inquisição, na Espanha e

(desde 1536) em Portugal, continua a perseguir os marranos “ju-

daizantes”, isto é: os que escondidamentepermanecem fiéis ao ju-

daísmo. Durante êste período, muitos dêles fogem para a Turquia e

para a Holanda, onde se formam dois importantes centros sefárdicos.

Os refugiados tornam alí abertamente à religião paterna. Cultivamos

estudos talmúdicos e cabalísticos, e mergulham mais e mais em fan-

tasias de uma iminente salvação milagrosa. Dalí resultam os movi-

mentos messiânicos e a sua grande repercussão entre os sefaradim.

A filosofia racionalista, pelo contrário, já não lhes parece compatível

coma religião. Fechados ao progresso espiritual, os sefaradím per-

dem a sua vitalidade com o malôgro do último movimento messiã-

nico. Assim, pouco a pouco, êles cedem o primeiro lugar aos ashke-

nasím.

Já ouví falar dos têrmos “ashkenasim” e “sefaradim”, mas não tenho

idéia exata do que significam.

Pelo que sei, “'sefaradim” é, literalmente traduzido, “espanhois”;

“ashkenasim”, originalmente, significa “alemães”. Por extensão, os

ashkenasim abrangem todos os judeus da Europa Central e Oriental;

e os sefaradim, todos os descendentes dos judeus ibéricos.

Vimos hoje, que o centro ibérico foi a continuação retilínea do cen-

tro judaico na Babilônia. Por isso, podemos falar da “dispersão dos

sefaradim”, em vez da “dispersão dos judeus no mundo oriental”.

Em nossa próxima reunião vamos conhecer melhor as personalidades

e as grandesobras dessa época, e então, vocês encarregar-se-ão dos

resumos,

 

8.2 REUNIÃO: VULTOS E OBRAS DA DISPERSÃO DOS SEFARADÍM, NA

Shaúl:

Ruth:

PALESTINA E BABILÔNIA

Hoje, primeiro Ruth vai resumir o que temos de saber da época tal-

múdica.

Com a destruição do Segundo Templo e dos restos da independência

política, em 70 da eracristã, os judeus viram-se privados dos funda-
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mentos concretos da sua vida nacional. Parecia que nada pudesse

salvar o nosso povo, do extermínio por assimilação. Após a queda

do Templo, os sacerdotes e, com êles, os saduceus desapareceram

do palco da história. Mas houve, nêsse momento, personali-

dades que não se conformaram com o iminente nivelamento

do povo judaico pela civilização universal. Foi o rabi Yokha-

nan ben Zacai, que com os seus discípulos organizou, em Yav-

ne, um tribunal supremo e uma academia. A chefia desta nova au-

toridade central foi conferida, a pedido do próprio Yokhanan, ao seu

discípulo Gamaliel Il, que era descendente de Hillel e assim do rei

David. Deu-se a Gamaliel, e aos seus sucessores, o título de “nassi”,

que costumamos traduzir por “patriarca”; a palavra significa “prín-

cipe” e também “presidente”, e serve hoje de título oficial ao Pre-

sidente da República de Israel.

A nova autoridade central judaica não dispunha de nenhum poder

coercivo. Mas nêste momento crítico triunfou a educação do povo

pelos fariseus: Tôdas as comunidades judaicas dispersas, em gran-

diosa disciplina espontânea, aceitaram as decisões do patriarca e dos

seus colaboradores, como competentes em legislação, jurisdição, e

fixação do calendário das festas. Assim, os chamados ''tanaím”” (mes-

tres) puderam compilar e harmonizar as leis oralmente transmitidas,

com o apôio da nação inteira. Gamaliel foi personalidade autoritá-

ria, porém isenta de ambição e vaidade pessoais; êle foi o grande uni-

ficador, que exigiu obediência como meio de conseguir que a nação

sobrevivesse. A segunda geração dos “'tanaím” foi a dos “dez már-

tires”, na época de Bar-Kokhba e da luta do imperador Hadriano

contra a transmissão da Tora. Como o mais famoso desta geração co-

nhecemos o rabi Akiva. Êle ampliou os métodos de Hillel que visa-

vam ligar as leis orais à Tora Escrita. Ao mesmo tempo, êle foi pio-

neiro do progresso nos próprios métodos de ensino; porque apresen-

tou a imensa matéria aos estudantes dé modo, que se tornasse mais

fácil de aprender. — A terceira geração, à qual pertenceram o rabi

Meir e o rabi Shimon ben Yokhai, organizou, por causa da devastação

da Judéia, novo colégio central no Galil. A quarta geração foi enca-

beçada pelo patriarca Yehudah Ha-Nassi. Êste homem possuía igual-

mente a capacidade de grande estadista e a de sábio eminente. Com

os seus discípulos, êle acabou a fixação da Lei Oral na “Mishna”

(= “repetição da lei”), cêrca de 200.

A “Mishna”, no entanto, contém opiniões e teses breves sôbre o que
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se devia considerar “lei vigorante"; não dá porém decisões, ou por-

menores relativos à aplicação prática. Tudo isto foi examinado e dis-

cutido nos três séculos que se seguiram a Yehudah Ha-Nassi, nas

academias da Palestina e da Babilônia. As atas destas discussões for-

maram a: “'Guemara' (= “'acabamento”). Os sábios que nela cola-

boraram, chamaram-se “'amoraím” (= intérpretes).

Desde a gestão do rabi Yehudah Ha-Nassi, as relações en-

tre a autoridade central dos judeus e o govêrno romano fo-

ram satisfatórias. Porém no ano de 325, deu-se u'a mudança na si-

tuação do império romano, de consegiências fatais para a religião e

o povo de Israel: o cristianismo foi unificado e declarado religião ofi-

cial pelo imperador Constantino o Grande. A Igreja influíu, desde

então, na legislação do império, e conseguiu, que os judeus fôssem

cada vez mais reduzidos a uma classe de párias. Foi-lhes proibido,

aceitar novos adeptos. Foi-lhes proibido, desherdar filhos que aban-

donassem a religião paterna em prol do cristianismo. Foi-lhes proi-

bido, construir novas sinagogas. E muitas vezes foram destruídas, pe-

los cristãos, as sinagogas, e depois negada a devida indenização. Por

fim, foi abolido o patriarcado judaico (cêrca de 425), e pouco de-

pois, o título de patriarca foi transferido para o bispo cristão de

Yerushaláyim. Este desenvolvimento dificultou progressivamente tam-

bém a vida espiritual dos judeus palestinos, e acabou por impossibi-

litá-la. Foi por isso, que (em 360) o patriarca Hillel || comunicou,

a tôdas as comunidades judaicas, as regras de cálculo do nosso ca-
lendário. Porque assim, o calendário nacional havia de ser universal-

mente observado, mesmo que se extinguisse o patriarcado. Pelos mes-

mos motivos, pouco depois, foi rápidamente acabada a Guemara pa-

lestina, que junto com a Mishna forma o “Talmud Yerushalmi”. —

Felizmente, na Babilônia, a vida judaica gozou de sossêgo. Dois dis-

cípulos de Yehudah Ha-Nassi — Rav e Shemuêl — iniciaram alí a

série dos amoraím.  Éles foram reitores de grandes academias (em

Sura e Nehardea) , e fomentaram também a instrução popular. O tra-

balho na Guemara babilônica foi acabado em: 500; esta Guemara
forma junto com a Mishna, o “Talmud Bavli”, que é muito mais am-

plo do que o “Talmud Yerushalmi”. :

Na minha cabeça reina grande confusão a respeito do Talmud. O que

Ruth acaba de dizer, está de acôrdo com a fórmula que também eu

tenho na memória: “Mishna -+ Guemara = Talmud”. Há pouco po-

rém ouvi alguém dizer: No Talmud distinguímos entre “'Halakha” e

— 102 —

 

o

1
 

 

Shaúl:

 

“Agada”. Em outra ocasião ainda, alguém mencionou 6 partes prin-
cipais em que se subdividia o Talmud. Peço ao snr. que nos ajude a
formar idéia exata.

Então tomem nota: As teses da Mishna são a “matéria-prima” da
lei. A Guemara é a ata da discussão e interpretação de todo êste ma-
terial. Quando abrimos um volume do Talmud, vemos no meio de
cada página, o próprio texto talmúdico, emoldurado por comentários
marginais. Nêste texto talmúdico, aparecem alternados um trecho
curtinho da Mishna, e outro, muito mais comprido, da Guemara.

A Mishna (e portanto o Talmud inteiro) está subdividida em 6 par-
“sztes que se chamam “'sedarim” (= “órdens”). Os seus nomes são:

“zeraim” (sementes), que contém as leis agrárias;

“moêd” (festa), que trata das festas e dos dias de jejum;

“nashim” (mulheres), isto é: o direito matrimonial e familiar;

“nezikin” (danificações) : códigos civil e penal, processo criminal;

“kodashim” (sacramentos) : ritual dossacrifícios e da alimentação;

Oy
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“taharóth” (purificações) : pureza ritual de pessõas, residências e
utensílios, higiene.

Cada “ordem” da Mishna é subdividida em tratados, cada tratado em
capítulos, e cada capítulo em teses ou artigos (“halakhóth” ou “mish-
nayóth”).

Nem tôdas as ''órdens” se limitam com rigor às suas matérias. Por
exemplo: “nezikin” contém também o famoso tratado “Pirkê-Avóth”
(sentenças dos mestres), o qual nos transmite lemas filosóficos dos
grandes sábios. Muito mais digressões em todos os domínios da ciên-
cia e da vida, encontramo-las na Guemara, Às vêzes, ela discute pro-

. blemas da ética geral, e elucida-os por parábolas e lendas. Em outros
lugares, ela refere-se aos conhecimentos gerais, ao folclore, à men-
talidade popular, e à vida quotidiana dos judeus daquela época. Disto
resulta a outra distinção que você, Isaac, mencionou: Tudo o que é
matéria jurídica, no Talmud, é chamado “Halakha” (lei). E tudo o
que pertença a outros domínios, é “Agada” (narração). Vocês po-
dem imaginar: a “Agada" é uma fonte de primeira ordem para o nos-
so conhecimento da antiga cultura do nosso povo.

David: Um colega cristão deu-me, poucos mêses atrás, um panfleto antiju-
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" iniguidade déles e a nossa verdade”.
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daicoda época nazista naEuropa, e pediu a minha opinião a respeito.
O panfleto tentava demonstrar o nosso espírito vingativo ea nossa
hostilidade contra tudo o que não éjudeu, e alegava, para êste fim,
várias frases do próprio Talmud, que não soavam nada bem...
E o que respondeu você ao seu colega?

Eu disse naturalmente, que aquelas citações só podiam ser falsas.

Não, David. Eu não li o Panfleto. Mas em geral, os nossosinimigos
não precisam de falsificar as citações do Talmud. Vocês já ouviram:
A Guemara contém as atas originais de discussões vivíssimas. Encon-
tramosnelas opiniões e observações de todosos teores e tendências
possíveis e mesmo impossíveis. Tódas estas observações, quando
apreciadas no seu nexo original, não provocam indignação alguma.
Mas a gente sóprecisa de citá-las avulsa e isoladamente, sem acres-
centar-lhesas réplicas que, no original, as acompanham: e já se po-
derá provar, contra nós, tudo o que se quiser.

Isso pertence aos tempos modernos. Mas o quemais me impressio-
nou, a mim, foi a campanhaantijudaica da antiga Igreja no império
romano. Sempre, eu ouvira dizer, que a Igreja católica, justamente
nas perseguições nazistas, ajudou os judeus, ondefôsse possível.
Quandopreparei o meu resumo, fiquei também muito surpreendida
com essa atitude da Igreja. Pois não foramalguns fanáticos quaisquer
sem importância religiosa, que apoiaram o estrangulamento da vida
judaica. Pelo contrário, foram os maiores Padres da Igreja: Ambró-
sio de Milão, o gênio-criador da poesia e música sacra; Jerônimo, o
autor da “Vulgata”, versãolatina daBíblia, na qual se baseiam tô-
das as traduções católicas: e Agostinho, o maior teólogo da Igreja.
Todos êles martelaram na mesma idéia: Temos de privar os judeus
dos seus direitos. Porque a sua humilhação demonstra “a

Pensei mesmo:
mos discutir tudo isto, abertamente, com os cristãos. Mas depois
achei: hoje em dia, estas idéias já não têm importância, como prova
a luta da Igreja contra a perseguição nazista.

Infelizmente, essa é uma conclusão errada. A Igreja considerou o
movimento nazista como espécie de paganismo militante. Muitos
servidores da Igreja tornaram-se mártires, ao protegerem as vítimas
do nazismo. Mas êstes princípios e atos humanitários beneficiaram
exclusivamente aos judeus como indivíduos. Asnossas reivindicações
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David:

nacionais sempre encontraram oposição consegiente por parte da

Igreja. Vocês sabem: Em Novembro de 1949, a Organização das Na-
ções Unidas (“ONU”) tomou a famigerada decisão em prol da in-
ternacionalização de Yerushaláyim. Tal decisão naturalmente não
pôde ser obedecida pelo Estado de Israel, e grande parte da propa-
ganda adversária baseia-se nesta “desobediência” nossa. Foi a mais
grave derrota política que o Estado de Israel sofreu. Ela só foi pos-
sível, por que, ao bloco árabe e ao bloco soviético, naquela ocasião
se juntaram os países católicos que atenderam as solicitações do Va-
ticano. E qual é o motivo destas solicitações? Ninguém duvida real-
mente da capacidade e da determinação de Israel para proteger os
Lugares Santos (dos cristãos e maometanos) e para garantir a invio-
labilidade dêles. Mas Yerushaláyim como capital de Israel, reconhe-
cida por tôdas as nações, significaria a reabilitação do Povo Judaico
degradado. Seria extinta a nossa ignomínia, que devia servir de pro-
va perpétua “da iniquidade judaica e da verdade cristã”. Não seria,
talvez, de todo inútil uma conversa aberta com os nossos concida-
dãos, aos quais nós perguntariamos: Vós, os cristãos do século XX,
continuais a aprovar a antiga acusação do “'deicídio” e a discrimina-
ção que nela se baseia?

Antes de mais nada, devia-se insistir em que a Igreja não tem o di-
reito de interferir na política. Política e religião têm de ficar sepa-
radas.

Julgo que temos de distinguir: A Igreja tem todo o direito de defen-
der as leis morais e a sua manutenção também no mundo político.
Ela não tem direito algum de perpetuar uma nação inteira na situa-
ção vergonhosa de párias, por motivos dogmáticos. — Agora você,
David, dará o resumo do período dos exilarcas e gueonim na Babi-
Iônia.

Maomé, o profeta árabe, morreu em 632. Havia dez anos apenas,
êle se vira obrigado a fugir dos seus adversários de Meca para Yatrib.
Nêstes últimos dez anos da sua vida, o visionário ridicularizado e
ameaçado pelos seus patrícios, tornou-se chefe de um estado bem

organizado. A cidade de Yatrib foi denominada “Medináth-an-Nabi”

(cidade do profeta), abreviada em “Medina”. Alí nasceu Maomé

o estadista e legislador. Êle acabou por triunfar sôbre Meca e por unir
a nação árabe sob a bandeira do islam.

Os árabes dizem: Deus quis, que o maior e último dos profetas
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pe fôsse um homem sem mácula, mas sim que come-

, 2 ditaו espécie, para conhecer a fundo

Sd pin amam euias0 são idênticas

Es p avra Rain (shalóm), devia significar “Paz em Deus”.

rsni pesa as grandes religiões anteriores, mas

unos 6 tradições judaica e cristã por terem alterado a revelação

divina, a “religião de Ibrahim”, cuja pureza Maomé קוו hs

saseiar: No início, o profeta tinha contado com o apôio dos au

rosos judeus da' Arábia. Mas êstes não gostaram da missão religi E

dêle. Então, êle passou a combatê-los e revelou, nesta luta fe

qualidades de um político sem escrúpulos. Os judeuses

ser expulsos ou subjugados; dae
os; considerável pa ב Ro

sacrada,
parte dêles foi até mas-
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grande estadista e organizador Omar, levou êste plano a 2 = ;0

-oGrandes partes do império bizantino e todo o
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E deל ““nassi””. O poder dos exi-
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zes, as competências dêles, para prejuízo da יייי

A auto i ini ino ade domínio dos califas fortaleceu o judaísmo numérica

noralmente. Em meados do século VIII, o povo mongol dos khaza

res á i, nãs márgens do rio Volga, adotou o judaísmo. Ao mesmo tempo
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uloso centro judaico na Espanha maometana, à
estava formado, pop

qual se desligou do califado, em 750. Poucos anos depois houve na

própria Babilônia um movimento que se opôs à autoridade do Tal-

esultou na secessão de uma nova seita, chamada “ka-

raim” (= “leitores” da Tora Escrita). Mas também esta cisão be-

o judaísmo. Pois os karaím

erem ou até de falsificarem a

mud, e que r

neficiou, pelo menos espiritualmente,

acusaram os talmudistas de não conhec

Bíblia. Os “'rabanim” viram-se assim induzidos a examinarem os seus

próprios conhecimentos, € verificaram: A transmissão dos textos bi-

blicos sem vogais, de fato, tinha causado muitos êrros e equívocos.

Por isso, os rabinos puseram-se à conferir a tradição (“'massorá”)

relativa à pronúncia da Bíblia, e fixaram a versão exata por meio de

vogais, acentos, e pontuação. O resultado dêste trabalho filológico

foi o texto “massorético”, que ainda hoje é usado nas edições he-

“braicas da Bíblia.

Outro fruto do convívio dos judeus com 5 árabes foi a

filosofia judaica, fundada por Saadya, gaon de Sura, cêrca de

“930. O judaísmo,até então, tinha sido um modo de viver e deorga-

nizar o convívio social, e não uma doutrina. Mas em confronto com

“o islam e o cristianismo, que ambos expunham princípios da fé de-

finidos, também os judeus sentiram a necessidade de possuírem a

sua doutrina religiosa bem fundamentada. A palavra “emunah”, que

na linguagem bíblica significava “confiança” e “fidelidade”, adqui-

riu então o novo sentido de “fé”. Saadya escreveu uma obra intitu-

lada “emunóth w'deóth” (“princípios da fé e raciocínios”); nesta

obra, êle definiu a doutrina religiosa do judaísmo, e esforçou-se por

demonstrar que as idéias religiosas por êle expostas combinavam

perfeitamente com as exigências da razão humana. Para escrever

êste grande livro, Saadya aproveitou um período de ócio forçado:

Ele se tinha recusado a endossar um julgamento pronunciado pelo

exilarca; o exilarca destituíu Saadya dos seus cargos de reitor e juiz.

' Sômente sete anos depois dêste conflito, o grande sábio se reconci-

ווסט com o “'nassi”, e tornou a ser gaon. Decorridos mais três anos,

morreu o exilarca. Seu filho sobreviveu-lhe só por sete mêses. O cargo

“coube então a seu neto, ainda menor de idade. Nêste momento an-

gustioso, Saadya provou a profunda bondade do seu caráter. Ele cui-

dou do neto do seu antigo adversário como se fôsse seu próprio filho.

Infelizmente sobreveiu, em breve, também a Saadya, a morte. O jo-

vem exilarca nunca chegou a êxercer o seu cargo. E também a aca-
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demia de Sura ficou sem chefe digno do seu antecessor e fechou,

pouco depois, as suas portas. — A outra academia, a de Pumbadita,

manteve as suas atividades por mais um século, sob a direção de sá-

bios de grande competência e autoridade, que porém não se iguala-

vam à personalidade de Saadya. Em 1040 morreu assassinado, o úl-

timo gaon de Pumbadita, que ao mesmo tempo tinha sido exilarca.

Sua família fugiu da Babilônia e transferiu-se mais tarde para a Es-

panha.

Você, David, resumiu em concentração modelar, os traços essenciais

dêsse período construtivo. Eu queria apenas acrescentar poucas pa-

lavras sóbre o “siddur”. Porque êle também constitue herança dos

gueonim. Na época do Talmud, tinham sido fixados os fundamentos

do nosso serviço divino e das rezas: Gamaliel || ordenou as 3 “horas

de oração” e determinou o texto definitivo da “Reza das 18 Bên-

çãos”. Rabi Meir estabeleceu a obrigação de cada judeu rezar cem

bênçãos diáriamente. E Rav, um dos dois primeiros amoraíim na Ba-

bilônia, compôs os hinos do “'Mussaf-Rosh-Hashana”, entre êles o

famoso “Alênu |'shabêakh”, com o qual hoje terminam todos os nos-

sos serviços divinos. Assim Rav tornou-se o “avô da poesia litúrgica”.

Na época post-talmúdica, os gueonim foram muitas vezes consulta-

dos a respeito das ''cem bênçãos do rabi Meir”. Eles encarregaram-se

de fixar a ordem das rezas e dos ritos. Cêrca de 875, o rav Amram,

gaon de Sura, publicou o primeiro livro de reza para tôdas as

comunidades judaicas. Não obstante muitas ampliações poéticas

posteriores, êste “Siddur-Rav-Amram” forma ainda hoje o “esque-

leto” do nosso serviço divino, — Na próxima vez, ouviremos pri-

meiro Eva e Isaac, depois Léia, e por fim Uri.

 

9.3 REUNIÃO: OS SEFARADÍM NA PENÍNSULA IBÉRICA, NA TURQUIA

Eva:

E NA HOLANDA

Os califas de Bagdá, na Babilônia, reinaram sôbre uma pluralidade de

nações: árabes, persas e berberes, que aderiam ao islam, e várias na-

ções dissidentes; nesta população infiltrou-se ainda, por migração

contínua, o povo guerreiro dos turcos, também muçulmanos. Mui-

tas discórdias e até guerras civis reduziram os califas a uma autori-

dade meramente fictícia. Esta mudança determinou também o de-

clínio e a extinção das autoridades judaicas na Babilônia. Mas as

mesmas mudanças fizeram com que, na Espanha, nascesse e flores-
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cesse um centro maometano independente e, comêle, novo 6

judaico, muito produtivo. Os maometanos espanhois organizaram-se

num novo califado com a capital em Córdova. O maior califa de Cór-

dova foi Abd-er-Rakhmán Ill; êle reinou numa atmosfera decidida-

mente liberal. Um dos seus ministros, ao mesmo tempo médico da

córte, foi o judeu Khasdai ibn Shaprút. Este foi também o chefe res-

ponsável da comunidade autônoma dos judeus e organizou, com au-

torizaçãooficial, na cidade de Córdova, a primeira academia talmú-

dica da Espanha. Isto aconteceu poucos anos depois da morte de

Saadya. Docentes das próprias academias babilônicas transplantaram

os estudos talmúdicos para a península ibérica. — Khasdai ibn Shaprút

trocou, aliás, cartas com Yossêf, último rei judaico dos khazares. A

esta correspondência devemos as principais informações sôbre aquele

reino judaico, que infelizmente, poucos anos depois, sucumbiu a um

ataque russo.

A tradicional discórdia entre os próprios maometanos encur-
+ . 1. , z ,

tou a vida do glorioso califado de Córdova. Já no século XI, ve-

“mosem lugar dêle vários pequenos “emirados”. “Emir” significava

o governador militar de uma província, vassalo do califa. Mas um

califado forte já não existia. Os “emires”, portanto, tornavam-se pe-

quenos príncipes ou até “reis”. Vemos Granada, Sevilha, Sara-

goça e muitas outras-cidades formarem estados independentes, Na.

maioria dêles continuou a tolerância para com os judeus. Nêste sé-

culo viveu Shemuêl Ha-Naguid .Ele era homem erudito em matérias

judaicas e gerais. Não obstante,êle ganhou a vida como simples qui-

tandeiro. Por acaso conheceu-o o vizir do emir de Granada, e ficou

impressionado com a educação elevada e os amplos conhecimentos do

modesto judeu. Êle contratou-o como secretário. Pouco depois mor-

reu o vizir. Na última conversa com o emir, o moribundo tinha re-

comendado, como o seu sucessor, o seu secretário judaico. Shemuêl,

defato, foi nomeado ministro, e continuou, nesta posição, até à sua

própria morte. A sua capacidade intelectual e diplomática e a sua

sinceridade e modéstia conquistaram-lhe o aprêço e a simpatia do

emir e do sucessor dêle. Ao mesmo tempo, Shemuêl foi encarregado

da chefia de todos os judeus de Granada; e a autoridade moral do

“naguid” (título equivalente a “nassi"”) foi reconhecida por todos os

judeus espanhois. Shemuêl patrocinou os estudos judaicos em todos

os ramos da ciência, e dedicou-se também à poesia. Nêste domínio

porém, êle foi em muito superado por um jovem contemporâneo e
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patrício seu: Shelomo ibn Gabirol, poeta sensível e melancólico,

amargurado por duros golpes do destino. Êle dominava, de um modo

inédito, a palavra e o verso hebraicos, e compôs hinos religiosos de

extraordinária beleza, que ainda hoje são rezados em nossoserviço

divino. Shelomo expôs também uma filosofia religiosa, num livro in-

titulado “Fonte da Vida”, Esta obra escrita em árabe foi traduzida

para o latim, e foi, em seguída, muito mais apreciada pelos teólogos

cristãos do que pelos judeus, que acabaram por esquecê-la.

Entretanto, os reis das partes cristãs da Espanha — Castela, Aragão

e Navarra — aproveitaram a desorganização dos maometanos para

arrancar-lhes uma cidade depois da outra. Nestas guerras contínuas,

a atitude dos judeus como terceira nação podia influír decisivamente

na vitória. Fora isso, muitos judeus sabiam falar três ou mais línguas

e prestavam-se para missões diplomáticas e cargos administrativos.

Em tal situação, os reis cristãos praticaram tolerância para com os

judeus, concederam-lhes autonomia, e contrataram-nos para cargos

políticos e econômicos e até comandos militares. Entretanto piora-

ram as condições para os judeus nas regiões maometanas. Quando a

cidade de Toledo tinha passado às mãos do rei castelhano, os emires

pediram auxílio ao chefe de um movimento fanático entre os berbe-

res africanos. Com a ajuda dêle, os emires de fato conseguíram con-

ter a expansão cristã, mas com o sacrifício da sua própria liberdade.

Em 1147, outro movimento africano, mais reacionário e fanático ain-

da, invadiu a Espanha e implantou um regime de opressão e violên-

cia contra os dissidentes. Assim, muitos judeus mudaram-separa os

países cristãos vizinhos, outros até para o Oriente. O século XII foi

riquíssimo em: grandes personalidades e em obras de poesia, filoso-

fia e ciências. Moshé eAvrahám ibn Ezra, o historiador Avrahám ibn

Daud, o viajante-explorador Benyamin de Tudela — todos êles eram

versados em mais de uma arte, ciência ou gênero de literatura. Os

maiores: de todos os filhos daquele século foram Yehuda Halevi e

Moshé ben Maimon, representantes de duas tendências opostas:

Yehuda Halevi acentuou o aspecto nacional, Moshé ben Maimon o

aspecto universal do judaísmo. Yehuda Halevi de Toledo escreveu

uma obra filosófica, intitulada “Kusari”” (== Kkhazar), em que êle

usou a forma de uma disputa na côrte do primeiro rei judaico dos

khazares, para expôr as suas idéias. Éle condenou a concepção abs-

trata que os filósofos faziam de Deus. Segundo êle, sômente o teste-

munho histórico da Tora é dos profetas pode servir de fundamento
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 Shaúl:

a uma religião positiva. Maior glória ainda conquistaram as poesias

de Yehuda Halevi, especialmente as “Elegias de Sião”. A saudade

da Terra Santa induziu-o a empreender, com quase sessenta anos de

idade, uma peregrinação, em que êle pereceu (cêrca de 1143). —
Moshé ben Maimon viveu de 1135 até 1204. Nasceu em Córdova.

Quando êle tinha 13 anos, Córdova caiu nas mãos dos fanáticos in-

vasores' africanos. Moshé, com sua família, teve de deixar a sua ci-

dade natal. Depois de longas migrações, fixou domicílio num subúr-

bio do Cairo, e acabou por tornar-se médico da côrte do grande sul-

tão Saladim, e “naguid” dos judeus egípcios. A influência espiritual

de Moshé ben Maimon estendeu-se naturalmente com o poder po-

lítico de Saladim. Mas também judeus de muitos outros países viram

no “naguid” doCairo a suprema autoridade em religião e direito ju-

daicos. Moshé ben Maimon escreveu três obras principais: A pri-

meira foi um Comentário à Mishna. Moshé pretendeu, com esta obra,

explicar tão completamente a Mishna e as suas aplicações à prá-

tica judicial, que o estudo da Guemara fôsse dispensado. Nêste “Co-

mentário”” encontramos também os “13 princípios da fé”, cujo con-

teúdo está resumido no hino “Yigdal” da nossa liturgia. — À segun-

da grande obra de Moshé ben Maimon foi a “Mishnê-Tora”. Esta é

um compêndio que reune tôdas as leis da tradição oral, dispostas se-

gundoas diferentes matérias e em forma concentradíssima. Assim,

êle quis substituir o estudo do Talmud por um manual muito menos

volumoso, para que os jóvens estudiosos pudessem dedicar maior par-

te do seu tempo às ciências gerais. Tal obra valeu-lhe naturalmente

calorosos aplausos dos rabinos progressistas, mas ao mesmo tempo

também a oposição enérgica dos conservadores. Estas controvérsias

chegaram ao seu auge, quando Maimonides publicou a terceira gran-

de obra, intitulada “Morê-Nevukhim” (= guía dos perplexos). Alí,

êle empreendeu uma definição e interpretação racionalista de tôda

a doutrina e tradição judaicas. Por exemplo: Os preceitos relativos à
alimentação e à pureza ritual foram explicados por razões higiênicas.

A respeito de Deus, do aperfeiçoamento do homem, e da imortali-

dade, Maimonides expõe definições e raciocínios extremamente abs-

tratos — em oposição diametral às idéias de Yehuda Halevi: êle des-

preza a história, e prefere a inteligência ao sentimento. Assim, a

maioria dos judeus nunca se familiarizou com a filosofia dêle.

Nos “limites dêste nosso colóquio, lógicamente não poderemos apre-

ciar a própria filosofia judaica. O que nos importa, a nós, é a relação
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entre os fundamentos da nossatradiçãoespiritual e a nossa grande

na ad antes disto, א bom ouvirmos os dois resumos res-

Léia:

Shaúl:

Léia:

Confesso.“que não conseguí fazerum resumocoerentecomo os ante-

riores. Anotei vários fatos, masnão sei explicar o nexo.entreêles.

Não faz mal. “Apresenteos fatos, e nós, em comum, tentaremos dar
assexplileaçõesnecessárias.

Já ouvimos, que nos anos dasegunda invasão usoEI africanos,

“dos “almohadas”,,05 67151805 6 esforçaram por conquistar a simpatia

dos judeus maltratados. Muito me impressionou, que,em 1147, 0

rabino-mor e “nassi” castelhano, Yehuda ibn Ezra, fôsse nomeado

comandante da fortaleza fronteiriça de Calatrava, para organizaralí
= a assistênciaaos judeus,refugiados de Sevilhae (no anoseguinte) de
Córdova.
plenamente os direitos judaicos, apesar dos protestos do cleroe da

nobreza. No “'to

No século XIII, os reis cristãos da península mantiveram

 

neio, teológico” de Barcelona, em 1263, o rabino
Nakhmanides infligiu umaderrota ao seu interlocutor Pablo Cris-

  

, “Hani.judeu convertido e então frade dominicano. O.rei ea côrte de

David:

Shaúl;

“Aragão, assistiram aêste duelo espiritual, Mesmo assim, as autorida-
des do Estado fomentaram, portodos os meios, a missão cristã en-

tre osjudeus, Não entendi: Por que deixaramos govêrnos mais e

mais.de proteger os judeus? Nofim do século seguinte, em 1391, co-
meçouaté uma “cruzada interna”, em que muitos judeus pereceram.

“Outros, em número considerável, aceitaram sob ameaça da morte, o
batismo,

Proviivesito; os reis antes tinham precisado do dinheirojudaico.

“Depois, essa necessidade, por quaisquer motivos, diminuíu...

Asua hipótese'“materialista”+ emparte, tem razão. Nós já mencio-

námos, que no período da reconquista, os judeus foram, entre os

“mouroseoscristãos beligerantes, a terceira nação; a sua adesão po-

líticateve grande valorpara osgovêrnoscristãos. Ao mesmo tempo,

osjudeus representavam considerável fator emartese ofícios, indús-
tria e comércio. Os reis tinham nêles umafonte abundante de tri-
butos. E uma circunstância aumentou ainda o valor desta fonte: A

nobreza e oclero —e mais tarde também as cidades — tentaram
sempre arrancar aos reis certas funções governamentais. Os judeus
estavam contentes em obter agarantia das suasautonomias, Não ti-
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“mear os inquisidores.

nham a ambição de interferir, em troca das suas contribuições, na

política do país. Isto fortalecia a posição dos reis para com o clero e

os nobres...

«e foi um motivo a mais para os nobres e sacerdotes combaterem

os judeus. A luta contra os judeus fazia, portanto, parte da luta en-

tre os reis e os seus vassalos e súditos.

Enquanto os estados mouros continuavam beligerantes, os reis, apoia-

dos na chefia militar, prevaleciam nos países cristãos sôbre tôdas as

demais tendências. Quanto mais cessava o perigo externo, tanto mais

efeito fazia a pressão sôbre os reis — e sôbre os judeus.

Então posso prosseguir: Muitos judeus convertidos sob violência, em

segrêdo, continuaram fiéis ao judaísmo. Êstes cristãos-novos “ju-

daizantes” foram muitas vezes perseguídos. Mas quando os dois

maiores reinos cristãos da Espanha — Castela e Aragão — se tinham

unido pelo casamento de Isabela e Fernando, os dois jóvens monar-

cas deram plenos poderes à “Inquisição”, que foi encarregada de ex-

terminar “'cristãos-novos infiéis”. Desde 1480, a “Inquisição” pro-

moveu processos, instigou denunciantes, praticou hediondas atro-

cidades nos seus interrogatórios secretos, e condenou muitas vítimas

a “serem entregues às autoridades civis”; e isto significava: “a se-

rem queimadas na fogueira”. E no mesmo instante, em que a capi-

tulação de Granada tinha exterminado o último rival maometano, os

monarcas decretaram a expulsão de todos os judeus que não se qui-

sessem converter ao cristianismo. Alegaram, que a presença dos ju-

deus impedia a absorção total dos cristãos-novos. Como se explica

então tal rendição incondicional do Estado à Igreja e às suas exigên-

cias medievais, exatamente à véspera dos tempos modernos?

Talvez tenhamos de encarar tudo isso de ponto de vista diferente.

Você sabe por exemplo, que foi justamente o papa, que se opôs

àquela nova atividade do “Santo Ofício” (como era o nome oficial

da “Inquisição”) sob Fernando e Isabela? É que coube aos reis, no-

O “Santo Ofício” originalmente tinha sido a

autoridade censória dentro da Igreja Católica. Na Espanha, êle foi

transformado na primeira “polícia política” em sentido moderno...

. uma espécie de “'Gestapo” então. A nossa hipótese seria nêsse

caso: O “'Santo Ofício”, com os seus novos poderes, aumentou a in-

fluência: clerical no govêrno. Mas mais ainda foi o govêrno que se
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aproveitou de uma instituição religiosa para fins da política profana.

E isto preocupou o papa. Falta-nos apenas saber: Qual foi o objetivo

político, que o casal soberano da Espanha tinha em vista?

Eu tenho uma sugestão a fazer: Dissemos outra vez, que as nações

europeias eram determinadas pelo país em que viviam: pela pátria.

Com a vitória cristã devia nascer a nação espanhola. Mas não nasceu.

Porque, devido à mentalidade oriental, existiam três nações, defini-

das pelas três grandes religiões. A unificação do povo espanhol só

podia ser realizada pelo extermínio de duas religiões e pelo domínio
exclusivoda terceira que era a religião cristã.

Acho isso evidente. E podemos mesmo dizer: a serviço da evolução

europeia, aquêle nivelamento religioso significou até um progresso.

Em grandes linhas basta o que acabamos de dizer. Por“agora, vamos
ouvir o que Léia ainda tem a relatar.

A expulsão dos judeus da Espanha consumou-se em 1492. O prazo
para a partida esgotou-se em 9 de Av. Privados da maior parte dos
seus bens, os exilados pediram, e obtiveram-no, asilo ao rei de Por-
tugal. Alí não existia o problema da unificação nacional. Mas pou-
cos anos depois, o govêrno português, sob pressão política do vizinho
espanhol, decretou também a expulsão dos judeus. Porém Portugal,
em verdade, não queria perder a população judaica. A emigraçãofoi
dificultada por várias manobras, e muitos dos judeusque ultrapas-
saram o prazo, acabaram batizados à fôrça. A maioria escapou a
preço de incontáveis sofrimentos. Grande parte dos refugiados espa-
nhois e portuguêses encontrou asilo na Turquia, que naquela época
era uma potência das mais importantes.

Eu li que Fernando e Isabela estavam completamente sob a influên-
cia do fanático inquisidor-mor Tomaz Torquemada, mas que mesmo
assim os reis aproveitaram, até à expulsão, os serviços de judeus
proeminentes como D. Isaac Abravanel, ministro da Fazenda.

A história de todos os tempos demonstra: o aproveitamento dos ser-
viços de um ou outro judeu, ou até a amizade particular com alguns
judeus nunca exclue queum rei ou estadista faça uma política geral
decididamente antijudaica. — Falta-nos agora o relato de Uri.

Depois da catástrofe, permaneceram na Espanha e em Portugal, mui-
. - . רו

\ Étos cristãos-novos ou “marranos”. Êles continuaram nas suas ativi-
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“ ao da expulsão dos judeus ibéricos.

dades econômicas, e vários dêles tomaram parte ativa nos. grandes

descobrimentos, por exemplo: Luis de Torres, o companheiro de Co-

lombo, e o primeiro judeu que fixou domicílio nas Américas; Gaspar

da Gama e Fernão de Noronha, que participaram do descobrimento e

daprimeira colonização do Brasil respectivamente, A denominação

de “'marrano” era uma invectiva, pois significava “pôrco”. Os mar-

ranos tentavam assimilar-se, Muitos dêles porém queriam incorpo-

rar-se na sociedade espanhola ou portuguêsa, sem abandonarem in-

timamente o judaísmo. Disso resultou o “problema dos marranos”

dos séculos XVI e XVII, que foi muito mais grave ainda do que o

problema judaico antes da expulsão. A “Inquisição” travou uma luta

universal contra os marranos. Na América Latina foram instalados

ostribunais do “Santo Ofício”, e aconteceu, que os emissários dêstes

tribunais prenderam fugitivos da América do Sul mesmo nas ilhas

Filipinas. Muitos marranos deixaram a Espanha e as suas dependên-

Turquia. O sultão turco, em 1492, ti-

nha dito que duvidava da inteligência dos reis espanhois, que se pri-

vavam voluntâriamente de súditos tão ativos. Também os marranos

dos séculos seguintes foram bem acolhidos na Turquia, e voltaram

abertamente ao judaísmo. Prestaram à Turquia valiosos serviços, por

desenvolverem alí a industria de armas. Alguns, como Yossêf Nassi,

ocuparam até cargos na diplomacia turca. — Espiritualmente, os se-

faradim na Turquia tenderam para o estudo da “'cabala””. Isto é : êles

esforçaram-se por descobrir na Bíblia um sentido secreto e, em es-

pecial, indicações escondidas a respeito da vinda do Messias. Houve

também dois movimentos messiânicos: Um na Europa, em 1524, on-

de David Reubeni apareceu como “embaixador do reino judaico de

Khabor (na Arábia)” e procurou a ajuda do papa e de D. João Ill

de Portugal para os judeus reconquistarem a Terra Santa. Mas Reu-

beni foideclarado Messias pelo seu amigo, o exmarrano Shelomo

Molkho. A sua missão política malogrou, e depois de muitas aven-

turas, ambos os amigos pereceram às mãos da “Inquisição”, em

1532.— Mais de um: século depois, outro movimento, muito mais

amplo, desenvolveu-se na Turquia. Shabatai Tzvi, de Smirna, iniciou,

em 1648, «viva agitação entre os judeus de todos os países. Nêsse

ano; a perseguição aos judeus da Ucrânia tinha causado horror igual

Muitos tinham a convicção de

que a salvação não podia tardar. Em vão, muitos rabinos advertiram

as suas comunidades de que Shabatai Tzvi não passava o um louco

ou de um impostor. Em 1666, Shabatai Tzvi declarou o “ano messiã-
%
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Shaúl:

nico”, e foi a Constantinopla. O sultão mandou-o prender por ter
ameaçado a ordem pública. Diante do perigo de ser executado, Sha-
batai Tzvi recuou. Éle adotou o islam e quis convencer os seus fiéis,
de que para a salvação final era indispensável, todos passarem por
certo tempo para outra religião. A maioria porém passou a despre-
zar o falso Messias. Com esta decepção, no entanto, a vitalidade dos
sefaradim começou a decair irremediâvelmente. — Outro centro se-
fárdico formou-se, em fins do século XVI, na Holanda, pouco depois
de conquistada a independência dos Países Baixos. Alí foi o primeiro
lugar na Europa, em que houve oficialmente plena liberdade reli-
giosa. Os sefaradim, por sua vez, não seguiram êste exemplo de to-
lerância. Êles tinham sofrido tantas perseguições em defesa da tradi-
ção judaica, que chegaram a hostilizar qualquer pessôa que criticasse
Os costumes ou doutrinas tradicionais. Um exemplo trágico apresen-
ta-no-lo a história de Uriel da Costa. Marrano português e sacerdote
católico, aprofundou-se na leitura da Bíblia. Alí, no charriado “Velho
Testamento”, êle encontrou a religião pura dos seus antepassados, e
julgou-a mais compatível com a razão e com os seus sentimentos, do
que qualquer outra. Assim, éle fugiu, sob grandes perigos, com sua
família para a Holanda, e professou alí o judaísmo. Mas em breve,
êle descobriu que a religião mosaica, após mais de 1.500 anos de
exílio, já não era aquela religião pura e simples com que êle tinha
sonhado. O “jugo das leis rabínicas”, Uriel da Costa não o julgou
mais suportável do que o “jugo dos dogmas católicos”. Éle publicou
teses contra a Tradição Oral, e foi excomungado. O “boicote” con-
traêle induziu-o a fazer penitência. Em cerimônia solene, Uriel tor-
nou a ser aceito pela comunidade. Mas a humilhação a que êle seti-
vera de submeter, abalou a sua alma de tal modo que, poucos mêses
depois, êle se suicidou (em 1640). Outro conflito, mais grave ainda
para o conjunto judaico, foi a “heresia” e excomunhão de Barukh
Spinoza. Ele foi o primeiro a estabelecer os princípios, nos quais, em
seguída, se baseou a ciência moderna da Bíblia. Mas a mentalidade
dos judeus responsáveis pela comunidade não aguentava idéias revo-
lucionárias, e consumou-se o rompimento definitivo entre a nação
judaica e um dos seus maiores filhos (em 1656).

Eu congratulo-me com todos vocês pelo trabalho bem sucedido que
fizeram. Hoje percorremos sete séculos, e eu penso: basta-nos por
agora. Mas não duvido de que ainda nos restam vários pontos a
esclarecer. Por isso recomendo à sua atenção a nossa “caixa de per-
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guntas”, Na semana que vem, vamos então satisfazer os desejos
que vocês vierem a manifestar. Espero que nenhum de vocês sê
envergonhe de perguntar.

 

10.2 REUNIÃO: ABRIMOS A “CAIXA DE PERGUNTAS”...

Já examinei as suas perguntas. Elas dão bom programa para a nos-
sa reunião de hoje. Dois de vocês referiram-se ao Brasil. David
pergunta: “Qual foi o destino dos marranos nêste País?” — EUri:
“Que papel desempenharam os judeus na invasão dos holandêses?”
—Essas duas perguntas, vamos falar delas na segunda parte do nos-
so colóquio de hoje. De resto, Eva quer saber: “Qual é a diferença
entre “midrash” e “agada”?”" — Léia pergunta: “De que modo se
podiam discutir os “princípios da fé”, nos grandes “torneios reli- |
giosos”"?” — Isaac diz: “Não tenho noção do que é a “cabala”. Quais
são os ensinamentos dela?” — E Ruth escreve: “'Mencionámos o
filósofo Spinoza. le conheceu as obras de Maimonides?” — Es-
sas últimas quatro perguntas, também as podemos discutir juntas.
Porque para respondermos a elas, temos de recorrer à fonte primordial
de tôda a nossa tradição religiosa e filosófica. ..

«- «à Bíblia. Acho que tenho uma noção sôbre a diferença entre “mi-
drash” e “agada”: O “midrash” tem a mesma relaçãopara com a
Bíblia que a 'guemara” tem para com a “mishna”.

E o que tem com isso a “agada”? .

Dissemos: A “mishna” — com poucas exceções — é matéria jurí-
dica, portanto “halakha”. As “agadóth” que se podem comparar
aos “midrashim”, encontram-se, portanto, na “'guemara”.

A sua resposta, Ruth, é excelente: é talvez mais exata do que vo-

cê mesma tenha pensado. A “mishna” estabelecia teses relativas

à jurisdição e à ética; a “guemara” deduzia delas as aplicações pa-

ra casos concretos da atualidade. Igualmente, os “midrashim” ser-

viam para evidenciar os ensinamentos daBíblia, e a sua aplicação a

determinados problemas da atualidade. ““Midrash” não é outra

coisa senão “prédica”: a gente focaliza um problema concreto da

vida individual ou coletiva, e procura na Bíblia indicações sôbre a

solução. Naturalmente, não é êste o único aspecto, sob o qual po-
demos encarar a Bíblia.
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Shaúl: Isso mesmo.

Shaúl: Perfeitamente.

Léia: Esse portanto, podemo-lo chamar de midrash

David: O mais simples é explicar o sentido original e literal do texto bi-

blico: a análise lingúística e histórica de cada trecho.

Examinemos, por exemplo, o versículo 18 do capítulo

19 do Levítico. Costuma-se traduzir “Amarás ao teu próximo como

a ti mesmo!” Aanálise filológica obriga-nos à tradução mais exa-

ta “Trata com amor ao teu próximo, que é igual a til”. A análise

histórica revela-nos: Esta frase bíblica não nos ordena um senti-

mento místico de abnegação em prol do próximo; mas sim estabele-

ce o princípio realista da “igualdade de direitos” como norma do

convívio humano. Este método chama-se “perúsh” (explicação ou

comentário) segundo o “p'shat” (=sentido literal).

Léia: O “perúsh” é então idêntico à “ciência bíblica” em sentido mo-

derno.

Mas êle nasceu muito antes da época moderna. De

1040 a 1105, viveu o mestre clássico desta ciência: o grande co-

mentarista Rashi de Troyes (na França). — Agora já conhecemos

dois métodos de interpretação: o “perúsh”, e o outro, de que falá-

mos antes...

Rutho suada composição de “midrashim”.

Shaúl: Esse método chama-se “d'rash” (=prédica ou interpretação  rabí-

nica). Nem todos os midrashim têm a forma de lendas. Por exem-

plo: Quando os antigos mestres determinaram, que livros deviam ser

incluídos na Santa Escritura, houve graves dúvidas acêrca do li-

vro de Esther. Porque nêle não se menciona, nem uma única vez,

o Nome de Deus. Os sábios porém acabaram por “canonizar” O

livro; isto é: êles declararam-no parte da Bíblia. E por quê? Pelo

seguinte raciocínio: O livro de Esther conta a intriga e a derrota de

Haman, “descendente de Agag” (Esther 3,1). Agag foi rei dos ama-

lequitas, como lemos no primeiro livro de Shemuêl (15,8). E a

própria Tora (Deuteronômio 25,17-19) manda-nos conservar na

memória a inimizade amalequita. Isto significa: um problema atual

da posteridade foi solucionado com aplicar-lhe um preceito da pró-

pria Tora.
“halákhico”.

Shaúl: Certo. A êste gênero de literatura pertence a maioria das obras ra:

bínicas. E para respondermos logo à sua pergunta, Léia: Também

nas discussões entre judeus e cristãos, os nossos sábios apresenta-
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David: Lembro-me da história de Saadya gaon:

 

.

vam os seus-argumentos em
forma de midrashim. E os cristãos imt-

A maior florescência do midrash deu-se nos

tavam êste método.

e

Você per-

primeiros séculos da rivalidade entre as duas religiões.

guntou pelos “torneios teológicos” medievais. O ponto de partida

dêles foi sempre a alternativa: Jesus cumpriu, ou não, as predições

do “Velho Testamento”? Os cristãos alegavam então profecias mes-

siânicas OU versículos de salmos, para legitimarem a missão de Je-

sus. Vocês mesmos poderão imaginar o que costumavam replicar

os judeus...
|

Primeiro, sem dúvida, o Messias devia pôr têrmo 8 opressão e as

guerras, nêste mundo. E isto, com a vinda de Jesus não se deu; e

nem na Idade Média nem nos Tempos Modernos desapareceram guer-

ras ou opressão.

Além disso, os judeus sempre podiam argumentar: Deus é único,

incorpóreo e onipotente. Para salvar a humanidade do pecado e da

perdição, ELE podia encontrar outros meios que não gr so-

frer humilhação e morte, ou desdobrar-se em três Pessõas Divinas.

Tudo isso, para nós, é incompatível com a Majestade Divina, que é

indivisa, inalterável e imaterial.

Vocês reuniram os elementos que, de fato, compunham os racioci-

nios tanto nas pequenas como nas grandes e afamadas disputas re-

lígiosas. Com tudo isso, aliás, ainda estamos longe de ter menciona-

“do todos os aspectos que a Bíblia nos apresenta. Vocês Sabem: 8

própria Bíblia, em muitos lugares, fala do “semblante”, da “bôca ,

da “mão” de Deus. Comocombina êste modo de falar com a con-

vicção básica do judaísmo, de que Deus não tem corpo? O mes-

míssimo. problema, os árabes o tinham de enfrentar ao interpreta-

rem o seu alcorão. Em ambas as religiões, os sábios chegaram a €X-

plicar as frases doslivros sagrados em sentido figurado. E isto teve

resultados revolucionários.

Mas- que outra possibilidade. teríamos nós, senão conceber expres-

cões como 'bôca de Deus” em sentido figurado? Não vejo como |

isso podia revolucionar a interpretação da Bíblia.

Os filósofos não se limita-

vam a interpretar, em sentido figurado, aquelas expressões que atri-

-. buífam 'a Deus formas humanas. Eles ensinavam que tôdaa Bíblia

"não podia ser compreendida ao pé da letra. Deus, por intermédio

de -Moshé -e' dos profetas, transmitiu-nos verdades filosóficas, dis-
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Shaúl: David tem razão.

 

farçadas em personágens e narrações alegóricas.

O primeiro, aliás, que defendeu essa tese, foi

Philon de Alexandria, no século | da era cristã, Éle quis demonstrar,

que a Bíblia continha os mesmos ensinamentos que tinham profes-

sado os maiores filósofos gregos. Mas como Philon tinha escrito em

grego, e no espírito do helenismo, a posteridade judaica esqueceu-se

déle. A filosofia não foi reiniciada senão por Saadya de Sura, e condu-

zida ao apogeu pelo RaMBaM (como se costuma abreviar o nome

do Rabi Moshé ben Maimon).

David: Exquisito! Todos êsses três estavam relacionados com o Egito: Phi-

Ruth;

Shaúl:

Uri:

Shaúl:

Isaac:

Shaúl:

lon viveu lá; Saadya era natural dalí; e o Rambam passou alí a ma-

ior parte da sua vida, e publicou lá as suas obras. —

O snr. nos poderia dar também um exemplo dêsse método de os fi-

lósofos interpretarem a Bíblia? , E que têrmo hebraico serve para

denominá-lo?

A denominação hebraica dêste método de interpretação da Bíblia é
“rémez”, o que significa “alusão”. O seu ponto de partida é a

idéia: As narrações bíblicas são parábolas e “aludem” a certas ver-

dades racionais e morais, que nós temos de descobrir. Por exemplo:

o matrimônio de Avrahám e Sara significa a aliança modelar de “'ra-

zão” e ''virtude”.

É evidente que êsse “'rémez” tinha de produzir resultados muito

diferentes 'das idéias tradicionais. Mas não havia assim o perigo de

privar-se a religião do seu “timbre” nacional-judaico?

Havia, sim. Provâvelmente foi por isso, que a filosofia judaica nun-

ca chegou a fazer parte dos “fundamentos” da nossatradição. Por

mais brilhantes que fôssem os filósofos judaicos, o entusiasmo pela

filosofia sobreviveu apenas poucos decênios após a morte de Mai-

monides. Depois apareceu a “'contra-filosofia” da cabala...

Existe uma relação entre filosofia e cabala? Pensei sempre que não

podia haver pensamentos mais opostos do que o do filósofo, que exa-

mina tudo à luz da razão, e o do cabalista, que se apega a cada su-

perstição. ..

Você, Isaac, pediu, no seu papelzinho, uma explicação a respeito da

cabala. Tentarei satisfazê-lo, na medida do possível. Porém antes

de mais nada, vamos responder à pergunta de Ruth: Spinoza conhe-

cia a filosofia de Maimonides? A resposta é: sim. Mas como já dis-
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semos, não podemos explicar, nos limites dêste colóquio, as dou-

trinas de um e do outro, e a suadiferença.

Eu não pretendi tanto. Eu pensei apenas: Moshé ben Maimon foi

reconhecido como orientador espiritual dos maiores do nosso povo.

Spinoza foi expulso da nossa comunidade; mas foi muito apreciado

e até venerado por Lessing, Goethe e muitos outros grandes cris-

tãos, que não foram inimigos da religião. Sei que a minha pergunta

não é muito inteligente: Quem teve a culpa do rompimento entre

Spinoza e a sua nação?

Se a entendo bem, Ruth, vocêquer saber: A diferença entre as dou-

trinas do Rambam e de Spinoza era tão grande, que as idéias do pri-

meiro se harmonizavam com a religião mosaica, porém as do segundo

não eram compatíveis com ela? Essa pergunta seria plenamente jus-

tificada. A maioria dos rabinos responderia a ela em sentidoafirma-

tivo.

E o snr. mesmo, discordaria disso?

Eu acrescentaria duas observações históricas. Primeiro: O próprio

Rambam teve adversários figadais, entre contemporâneos e pósteros.

Progressivamente ganhou terreno, a convicção de que êle tinha aca-

bado por desprestigiar a tradição sagrada. Não falo daqueles rabinos

fanáticos que baniram a filosofia do “Guía dos Perplexos”. Muitos

outros, disfarçados em adeptos da filosofia, esforçaram-se por demo-

lir o edifício que Maimonides tinha erguído. A nação sofria e lutava

pela sobrevivência. Não lhe serviam, portanto, doutrinas universa-

listas que enfraqueciam a espinha dorsal da resistência. Por isso, o

mundo não-israelita sempre apreciou e aproveitou muito mais os

grandes filósofos judaicos do que os próprios judeus o faziam...

Adivinho agora o que o snr. quer deduzir a respeito de Spinoza: Não

foi sômente êle, quem teve idéias muito mais audazes do que o Ram-

bam. Foram também os judeus do século XVII muito mais desconfia-

dos e intolerantes com a filosofia e as ciências, do que os dos

séculos XIl e XIII.

De fato, foi essa a segunda observação que eu quis acrescentar. Na-

turalmente, também Spinoza, embora em geral fôsse 65568 simpá-

tica, não foi anjo. Os seus rancores induziram-no mesmo a dirigir

ataques caluniosos contra o judaísmo. Por isso, até a posteri-

dade israelita hesitou em reconciliar-se com a memória dêle. Se as-
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sim não fôsse, talvez pudéssemos estabelecer um nexo essencial en-.

tre as idéias de Spinoza e o livro bíblico de Iyov: O pensamento de

Deus não se enquadra nas categorias do pensamento humano...

Pelo que noto, o resultado histórico foi: o gênio da nação judaica

expeliu a grande filosofia. Posso ousar a hipótese, que alí se abriu

um vácuo, e que nêste vácuo se radicou a cabala?

Pode ousar, sim. E já o não farei esperar mais: À cabala (= “rece-
bimento" -da tradição) faz parte de um grande movimento espiri-

tual, que teve as suas orígens nos primeiros dois séculos da era

cristã. O problema foi: Deus é perfeito. A distância e diferença en-

tre ELE e o nosso mundo tão imperfeito é imensa e inconcebível.

Como pôde ÉLE criar êste mundo? Como poderá ÊLE operar o mi-

“lagre da salvação dos hómens? Em uma palavra: Que ligação pode

Léia:

Shaúl:
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Shaúl:

David:

existir entre o infinitamente Perfeito e o mundo finito com os seus

hómens imperfeitos? Tudo isso é inacessível à razão humana.

Ora, se levamos êsse problema a sério, não há solução mesmo. Nês-

se domínio, tudo se pode imaginar e nada provar.

Quando o raciocínio falhava, a antiguidade confiava em oráculos e

revelações sôbre-naturais... |

Assim foi. Os sequazes daquele movimentorecorriam a uma intui-

ção sôbre-humana, que êles chamavam de ''gnose”. Ou êles procu-

ravam, nas Santas Escrituras das diferentes religiões, revelações

disfarçadas a respeito dos mistérios de Deus. Foi êste, por exem-

plo, o procedimento da ''gnose” judaica: da cabala.

Também os cabalistas descobriram então “alusões” ao seu assunto...

Você aponta, com tôda a razão, a raiz comum de que nasceram

tanto a filosofia como a cabala. O método cabalístico de interpretar

a Bíblia, tinha naturalmente a sua denominação própria: chama-

vam-no de “'sod” (== “mistério”). Também disto, lhes darei um

exemplo simples: A primeira frase do “gênesis”” contém a partícula

“eth” (composta das consoantes alef e tav), que indica o comple-

mento direto. A cabala vê no “alef-tav'” (nós diríamos “a-z”) o

resumode tôdas as letras, e diz: Antes do céu e da terra, Deus criou

as letras. As letras representam a semente espiritual, pela qual Deus

deu vida e forma ao mundo,

Mas para que fim serve tudo isso? A filosofia ensina-nos a pensar-
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mos direito e a comportarmo-nos direito.

ciência secreta dos cabalistas?

O que ganhamos com a

A cabala pretendia revelar três mistérios. Vocês vão perceber que

um dêles se liga ao outro. O primeiro é o mistério da “criação”; isto

é: Por que caminho, desceu Deus das alturas da Sua perfeição, a tal

ponto, que ÊLE pôde criar o nosso mundo imperfeito? O segundo é

o mistério da “reza”: Se conhecermos o caminho, pelo qual Deus

desceu a nós, também nós poderemos, pelo mesmo caminho, apro-

ximar-nos de Deus. O terceiro mistério é a vinda do Messias: Se

nós pudermos. fazer chegar as nossas rezas realmente à presença

de Deus, conseguiremos acelerar a vinda do Messias.

Eu gostaria de anotar êsses 4 modos e aspectos da interpretação bí-

blica. O primeiro foi o “p'shat”: a análise filológica e histórica...

Em segundo lugar escrevam o “rémez'"": a filosofia religiosa.

Terceiro — o “d'rash'': o rabinismo, com a prédica e as decisões

jurídicas...

E quarto — o “sod”: a cabala.

Ao se juntarem as iniciais destas 4 palavras, “P-R-D-S”, obtem-se

a palavra “pardês” (= jardim ou paraíso). Os sábios usam a frase

“entrar no pardês”, em lugar de “conhecer tôdas as interpretações

(e segrêdos!) da Bíblia”. Na prática, naturalmente, muitos autores

não separam sempre, a rigor, os diferentes métodos, mas seguem

ora um, ora O outro...

O snr. nos poderia dizer algo dos cabalistas mais importantes?

Em vez de muitos nomes, prefiro mencionar o misterioso livro

“Zohar” (= “brilho” ou “radiação”). Esta obra apareceu cêrca de

1280 na Espanha, e tornou-se a mais famosa da cabala. Pouco a

pouco, ela chegou a ser aceita e venerada, por grandes partes do

povo judaico, como o Terceiro Livro Sagrado (depois da Bíblia e do

Talmud). A sua autoridade aumentou com o sofrimento dos judeus.

As catástrofes na Espanha e em Portugal intensificaram, no povo

judaico, o horror perante o domínio do mal no mundo, e a ânsia

da redenção messiânica. O “Zohar” explica, por que o mal entrou

no mundo; e “ensina”, como o homem pode acelerar a vinda do

Messias, que porá têrmo ao domínio do mal. — Em meados do

"século XVI, o “Zohar” foi impresso pela primeira vez. Então mi-
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David:

Shaúl:

lhares de judeus oprimidos e desesperados encontraram nêle con-

sôlo e nova esperança. Mesmo aquêles que não conseguissem acom-

panhar os seus dificílimos raciocínios...

Foram, portanto, as camadas ignorantes que se entusiasmaram por

essa doutrina.

EmTzefáth, na Palestina, onde o rabi Shimon ben Yokhai, presun-

tivo autor do “Zohar”, tinhavivido, organizou-se um círculo de adep-

tos da “'cabala prática”. Aqueles hómens, que não eram, de modoal-

gum, ignorantes, pretendiam influir ativamente na vinda do Messias.

- Entre êles estava O maior mestre rabínico depois de Moshé ben Mai-
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mon: Yossêf Karo, o autor do “Shulkhan Arukh”. Este código da ju-

risdição rabínica ainda hojeé consultado pelos judeus conservadores

em todos os casos duvidosos da vida judaica. Porque depois dêle

nunca foi composto outro compêndio mais claro, mais completo, e

mais competente, até aos nossos dias.

De outro lado, a cabala produziu também o movimento de Shabatai

דשן ,

Sim. E mesmo depois do malógro do messianismo shabatiano, 0

“Zohar” não deixoude exercerprofunda influência no povo judaico.

Eagora voltemo-nos para O Brasil. Também aquí foi instalado o “San-

to Ofício”. Por isso, não podemos dizer muita coisa dos marranos

dêste País...

Já mencionámos, em outra reunião, que Gaspar da Gama, intérprete

de Cabral, era cristão-novo. Igualmente o era Fernão de Noronha,

que tomou parte ativa na primeira colonização do Brasil.Mas eu ouvi

dizer coisa idêntica deJoão Ramalho e muitos outros vultos proe-

minentes.

Não há dúvida de que nêste País, como em tôda a América Latina,

houveinúmeros marranos. Isto, comprovam-no as próprias atas da

Inquisição. Os “vultos proeminentes” que conhecemos com plena

certezacomo descendentes de judeus, são poucos. Em primeira li-

nha, são algunsescritorese poetas, entre êles Antônio José da Silva

“o Judeu”, cuja obraá nos faz pressentir o estilo de Jacques Offen-

bach. Antônio José da Silva morreu na fogueira, ainda em 1739. —

Maseupenso, que não importa tanto, sabermos, quem dos vultos

históricos dêste País foi marrano. Porque uma coisa é indubitável: os

marranos que atuaram na história do Brasil, não contribuíram com
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dotes especificamente judaicos. a É 0

Mas em Pernambuco, sob o domínio dos holandêses, houve judeus

. ,

0 ו concederam aos judeus que pudessem continuar no

rasil, nas mesmas condições que vigoravam em Portugal.

Mas isso significava a entrega à Inquisição.

Os judeus sabiam-no perfeitamente, e partiram. Alguns volta 8
Holanda, entre êles o rabi Isaac Aboab. Outrós foram para a הו :

do Norte e fixaram domicílio em Nova Amsterdam, a atual יא

York. A maioria porém mudou-se para as “Índias Ocidentais” e ia

tribuíu alí para o progresso das plantações de cana e da0

açucar. Pouquíssimos dêles permaneceram no Brasil i; ha

de marranos. ue

Ta : E
ôda .. estada de judeus no Brasil, no século XVII, não passa de
um e . , . . . À

- pi dio muito 0 Os judeus compartilharam as vicissitudes

ntativa holandêsa, sem se distinguírem no bem ou no mal

Há uma aventura com desfêcho trágico, que vou contar a vocês. Tra-

ta-se de um judeu ashkenasi, de nome Jacob Rabbi, natural 2 Ale

manha. Ele era intérprete de línguas indígenas e servia de oficial de

ligação entre holandêses e tapúias. Durante muitos anos, êle tinha

ל no meio dos índios. Gozava das simpatias dos0 60 6

seguiam os conselhos de Jacob Rabbi a tal ponto, que o וס j ,

deu se podia considerar rei sem corôa, dos milhares de índios du

tistas. No verão de 1647/48, Jacob Rabbi foi fuzilado por ordem de

um ו holandês. Não sabemos o motivo exato, mas nã

háduvida de que o fuzilamento tinha sido ilegal. Os8 ta 0

exigiram a extradição do tenente-coronel responsável. O Cre de

Conselho de Recife recusou-se a concedê-la. O culpado foi a a י

expulso da “Nova Holanda”. Os tapúias, descontentes com a ds

dida deficiente, abandonaram a causa holandêsa e abriram, aos 2
6 Es .

| guêses, as regiões nortistas. Esta mudança contribuiu muito para 'a

derrota definitiva dos “flamengos"”. — Com isso, encerremos a época

da galúth oriental, que finalmente nos conduziu para o extremo Oci-

dent 5- RR na Holanda e suas dependências aparecem, ao lado

7 ara im; e com importância sempre crescente, os ashkenasim

êles dedicaremos as nossas próximas reuniões.
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11.º REUNIÃO: O ENCONTRO TRÁGICO ENTRE OSJUDEUS
 “ASHKENASÍIM” E O OCIDENTE

Ao estudarmos a dispersão dos sefaradim, deixámos de lado muitos
pormenores. Mesmo países inteiros ficaram fora das nossas-conver-
sas. Nãofalámos, por exemplo, da Provença, a qual, nos “grandes
séculos” da Idade Média, se achava emcontactoíntimocom Portu-
gal e a Espanha. Nem tratámos da Itália nem da Sicília. Em todos ês-
ses países havia sefaradim. Na Itália ainda hoje os há. Masnós dei-
xámosde lado êsses palcos da nossa história, para não perdermos a

“visão do conjunto dos fatores e fatos principais. Mesmo assim, o nos-
so trabalho não foi pouco nem fácil. Mas eu espero, que vocês não
se arrependam do esfôrço despendido...

Eu até me entusiasmei por ver o nosso povo defender os seus direi-
tos, de cabeça erguída, embora privado. da soberania no seu próprio
país.

Eeu ainda mais me impressionei com o gênio-criador dos nossos an-
tepassados: Como êles realizaram uma organização singular das co-
munidades dispersas. E como compuseramas suas grandes obras es-
pirituais. O Talmud, o Siddur, mesmo o “Zohar” e o “Shulkhan
Arukh” foram incluídos no patrimônio nacional, sem embargo da
dispersão das comunidades.

Vocês acabam de salientar dois elementos caraterísticos da época
oriental, que vocês vão achar escassos na época para que agora pas-
saremos. No Ocidente, os judeus já não se encontram em ambiente
congênere. À humanidade europeia, êles parecem estranhos, incom-
preensíveis, e mesmo sinistros. Quando se vêem fenômenos inquie-
tantes, ou quando ocorrem calamidades extraordinárias, a supersti-
ção dospovos ocidentais acusa os judeus de crimes fantásticos. Sur-
gemasfamigeradas “calúnias supersticiosas” de que ainda falare-
mos. Bem-estar, vida e honra dos judeus nunca estão garantidos, e
inicia-se uma segiiência interminável de sofrimentos morais e fi-

SICOSti

Já mencionámos, em outra reunião, que no Oriente cada nação era
caraterizada pela sua religião. Muito diferente era a definição do
póvo europeu: Alí, a nação se identificava com 'os naturaisde deter-
minado país, da “pátria”; Naquele ambiente, os judeus eram, por-
tanto, o único povo“sempátria”. Daí o abismo entre êles e a men-
talidade dosseusvizinhos.
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O ideal europeu exigia, que houvesse uma única religião para a hu-

manidade inteira.

E mesmo, quando a Reforma criou várias confissões em lugar da re-

ligião única, cada confissão, na Europa, esforçou-se por possuir adep-

tos de nações diferentes. E uma nação podia-se compôr de sectários

de mais de uma religião. Os judeus, naquele mundo, sempre eram os

“dissidentes”

Contudo, ocorre-me a pergunta: O que era a terra de Israel, senão a

pátria da nação judaica? Mais saudades de uma pátria perdida, ne-

nhum povo as poderá sentir!

Você tem razão, enquanto visa exclusivamente o sentimento “pá-

tria”. Mas a que realidade se refere êsse sentimento? Aí, você verá

logo a diferença. Para os europeus, a pátria é o país em que cada um

tenha nascido. Para nós, era a terra onde Deus, em muitos lugares,

se revelara aos nossos antepassados, milênios atrás.

É portanto a terra dos nossos Lugares Santos. E como há um só Deus,

a “Terra Santa” é sagrada às 3 religiões de que falámos.

Vocês fizeram bem em recapitular as concepções básicas em que a

mentalidade ocidental diverge da dos judeus. Os Lugares Santos,

que vocês acabam de mencionar, na época atual voltaram a consti-

tuir problema. — Examinemos agora outra facêta da vida judaica: a

produtividade espiritual. Digamos desde já: as obras compostas na

dispersão dos ashkenasim não se podem comparar, em absoluto, com

a herança sefárdica.

Isso me surpreende. Os cérebros modernos, a meu ver, são muito

mais adiantados do que a gente dos séculos anteriores.

Adiantada é a técnica, e adiantadas são as ciências naturais. Mas

você não pode falar sério ao dizer que a literatura e artes modernas

são superiores às obras antigas.

Eu penso: Também as nações envelhecem, e os seus cérebros se can-

sam. Quando apareceram, pela primeira vez, portuguêses, italianos,

francêses e alemães, e todos os demais povos ocidentais, nós, os ju-

deus, já tinhamos vivido mais de dois mil anos. A iniciativa e a pro-

dutividade passaram para os povos jóvens.

Mas isso não é verdade. Ainda nos séculos XIX e XX, nasceram do

“seio do povo judaico gênios como Heine, Disraeli, Weizmann e

e==
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Einstein. Isso demonstra: a nossa fôrça criadora não se esgotou, ape-

sar da idade da nação.

Assim só nos resta uma explicação: O ambiente ocidental seria desfa-

vorável aos judeus. Tôdasas forças intelectuais dos ashkenasim 6

absorvidas pela defesa de uma existência continuamente ameaçada.

Lôgicamente, os gênios judaicos tornaram a manifestar-se nos últi-

mos 150ou 200anos. Porqueêles gozavam de novo liberdade e se-

gurança. ;

O gôzo da segurançae da liberdade era um sentimento subjetivo. Sob

esta reserva, você, David, tem razão. O primeiro período da disper-

são dos ashkenasim ainda era calmo. Eêste período, de fato, foi pro-

dutivo. O primeirorabi dos ashkenasim, de autoridade universal, foi

o “rabênu” Guershom de Magúncia, em fins do século X e no pri-

meiro terço do século XI. Ele ensinava oTalmud, e adaptou a legis-

lação judaica às necessidades da vida europeia. Foi, por exemplo, a

quem proibiu, aos judeus ocidentais, a poligamia. POr queo

marido nãopudesse entregar a “carta de divórcio” à espôsa sem 0

consentimento dela. Declarou a inviolabilidade do segrêdo de cor-

respondência. E. estabeleceu o texto autêntico do Talmud...

Por comparação dos manuscritos, como os rabinos babilônicos o ti-

nham feito para obter o texto “massorético” da Bíblia?

Isso mesmo. Assim Guershom fez muitopara possibilitar o estudo

talmúdico nos novos centros da França e da Renânia. Maiores méri-

tos ainda, ganhou-os O grande sábio Rashi (= Rabi Shelomo litzkhá-

ki) de Troyes na França...

"..oautor do grande comentário ao Talmud? Ouví dizer que sem

êsse comentário ninguém poderia compreender a Mishna e Guemara.

E verdade. O comentário de Rashi, no seu tempo, elucidoue simpli-

ficou radicalmente os estudos talmúdicos. Hoje, também êle é difi-

cil de estudar. Porque a sua língua — o hebraico com complementos

em francês arcaico, latim e até alemão medieval — nos é estranha.

Masnaquela época, o comentário de Rashi tornou o Talmud acessível

ao ensino secundário. Por isso, desde a invenção da imprensa, יט as

edições do Talmud apresentam na margem interna de cada página, a

passagem correspondente do seu comentário. E na margem externa

de cada página, aparecem as “tossatóth” (= suplementos), isto é:

explicações suplementares dos discípulos e sucessores de Rashi. Ele
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escreveu também um comentário magistral à Bíblia, no qual seguíu

o método do “'p'shat"”, de que já falámos. De Rashi possuimos ainda

muitas decisões jurídicas. Nelas, êle demonstra compreensão pelas

necessidades do povo, e um espírito altamente humanitário.

Não houve um encontro entre êle e Godofredo de Bulhão, o chefe da

primeira cruzada?

Esse encontro é lendário. Mas verdade é, que Rashi, poucos anos an-

tes da sua morte, presenciou a matança que os sequazes da primeira

cruzada praticaram contra as comunidades judaicas da Renânia, em

1096 (durante o período de “ômer”). Estas atrocidades repetiram-

se nas cruzadas seguintes, e vitimaram ainda outras comunidades.

Foi um choque psíquico que alterou a fundo as relações entre judeus

e cristãos na Europa.

E como reagiram os judeus a êsses acontecimentos?

Os cruzados agrediram-nos com o grito “batismo ou morte!” A gran-

de maioria preferiu a morte. Em vários lugares, os judeus lutaram à

mão armada, porém sucumbiram às forças superiores do inimigo.

Muitos judeus mataram seus filhos e suicidaram-se em seguida para

evitar a mácula do batismo. Passado o perigo, parte dos poucos que

tinham cedido à pressão, voltou imediatamente à religião paterna.

E depois do fim dos distúrbios, não houve reconciliação entre os ju-

deus e os seus vizinhos?

A eclosão das paixões sanguinárias dos cristãos foi um cataclismo tão

inesperado, que os judeus nunca recuperaram a serenidade para se

familiarizarem sem reserva com os vizinhos. Desde então apareciam,

nas obras judaicas, têrmos depreciativos em relação a símbolos e dog-

mas cristãos.

E dos próprios cristãos, ninguém se opôs a êsses crimes hediondos?

Houve caracteres nobres, que protestaram; entre êles, na segunda

cruzada, o grande Bernardo de Clairveaux. Mas não puderam impe-

dir o martírio dos nossos. E sôbre as multidões incultas, os fatos con-

sumados tiveram efeito diferente: Os judeus tinham passado por

castigos indescritíveis. Portanto, êles os tinham merecido por crimes

escondidos. — E as massas começavam a acreditar nas mais fantásti-

cas calúnias contra os judeus. Na Inglaterra (em 1146) e na França

(em 1171) apareceram as primeiras calúnias de “homicídio ritual”...
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hoje se sabe — pela atuação de um

 

...à acusação de que Os judeus matavam crianças cristãs e usavam

o seu sangue para a massa dos pães ázimos. | F
ES

Sim. E seguiram-se, cêrca de 1300, expulsões dejudeus, da Ingla-

terra e daFrança. Ao mesmo tempo, verificaram-se perseguições na

Alemanha, onde se tinha levantado outra calúnia supersticiosa: 5

judeus teriam roubado e “maltratado” hóstias. A prova desta “pro-

fanação de hóstias” eram manchas côr de sangue, causadas — como

micróbio. Mas a superstição po-

pular viu nelas feridas sangrantes, infligidas ao “corpo de Cristo”

pelos judeus.
. % 2 66 4 no-

Houve outra calúnia supersticiosa contra os judeus: a do “envene

namento dos poços”.

Isso foi uma consequência do surto infernal da Peste Negra, em

1348, que devastou muitos países da Europa. Os judéus eram isola-

dos da demais população. Isso e a higiene prescrita pelos preceitos

rituais fizeram com que, entre os judeus, houvesse muito menos ví-

timas da epidemia do que na população cristã. Mas as massas chega-

ram a pensar: Os judeus envenenaram Os poços e causaramassim à

doença; lógicamente, êles agora conseguem evitar o contágio. — 0

resultado, como sempre, foram massacres de judeus...

E os próprios judeus continuavam sem defesa, completamente pas-

sivos? 5

Imediatamente depois da segunda cruzada, o “rabênu” Yaacóv Tam,

neto do famoso sábio Rashi, convocou um grande congresso de rabi-

nos, o qual várias vezes foi repetido. Os rabinos representavam as

comunidades da França, Lorena e Renânia. Sob a orientação do “ra-

bênu” Tam, os congressos proibiram aos judeus, querecorressem, em

litígioscom correligionários, a qualquer tribunal não-judaico. Caso

ambos os partidoslitigantes concordassem em submeter-se a um tri-

ouvissem testemunhas judaicas. A pena da excomunhão também foibunal: não-judaico, isso só era tícito sob a condição de que os juizes |

decretada para denunciantes, e igualmente para judeus que provo-.

cassem a intervenção: das autoridades cristãs em controvérsias inter- -

| ו : ninguémpodiapedir

para alcançar um cargoderesponsabilidade

interferências

nas de uma comunidade judaica. Por exemplo:

ajuda ao rei ou príncipe,

no conjunto israelita. Tais decretos eramarmas contra

alheias na autonomia judaica. Outrosvisavam evitar atritos com à

1
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população cristã: Por exemplo, foi proibido que judeus aceitassem

utensílios ou vasos sagrados da Igreja, como penhores de um emprés-

timo. Porque isso, muitas vezes, servia de pretexto à calúnia da pro-

fanação.

Mas tôda essa organização autônoma, afinal de contas, não passava

de uma fôrça moral. Não houve recursos mais concretos para defen-

der a existência dos judeus?

NaEuropa Central, o imperador romano-alemão reclamava para si a

tutela sôbre todos os judeus do Império. Na primeira metade do sé-

culo XIII, o grande imperador Frederico Il de Hohenstaufen conside-

rava os judeus “servos da câmara imperial”, e dava-lhes de fato pro-

teção. 300 anos depois, outro grande imperador, Carlos V, observava

os mesmos princípios. Carlos era rei da Espanha, quando foi eleito

imperador. Os judeus da Espanha havia pouco tinham sido expulsos;

os marranos alí continuavam perseguídos. Mas no “Império”, Carlos

protegia os judeus, e mostrava-se muito mais justo do que os seus

adversários, os apóstolos e sequazes da Reforma.

Se os judeus eram considerados “servos”, êles dependiam exclusiva-

mente da equidade e firmeza do imperador e dos demais príncipes?

Não havia possibilidade de os judeus advogarem a sua própria causa?

Havia uma instituição peculiar daquela época: os “shtadlanim” (=

intercessores). O “shtadlan” era uma pessôa encarregada de defen-

der os direitos e interesses dos judeus perante as autoridades. Em

* muitos casos, O “shtadlan” tinha competências locais ou regionais.

Alguns porém representavam a coletividade judaica inteira. Nos

tempos de Carlos V, em que se iniciou essa instituição, atuou como

“shtadlan” o vulto simpáticoe enérgico de Yossel de Rosheim (da

Alsácia). O próprio Carlos V gostava dêle. Só uma vez ocorreu um

conflito: Yossel intitulava-se “regente e supremo comandante de tô-

da a comunidade judaica”. O imperador escreveu-lhe, dizendo que

êle mesmo se considerava “regente da comunidade judaica” e não

podia admitir que qualquer súdito usurpasse tal título. O caso foi

entregue ao Supremo Tribunal do Império, .e Yossel acabou por ser

condenado a renunciar ao título de “regente”. Não obstante, o im-

perador continuou a tratá-lo oficialmente por “comandante dos ju-

deus”.

Que engraçado! Mas à-parte o título, o que fez Yossel pràticamente

em prol dos judeus?
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Ele aparecia em todos os lugares, onde os direitos dos judeus esta-

vam em perigo. Assumia, oralmente e por escrito, a sua defesa pe-

rante as autoridades e o público, e falou várias vezes diante das Die-

tas do Império. De outro lado, Yossel convocou, em 1530, um con-

gresso de rabinos e presidentes das comunidades israelitas.

. segundo o exemplo do *

autonomia?

rabênu” Tam, a fim de assegurar a nossa

Sim. Mas eram, em parte, novos problemas que o congresso tinha de

enfrentar. Os judeus, por serem sempre oprimidos e ameaçados, for-

mavam um conjunto de defesa contra o mundo externo. Hesitavam

em agir contra um correligionário, mesmo que êle tivesse procedido

incorretamente. Yossel sabia: Não se podia conseguir justiça para os

judeus a não ser que também êles a praticassem. O congresso israe-

lita baixou, sob a sua orientação, diretrizes que deviam garantir leal-

dade e possibilitar confiança no convívio entre judeus e cristãos. Os

judeus foram intimados a denunciar, aos seus rabinos, qualquer cor-

religionário que cometesse irregularidades contra um cristão. Aos ra-

binos foi inculcada a obrigação de atenderem, com equidade, tôdas

as queixas e reclamações que fôssem feitas por cristãos contra ju-

deus. Outros decretos do congresso visavam extinguir abusos da

praxe comercial, e limitar os juros usuais...

Pelo que sei, a Tora proíbe-nos de tomar juros de nosso irmão, mas

permite-no-lo em relação ao estrangeiro.

Certo. Yossel consequentemente defendeu, em público, a tese: Os

povos impõem-nos tributos mais pesados do que aos demais habitan-

tes dos seus países. Com isso, êles obrigam-nos a considerá-los es-

trangeiros. E nós temos o direito de tomar juros dêles. No momento

em que nos concederem igualdade de direitos e obrigações, nós os

consideraremos nossos irmãos, e terminará o nosso negócio de juros.

Bem — não nos é possível, demorar-nos mais nêste episódio. Nem

podemos encarar tôdas as vicissitudes, pelas quais os judeus tenham

passado nos países da Europa Central e Ocidental. Muito melhor era,

naqueles séculos, a situação dos nossos antepassados no Leste da Eu-

ropa. O exemplo mais importante é a Polônia. Êsse país devia às cru-

zadas, a primeira imigração de judeus. Depois, em 1334 e em 1447,

os reis polonêses deram à vida judaica fundamento sólido por meio

de uma legislação relativamente favorável, Formou-se, naqueles sé-
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culos, novo e importante; centro. judaico com autonomia administra-

tiva. Os judeus tinhamassuas,próprias assembléias, e em 1580, foi

constituído um órgão central de tôdas as comunidades judaicas da

Polônia: o “Conselho das Quatro Províncias”.

Mas como? O Leste da Europaestava tanto à frente daFrança, da In-

glaterra, e do Império Alemão?

Pelo contrário, David. A Europa Oriental estava atrasada, e exata-

mente por isso concedia melhores condições aos judeus.

Já nãoentendo nada. A situação dos judeus não idascomo pro-

“ gresso da humanidade?
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|

A essapergunta não há resposta global. O progresso econômico nem

sempre acarreta o progresso ético. Voudar-lhes um esquema da evo-

lução econômica, que lhes permitirá compreender melhor , o papel

dos judeus na Europa. Previno-os:porémde que é um esquema sim-

plificado . a |

.600 5 químicos, חס 0estudam processos que sob as

condições complicadas da própria natureza nunca ocorrem?

Isso mesmo. Imaginemos então um conjunto econômico muito pri-

mitivo: Um povoguerreiro conquista uma terra de grande extensão.

Acomunicação entre asdiferentespartes dopaís.édifícil. O que tam

o rei?

Ele distribuirá todoo reino entre os hómens mais nobres e maisbe-

neméritos para cada um manter a ordem na sua província. Estes

grandes vassalos dividirão os seus territórios entre os hómens dasua

comitiva. E assim por diante. Haverá uma seqiiência de graduações

que desce do próprio rei aos duques, príncipes, etc., até aos sim-

ples fidalgos. |

: Excelente. Osimples fidalgo então governa uma aldeia: Êle exerce

sôbre ela a jurisdição, a administração, o policiamento: 6 8 defesa

contra agressões locais. Emcasos deguerra, êle tem de seguir os seus

superiores e o seu rei. Masde que vive o fidalgo? . 0

Os agricultores do seu distritodão-lhe mantimentos e outros produ-

“tos que êle necessita, em troca da proteção que êle lhes presta.

E como se produzem todos êsses artigos?

David: Tudo é produzido no própriodistrito: Os cereais,5 e וו"

-188 -

 



 

Shaúl:

Isaac:

Shaúl:

David:

Shaúl:

Eva:

Shaúl:

são colhidos nos campos e nas hortas; carne obtem-se pela caça e

pela criação de gado; pesca-se peixe; e produzem-se na aldeia leite,

ovos, queijo e manteiga. Do couro fazem-se cintos, calçado e cou-

raças, rédeas e selas.

Fiação e tecelagem de lã e de linho estão a cargo das mulheres. Elas

confeccionam igualmente o vestuário. Também louça de barro é feita

em casa. Mas... ..O fidalgo precisa ainda de armas. ...

...e o lavrador de ferramentas. Você tem razão, Léia. Quase tudo

pode ser feito pelos próprios camponêses. Eles produzem para o seu

próprio consumo e para O do seufidalgo. Não precisam de comprar

nemde vender. A única profissão especializada desde tempos anti-

quíssimos é a do ferreiro.

Por isso, os povos antigos tinhamum respeito quase supersticioso aos

ferreiros: Ferreiroera a mesma coisa que feiticeiro.

Pois bem. Com o decorrer do tempo, porém, se verifica: Os fidalgos

com osseus castelozinhos não podem dar proteção suficiente contra

invasões de grande monta. Qual será o remédio?

Podem-se construir fortalezas, que dentro das suas muralhas pos-

sam abrigar, em casos de emergência, a população agrícola com os

rebanhos. Certo número de pessôõas passa a domiciliar-se em caráter

permanente na área fortificada. Assim nascem as cidades.

Mais ou menos assim. Podemos negligenciar os pormenores da fun-

dação de cidades. O que aquí nos interessa, é: De que vivem os ha-

bitantes de tal cidade?

Os primeiros. habitantes serão provavelmente “donos de grandes fa-

zendas, que êles mandam lavrar pelos seus serviçais ou colonos. Ou-

tros serão pequenos sitiantes, que têm os seus campos pertinho das

muralhas urbanas. Finalmente, serão admitidas pessõas sem terras,

caso elas possam ser úteis. por qualquer habilidade especial. Por

exemplo: Alguém é hábil em confeccionar roupas; portanto estabe-.

lece-se comoalfaiate. Outro monta uma tecelagem. Umterceiro e

um quarto, umasapataria e uma selaria. DA

Assim nascem as artes e ofícios como profissões especializadas. E

de que vivem os artífices? O sapateiro não pode comer os seus sapa-

tos, nem oalfaiate os trajes. | :
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Mas isso é simples: Eles vendem os seus produtos e compram pelo

dinheiro que êles cobram, tudo o que necessitam.

Você esquece que ainda não há dinheiro. E a troca dos produtos ain-

da não está organizada.

Uma das primeiras coisas que em tal cidade têm de ser organizadas,

é a feira: O sapateiro João precisa de um saco de farinha. O sitiante

Pedro quer um par de botas e dá em troca a farinha.

Acabamos de presenciar (mentalmente) uma inovação revolucioná-

ria: Os produtos já se não destinam ao consumo do próprio produtor,

mas sim à troca. Tal produto, chamamo-lo de “mercadoria”.

E se por acaso o sitiante Pedro justamente naquele dia não tiver fa-.

rinha a vender, como arranjará êle as botas?

Qualquer mercadoria deve haver, que seja útil a todos: Ela poderá

servir de dinheiro. Gado leiteiro, por exemplo.

E mais tarde verifica-se, que mais práticos ainda são ouro € prata.

Não precisam de comida como o gado, têm menos volume, e são

muito mais fáceis de guardar e de transportar.

Vocês vêem: Atrás de artes e ofícios segue-se, necessáriamente, OU-

tra profissão nova: O comércio. Primeiro há troca de produtos entre

a cidade e os seus arredores rurais. Depois, entre cidades vizinhas,

em seguída entre províncias mais distantes, porfim até entre países

e mesmo continentes separados por largos mares. Quanto maior a

distância, tanto maior o risco &.... O jucro que se possa esperar. For-

ma-se, nas cidades, uma classe de mercadores e banqueiros poten-

tes, cujas riquezas ofuscam-a posição dos fidalgos. Os fidalgos imi-

tam o luxo dos burguêses ricos, mas não conseguem aumentar devi-

damente os seus rendimentos, mesmo: que tentem tirar mais tribu-

tos dos seus camponêses. O resultado são dívidas sempre crescentes

da antiga classe governamental, enquanto que aumentam O orgulho

e as ambições políticas das cidades. .. Voltemos porém ao início de

tôda-aquela evolução no Ocidente: O rei, os príncipes, e OS fidalgos

estão ainda em plena florescência. Para o armamento, todos êles pre-

cisam-de meios: Sabe-se naturalmente, o que é dinheiro.

.

Mas êle

quase não se encontra dentro daquela economia primitiva. De onde

então arranjá-lo? "
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"Agora eu entendo: O mundo oriental possue uma economia muito

* desenvolvida. Dalí, ospríncipes europeus têm de chamar pessõas que

possam inculcar o progresso econômico e — arranjar dinheiro. E en-

tre os povos orientais, exatamente os judeus hesitam menos emfixar

novos domicílios. Porque êles não têm país próprio aonde voltarem...

Então, os príncipes chamavam e protegiam os judeus, como já o men-

cionámos na história da Espanhacristã. E as cidades viam nêles con-

correntes indesejáveis. Logicamente, quanto mais progrediam asci-

dades, tantopior se tornava a situação dos judeus.

Agora vocêscompreendem, por que o progresso, às vezes, tinhaefei-

tos desfavoráveissôbre o bem-estar dos nossos antepassados. E aí

podemos acrescentar um último aspecto: Na rivalidade entre no-

breza e burguesia, o prato da balança do poder econômico burguês

tornava-se cada vez maispesado. Chegou o momento em que houve

equilíbrio entre as duas classes: E foi nêsse curto espaço de tempo

que se estabeleceu o regime da monarquia absoluta, emtôda a Eu-

ropa.

Na Inglaterra porém, êsse regime foi de poucaduração. Porque alí, a

nobreza admitiu, nas suas fileiras, os elementos urbanos bemsuce-

didos, e tornou--se assim invencível.

Ótimo. Emoutros países europeus, infelizmente, a “crise da nobre-

za” não foi solucionada satisfatoriamente, e afetou também os ju-

deus. Uma catástrofe de grande envergadura ocorreu, em 1648, na

Ucrânia. Aquele país tinha uma população camponêsa, que êtnica-

“mente pertencia ao grupo russo, e que seguíaaIgreja Católica Grega.

O país dependia da Polônia, e os camponêses ucranianos tinham de

servir aos fidalgos polonêses (de religião católica romana). Os fidal-

“gos polonêses nunca tinham muita capacidade para atividades eco-

nômicas, e encarregavam judeus, da administração dos seus bens.

Isso significava: Os judeus eram, para os colonos ucranianos, os re-

presentantes visíveis da exploração polonêsa.

Exatamente. O antagonismo religioso e nacional entre as três classes

agravava oconflito. E um dia, com o apôio moral da própriaRússia,

eclodiu a revolução dos camponêses oprimidos contra “polonêses e

judeus”. Muitos polonêses tentaram salvar a própria pele, atraiçoan-

do os judeus. Numerosas comunidades israelitas foram completa-
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mente aniquiladas. Quem de entre os judeus não conseguiu fugir,

foi rmassacrado ou: prêso e vendido como escravo. Assim, muitos

judeus atravessaram a fronteira turca. É que naquela época, a Polô-

nia e a Turquia eram muito maiores do que atualmente, e tinham

fronteira comum. Dêsse modo, (como já mencionámos em outra reu-

nião) os sefaradim na Turquia souberam da catástrofe pela bôca das

próprias vítimas. A profunda impressão dêsse golpe levou Shabatai

Tzvi ainiciar o seu movimento messiânico.

E tudo isso deu-se no mesmo ano de 1648, em que no Brasil a morte

de um único judeu, Jacob Rabbi, levou os tapúias a abandonar a causa

dos invasores holandêses. E em que, na Inglaterra, a revolução re-

publicana de Cromwell estava às vésperas da vitória. E em que, na

Europa Central e Ocidental, findou a Guerra dos Trinta Anos.

Você tem razão: O ano de 1648 foi uma encruzilhada de caminhos

históricos. Poucos anos depois, os judeus foram readmitidos na In-

glaterra. Ao mesmo tempo, êles tiveram de deixar o Brasil; e forma-

ram-se as primeiras comunidades israelitas na América do Norte.

Com a Guerrados Trinta Anos terminou a época das guerras religio-

sas. E nasce a Europa moderna: O movimento filosófico do “racio-

nalismo” e do “esclarecimento” tem os seus primeiros representan-

tes na Inglaterra. Êle — mais do que outros fatores — é destinado a

influir decisivamente no futuro dos judeus do Ocidente. Disso porém

falaremos na próxima reunião,

 

12.2 REUNIÃO: OS JUDEUS NO OCIDENTE, ENTRE RACIONALISMO E

Ruth:
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NACIONALISMO

No fim da última reunião, o snr. mencionou o “racionalismo” que

“teria contribuído tanto para a libertação dos judeus. Pelo que enten-

do, êsse “racionalismo” era uma filosofia que propagava o domínio

da razão sôbre a vida humana. Mas não vejo ainda com bastante cla-

reza a ligação entre tal filosofia e u'a mudança prática da situação

dos judeus.

Acho que isso é óbvio: Uma pessõa resolve-se a confiar Unicamente

na sua própria razão. Ela, portanto, se recusará a aceitar, sem exame,

as pretensas verdades tradicionais. Quem usa a razão, percebe: Cada

indivíduo possuevirtudes e fraquezas e tem de ser apreciado con-

forme os seus méritos, seja êle preto ou branco, judeu ou cristão.
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Qualquer preconceito é, em si, contrário 3 268 razão. Assim, o racio-

nalismo beneficia todos os “'enteados da humanidade”.

Eu já tinha pensado: Quem usava a razão, não se podia conformar

“coma infâmia dos poderosos que nos humilhavam, e depois usavam

a nossa humilhação — causada por êles mesmos — como prova de

que éramos odiosos a Deus. Mas como podiam aquêles filósofos da

bôa vontade e do bom senso aliviar, na prática, a sorte dos judeus?

Lembro-me de ter aprendido no colégio: A libertação dos Países Bai-

xos, no século XVI, e (no século seguinte) as duas revoluções inglê-

sas despertaram o interesse pelos problemas do Estado: Qual seria o

melhor regime? Qual a melhor constituição? E todos os partidos ti-

nham os seussábios que juntavam os argumentos em pról da sua po-

lítica. Na Inglaterra então iniciou-se a filosofia racionalista. No sé-

culo XVIII, desenvolveu-se o racionalismo dos pensadores francêses,

cujas idéias, mais tarde, serviram de fundamentoà grande Revolução
Francêsa.

Ai, vocês já vêem a ligação entre filosofia e política: A política apre-

sentava os problemas prediletos. A filosofia oferecia as soluções. E

a política, com certas modificações, aproveitou-se delas. Havia al-

gumas idéias que todos os racionalistas tinham em comum.Por exem-

plo: O Estado moderno deve livrar-se da tutela das igrejas. Ele deve

manter neutralidade em relação às diferentes religiões. Os direitos e

deverescívicos do indivíduo não podem depender da sua adesão a
determinada confissão.

Os poetas clássicos da Alemanha adotaram as mesmas idéias. Um
dêles, Lessing, compôs até um famoso drama para propagar a tole-
rância religiosa. O drama tem o título “Nathan o Sábio”. Lessing con-

fronta nêle o personagem de um nobre judeu com o sultão Saladim

e outros representantes do islam e também do cristianismo. Dizem

que o poeta alemão tomou como modêlo do judeu Nathan, a figura

de um filósofo israelita, amigo seu, de nome Moisés Mendelssohn.

Lessing defende à tese: Quem quer demonstrar a superioridade da

sua religião, não pode recorrer à revelação original. Porque cada dou-

trina tem a sua tradição de uma revelação divina. O valor da religião
demonstra-se únicamente pelo nível moral dos seus adeptos, pelo
comportamento ético que ela produz na vida prática dos seus repre-
sentantes. — Oseu amigo Mendelssohn compartilhava estas idéias,
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e propagava-as entre os seus correligionários. Não obstante o seu

apêgo à tradição paterna, êle queria abrir os corações judaicos a tudo

o que as artes e ciências do Ocidente moderno produzissem de belo
e sublime. Assim, Mendelssohn tornou-se iniciador do racionalismo
e humanismo israelitas, e uma das figuras centrais do nosso passado

próximo. A herdeira das suas idéias foi a nova “ciência do judaís-

mo”, que nasceu no início do século XIX na Europa Central, e em que

“se baseia, por exemplo, também a orientação dêste nosso “colóquio”

Uri:
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atual. — Mas antes de estudarmos a evolução interna do próprio con-

junto judaico, devemos juntar os acontecimentos principais da his-

tória política. Na última reunião, mencionámos a “crise da nobreza”,

que desde o fim da Idade Média constituía novo problema para to-

dos os países. A melhor solução foi encontrada na Inglaterra: a no-

breza incorporou nas suas fileiras os melhores elementos burguêses,

e hoje em dia, ela aceita sem dificuldade, igualmente elementos ca-

pazes e beneméritos do operariado. Assim uniam-se nela tradição e

progresso, em benefício da estabilidade da democracia. — Havia, no

entanto, outros países que falhavam por completo, diante daquele

problema: a França e a Polônia. Na França, os fidalgos tornavam-se

parasitas dos cofres públicos. Alguns nobres contribuíam com obras

valiosas para a filosofia, a literatura e as belas artes; mas a maioria

levava uma vida fútil. Recebiam grandes ordenados de altas paten-

tes militares, ou fartas receitas de cargos eclesiásticos, sem traba-

lharem.

E quem fazia o serviço?

No exército, os oficiais subalternos. Na Igreja, os curas. Ambos de

origem burguêsa. E ambos mal pagos.

Um dia tinha de estourar a revolução. E não é de admirar, que, em

tais circunstâncias, tanto o exército como grande parte do clero se te-

nham passado ao serviço da revolução. Mas o que se deu na Polônia?

Na Polônia, a situação era ainda pior. Porque a economia do país não

dava para manter, nem sequer passageiramente, uma classe depara-

sitas. Os fidalgos então chegavam a aceitar subvenções de govêrnos

estrangeiros. Nas Dietas Polonêsas havia um partido que obedecia a

órdens russas, outro que apoiava os interesses da Áustria. A Polônia

tornava-se incapaz de fazer política independente.

Então as intervençõesdas potências vizinhas eram apenas os últimos
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passos de um longo caminho. As famigeradas divisões da Polônia pu-

seram têrmo sômenteà ilusão de uma independência que já havia

muito tinha deixado de existir...

Para os judeus, ambos os acontecimentos produziram consequências

de largo alcance: A grande Revolução Francêsa iniciou a era da

emancipação civil dos: judeus do Centro e Oeste da Europa. À anexa-

ção dos territórios polonêses à Rússia, Prússia e Áustria entregou O

maior núcleo judaico da Europa à discrição de um país atrasado e

despótico. Grandes esperanças para Os judeus “ocidentais”, novo

martírio para os judeus “russos”... |

Li porém que o grande compositor Felix Mendelssohn, neto do filó-

sofo Moisés 'Mendelssohn, era batizado. O grande poeta Heinrich

Heine abraçou o cristianismo. E isso na erá em que os judeus “oci-

dentais” podiamlançar os alicerces dé um novo judaísmo, livre de

opressão e de humilhações. Deve ter agido qualquer veneno secreto,

naquela atmosfera de “grandes esperanças”...

Vejo com satisfação, como vocês progridem na arte de apontar fa-

tos e de descobrir os problemas essenciais. Tentemos pois estabele-

cer, em conjunto, o nexo histórico de tudo isso. Vocês, de certo, já

conhecem a palavra que designa a concessão da igualdade de direi-

tos, aos judeus?

A “emancipação”? O têrmo significa: os judeus foram declarados

“maiores de idade”. De então em diante, êles gozariam os mesmos

direitos que outras pessõas maduras.

Que ridículo! Esta nação, cuja idade era contada em milênios, pre-

cisava de tal declaração por parte de povos muito mais jóvens?!

A situação era ainda pior. Não era à nação de Israel, que os govêr-

nos concediam a emancipação. Mas sim aos indivíduos israelitas sob

a condição de êles renunciarem à nacionalidade paterna. A revolução

norte-americana não tinha tocado nêste problema, ao proclamar os

“Direitos do Homem"-e, com êles, a liberdade da confissão religiosa.

Mas a grande Revolução Francêsa, que no continente europeu ini-

ciou à emancipação dos judeus, estabeleceu o princípio: “tudo aos

judeus como hómens, nada aos judeus como nação”.

Mas tudo isso não passa de uma perfídia das maisabjetas. Os povos,

durante séculos, tinham praticado uma opressão impiedosa que -en-
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fezara tôda a vida normal dos nossos antepassados. E mem sequer

sob a gloriosa bandeira da liberdade, igualdade e fraternidade, se deu

a abolição incondicional desta provocante ofensa às idéias da nova

era?

Para sermos justos, temos de considerar: Exatamente com a Revo-

lução Francêsa, os povos europeus começaram a pensar acêrca do

que era “nação”. A queda da dinastia francêsa, antes de mais nada,

fez com que se tornasse conciente a idéia da “pátria”. “Patriotismo”

e mais tarde “nacionalismo” foram os frutos espirituais da Grande

Revolução. E, na realidade, êles tiveram muito mais efeito do que o

famoso lema “Liberdade — Igualdade — Fraternidade”. .

Então, naturalmente, uma nação sem pátria outra vez não se enqua-

drava no sistema europeu. Só havia a alternativa: Ou os judeus ar-

ranjariam a sua própria pátria, ou êles deixariam de sentir-se nação.

Nisso temos a chave de tôda a trágica falta de compreensão que

carateriza o convívio entre judeus e cristãos no século XIX: À filo-

sofia racionalista era dotada de um grande otimismo pedagógico. Da

educação esperava-se aperfeiçoamento infinito da humanidade, da

civilização, do convívio social, e das instituições políticas. Os judeus

constituíam um conjunto que, do ponto de vista europeu, não era

nação. Êles cultivavam um “isolacionismo” e “costumes antiquados”.

Os amigos da justiça entre os cristãos admitiam que a culpa dessa

situação cabia ao mundo não-israelita. Mas êles chegavam à conclu-

são: Demos aos judeus a educação moderna, sem a qual êles não po-

derão gozar dos benefícios do progresso europeu; € sem a qual a sua

“emancipação” há de introduzir um elemento embaraçoso, em nos-

sa civilização.

Se tal aspecto era aceito, os judeus deviam “merecer” a concessão

da cidadania, pelo sacrifício da sua herança espiritual. Mas qual era,

na realidade, a atitude oficial dos govêrnos?

Por mais que divergissem uns dos outros, todos os govêrnos europeus

orientavam-se por êsse “dogma” moderno. O primeiro a oficializá-lo

foi o grande dominador da Revolução Francêsa, Napoleão |. Ele con-

vocou, em1806, uma “Assembléia da Notabilidade Judaica”, que sob

influência do govêrno francês declarou: “Hoje em dia, ou judeus já

não formam uma nação. . .”” Napoleão porém queria apoiar essa tese

no consentimento de um grêmio de autoridade universal. A pedido
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dêle constituíu-se, em 1807, em: Paris, o “Grande Sinédrio”. Como
o Supremo Tribunal do Estado Judaico da segundaindependên-
cia, também êste grêmio se compunha de 71] membros e dava ao pre-
sidente e aos doisvice-presidentes os antigos títulos de “nassi”, “av-
bêth-din” e “khakhám”. Este “Sinédrio”, que virtualmente repre-
sentava os judeus detodos os países, endossou tôdas as teses da as-
sembléia anterior. A idéia de que os judeus já não eram uma nação,
mas sim uma simples comunidade religiosa, tornou-se ponto de par-
tida de tôda a emancipação. Aliás o próprio imperador francês, de-
pois, não se mostrou favorável aos judeus. Mesmo assim, até à sua
queda em 1815, a aparência do exemplo francês, induziu quase to-
dos os países europeus a melhorarem a posição cívica dos seus
judeus... : דתה |

A derrota e o destronamento do imperador, então, abriram as portas
à reação. E esta não tardou em tirar aos judeus a emancipação onde
tinha sido consumada; e em ádiá-la onde ainda não se tinha realizado.

Foi isso o que aconteceu. Para facilitarmos avisão do conjunto, po-
demos dizer: Em 1789 terminou, com a primeira eleição de George
Washington para Presidente, a Revolução Norte-Americana. No mes-
mo: ano começoua Revolução Francêsa; e desde então até ao ano de
1815, durou o período da primeira emancipação dos judeus na Eu-
ropa. De 1815a 1848, predominava a reação. De 1848 até 1878,
desenvolveu-se a segunda emancipação, que, especialmente na Ale-
manha, Áustria e vários países menores, trouxe aos judeus plena
igualdade perante a lei. Contudo, essa igualdade teórica era, muitas
vezes, contrariada pela prática administrativa: judeus não eramno-
meados para cargos de oficiais no exército, nem para catedráticos de
certas universidades, nem para juízes de tribunais superiores. E to-
dos êstes cargos lhes eram abertos, quando êles se tinham batizado.
De 1878até 1914, porém, evoluíu um novo fenômeno, ou — se
vocês preferem— um antigo fenômeno em trajes novos: o an-
tissemitismo.

0 quedistingue o “antissemitismo", das formas antigas da hostili-
dade aos judeus?

+
4 Pingo 273 -- Antigamente,os judeus eram “acusados de “deicídio”. Essaacusação

deixava de vigorar emrelação àqueles que abandonassem a comuni-
dade dos “'deicidas", aceitando obatismo. O antissemitismo dirige-se
contra os“filhos de Sem”. Quem se origina de judeus, é detestável.

— 142 -

5
9

+

 

e

Shaúl:

e

Léia: «

David:

Ruth:

-

 

O batismo já não resolve nada: a própria “raça semítica” determina
inferioridade em todos os sentidos. Conforme os antissemitas, nóssomos fisicamente fracos e feios, moralmente covardes, mentirosos
e cobiçosos, mentalmente hábeis e espertos,
criadora.

mas sem

|

inspiração

A sua descrição é exata. Mas falta ainda a conclusão que motivou a
propaganda do “antissemitismo”. O nossos inimigos diziam: Os ju-
deus são cheios de cobiça e ambição, porém incapazes de alcançar
sucessos por trabalho e esforços honestos. Portanto, êles sempre ten-
tam explorar o trabalho dos outros. Isso só lhes é possível por uma
cooperação perfeita mas clandestina entre todos êles. O seu objetivo
é: enfraquecer a resistência das demais nações e erguer, sôbre assuas ruínas, o “domínio mundial de Judá”.

Mas que espécie de gente podia acreditar em tais loucuras fantás-
ticas? Os judeus até havia pouco tinham sido oprimidos, Éles esta-
vam contentes em ter obtido a igualdade de direitos. A éles se impu-
tava o plano de subjugar os outros?

Suponho que essas acusações tenham sido inventadas por pessõas
p

que sonhavam com um “domínio mundial por conta própria”.

Apoiado! Meu pai contou-me uma vez: Tódas as pessôas que inicia-
ram a propaganda antissemita, eram existências malogradas, muitas
delas até com antecedentes criminosos. Certos indivíduos não po-
diam conseguir êxitos por meio de trabalho honesto: acusavam os
judeus da mesma fraqueza. Outros propagavam reações violentas
contra a “exploração”, e almejavam pescar em águas turvas. Mas
culpavam os judeus exatamente desta baixeza, Os terceiros embria-
gavam-se mais ou menos abertamente com a idéia do predomínio da
sua própria nação: não deixavam de atribuir aos judeus aspirações ao
domínio mundial. Como os ladrões que gritam em voz maisalta:
“Pega o ladrão!”

Uri:

€

Em todo o caso, na Europa do século XIX, a idéia do domínio mun-

Shaúl:

dial estava no ar. E ainda hoje parece que essa mentalidade não tenha
passado por completo. Mas de onde provieram tais fantasias num
conjunto de povos educados pelo “racionalismo"'?

Essa mentalidade, em nosso século, não passou de modo algum. Cha-
mamo-la de “imperialismo”. E você, Uri, tem plena razão ao pergun-
tar: De que modo chegou a humanidade, do racionalismo humanitá-
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rio ao imperialismo sem escrúpulos? Sem respondermos a essa per-
gunta com nitidez perfeita, não compreenderemos nem o século
XIX, mema atualidade. Examinemos primeiro a própria palavra “im-
perialismo": de ondederiva ela?

De “império
dor.

". Isto é o país ou o regime encabeçado por umimpera-

E o que é um imperador? Como se distingue êle de umsimples rei?

Essa era uma questão dos graus de nobreza: como o conde era su-
perior aobarão, e o duque superior ao marquês, assim o imperador
era superior aorei. Mas tudo isso hoje já não tem importância.

Não penso assim. Na Roma antiga, o imperador era o ''dono do mun-
do”. A mesma aspiração, mantinham-na, durante a Idade Média, os
imperadores romano-alemães: Pretendiam estar acima de tôdas as
nações, e governar e defendera civilização cristã universal. Os reis
representavam sempre a tendência nacional. Os imperadores, o uni-
versalismo. Daí muitas lutas pela independência das nações. Cada
vitória nacional enfraquecia o império.

Penso que minha irmã tem razão. E essa oposiçãodeidéias não se
extinguíu como fim da Idade Média. O próprio Napoleão | recla-
mava para si o domínio mundial e oferecia, em troca, os progressos
da Revolução Francêsa, — Quando terminou o império romano-ale-
mão pela abdicação do imperadorFrancisco Il, o mesmo monarca
já tinha proclamado o “Império Austríaco”. Nêsse império
também se uniam muitas nações sob um único govêrno. Outro im-
pério que incluía uma pluralidade de povos, era a Rússia dostzares.
“Mas em ambos os impérios havia movimentosoposicionistas que vi-

Shaúl:

savam estabelecer a independência das diferentesnações.

Obrigado a vocês. Agora já temos o fundamento para a nossa discus-
são. O imperador austríaco considerava-se “dono de um conjunto de
muitos povos livres”, e herdeiro do antigo império romano. O impe-
rador russo, de modo análogo, considerava-se herdeiro do império
grego de Constantinopla. Ambos êles (e, igualmente, Napoleão|)
pretendiam ser baluartes de uma civilização superior que merecia o
domínio universal. A êsse fator moral temos de dedicar acurada
atenção. Porque êle faz parte integrante da “idéia imperial”. E jus-
tamente êle torna-a tão fatal e perigosa.
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Mas o govêrno de um soberano não é enobrecido pelo desejo de as-
segurar e expandir uma cultura superior? Por que isso pode ser “fatal
e perigoso"?

Você já leu a história das viágens de Marco Polo? Aquele grande ci-
dadão de Veneza visitou a China durante a época em que ali reinava
o imperador mongol Kublai Khan. Os mongois eram um povo deirre-
sistível ímpeto guerreiro, e conquistaram muitos países. Mas êles não
pensavam oferecer, aos povos que lhes obedeciam, uma civilização
superior. À elevada cultura chinêsa, por exemplo, continuava respei-
tada e protegida pelo imperador, não obstante ser êle de origem es-
trangeira. Os mongois, nêste caso, foram conquistadores sem “impe-
rialismo”. De modo idêntico procediam os assírios, os caldeus e os
persas.

Os gregos e romanos porém propagavam a sua civilização, e provoca-
vam assim, nos demais povos, uma decomposição perigosa.

Para voltarmos aos tempos modernos: Nos primeiros dois terços do
século XIX, a idéia imperial estava na defensiva. Tôdas as nações
que não gozavam a independência, reivindicavam-na. Até 1870,
mais ou menos, tôdas as grandes nações europeias assim como os po-
vos japonês e norte-americano tinham formado o seu próprio Estado
nacional em sentido moderno. Mas mal se tinha consolidado êsse
sistema de grandes potências nacionais, quando se iniciou nova es-
pécie de imperialismo: a corrida das mesmíssimas grandes potências
à busca de colônias em além-mar.

Aí há outro fenômeno que não entendo: A Itália e a Alemanha aca-
bavam de realizar, cada uma, a sua união. A França e outros países
tinham passado por muitas perturbações e sofrimentos, até que, en-
fim, encontrassem uma forma sólida e resistente. Por que procede-
ram então tôdas essas nações o mais depressa possível à opressão de
outros povos, mais fracos e menos desenvolvidos, em-vez de se con-
tentarem com serem donos no seu próprio lar?

Devia responder você, David, a essa pergunta. É que cêrca de 1800
se tinha iniciado u'a mudança profunda na estrutura da economia
ocidental.

A indústria começara a usar máquinas, em vez das ferramentas sim-
ples das artes e ofícios. Muitos artífices que não podiam comprar as
máquinas caras, sucumbiam à competição da nova indústria. 5
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“uma cajadada.

dições melhores.

Agora. vocês compreendem por que havia uma pluralidadede impe-

acabavam por pedir emprêgo aos proprietários de máquinas. Assim

nasceua nova classe dos operários de fábricas. Estaclasse aglomerou-
se nas cidades industriais, que assim cresceram em número de ha-

| bitantes. Nos primeiros decênios danova evolução, não havia equi-

líbrio entre patrões e operários, mas sim muita. arbitrariedade por
- parte dos donos, e muita miséria para os trabalhadores. Os trabalha-

dores começavama ser. denominados pela palavra latina “proletá-

rios”. Devido às míseras condições da sua vida, êles eram virtual-
mente um foco de tendências revolucionárias.

- Quem de entre êles era dotado de iniciativa, tentava emigrar para

países ultramarinos. Os' govêrnos viam tal emigração comsentimen-

tos contraditórios:

. pois a emigração aliviava as tensões0Masdo ou-

tô lado, os govêrnos bi-se com a perda de bom número

de cidadãos.'

Ah — entendo. Adquiriam possessões ultramarinas para os seus pró-

prios países. Quem desejava emigrar, podia mudar-se para uma “de-

pendência” da sua pátria.Assim, o govêrno matava dois coelhos com

Eיוfו|2;4,

Então, o “imperialismo” era uma “válvula de segurança” para ospro-

blemas sociais: êle aliviava a pressão do proletariado, e fazia com

que os cidadãos da pátria continuassem cidadãos dela, e até em con-

ו

> [ו5005|8: 8grandenação sentia-se atormentada por aquêles no-

David:

vos problemas. Uma vez consolidada, ela passava a adquirir “colô-

nias” .

E essas ו não se estabeleciam sómente em«regiões0

por tríbos selvágens.- Prestava-se, para tal fim, qualquer região com

| economia subdesenvolvida. Mas os objetivos econômicos sempre se

harmonizavam.Otimamente com a pretensa missão civilizadora dos

novos donos. Li uma vez a observação: No Sudão, os missionários

europeus tinham de educar os africanos a usar camisas e calças. Para

isso era necessário que os africanos ganhassem dinheiro. Portanto,

êles tinham detrabalhar nas plantações de algodão: Produzia-se as-

sima matéria-prima para os tecidos europeus queêles (osafrica-
,
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nos) depois teriam de comprar: Éles tornavam-se “civilizados”, e

convertiam-se, ao mesmo tempo, em operários baratos e freguêses
seguros.

Um escritor que não era, de modo algum, revolucionário, disse dês-

tes colonizadores: “'Éles falam em Cristo, e pensam em chita”. A at-

mosfera do “'sacro egoísmo" embriagava, cada vez mais, as “gran-

des potências”. Êste mundo era aparentemente brilhante, porém in-

timamente amedrontado pela evolução inédita das ciências, da téc-

nica, das populações e dos poderios militares. E justamente a êste

mundo, os judeus recem-emancipados tinham de adaptar-se.

Eu esperava com impaciência por essa conclusão. Já sei: Os judeus

deixavam-se impressionar pelas idéias do racionalismo e do huma-

nismo ocidentais. Éles esforçavam-se por adotá-las e por comparti-

lhar tôdas as preocupações e todos os triunfos das suas novas pátrias.

Pouco experimentados na “grande política”, êles acompanhavam o

entusiasmo dos revolucionários sociais, o orgulho dos grandes pio-

neiros das ciências e indústrias, o idealismo dos patriotas, e mesmo

a arrogância dos políticos imperialistas. Éles imitavam os costumes

e o modo de viver e de pensar dos não-israelitas, e envergonhavam-

se de cada sinal visível da sua herança nacional. Mesmo o serviço

divino, em muitas comunidades, foi adaptado à atmosfera ocidental:

As rezas pela vinda do Messias, e as frases que falavam da distinção

“entre Israel e os povos” foram eliminadas. Porque não combinavam

com o novo “patriotismo”. Parte da liturgia foi traduzida para as lín-

guas dos diferentes países. Chamamos todos aqueles esforços de “'as-

similação”.

Você pronuncia a palavra “assimilação”, como se falasse de “'ser-

vilismo””. Hoje conhecemos todos os perigos políticos e morais dessa

tendência e atitude. Mas na época da emancipação, os nossos bisa-

vós atuavam de bôa fé. Um idealista como Gabriel Riesser, o grande

tribuno dos direitos judaicos na Alemanha nos primeiros dois terços

do século XIX, nunca duvidou de que os judeus “já não formavam

uma nação”. Na sua opinião e na dos seus companheiros, a Idade

Média, embora com atraso, acabava de terminar também para os ju-

deus. Estava, portanto, na hora de também os judeus mudarem devi-

da e de pensamento. Não os podemos culpar por não terem sabido o

que nós sabemos hoje.

Nisso discordo do snr.: Mencionámos a era da reação política (antes

— 147 -

 



 

Isaac:

Shaúl:

שמ

Shaúl:

David:

de 1848), durante a qual os judeus viam ludibriadas as suas espe-

ranças pela igualdade de direitos. E apontámos o antissemitismo, que

sefazia sentir desde 1878. Não posso imaginar que tais fatos não te-

nham despertado dúvida alguma, nos judeus, a respeito da razão de

ser do seuotimismo político e dos seus esforços pela assimilação.

Todo o ser humano se recusa a renunciar a esperanças prediletas. E

recorre a qualquer argumento para defendê-las. Assim o faziam os

nossos bisavós no século XIX. Segundo êles, os efeitos decepcionan-

tes da “primeira reação política” eram simples resíduos da Idade
Média. E as novas idéias antissemitas, depois de 1878, constituíam

um atavismo bruto, uma recaída na mais primitiva e mais selvagem

xenofobia. O progresso contínuo do mundo moderno em geral, ea

assimilaçãoque viria à aperfeiçoar-se mais e mais, poriam têrmo a

tal mentalidade atrasada, e eliminariam os seus efeitos.

Nós lembramo-nos de que, na Espanha, o problema dos marranos

era muito mais grave do que o próprio problema judaico. E as expe-

riências do século XX ensinaram-nos a verdade fundamental: A as-

“similação (enão a falta de assimilação) dos judeus, na maioria dos

casos, provoca o antissemitismo. Mas esta verdade era inconcebível

para a maior parte dos judeus do século passado. Sem embargo dos

acontecimentos alarmantes que se davam em pleno público: o escân-

dalo de Damasco, em 1840; oprocesso Dreyfus que abalou o mundo
civilizado de 1894 a 1906; para não falarmos dos “pogroms”, como

se denominavam, na Rússia, as atrozes perseguições aos judeus, or-

ganizadas com a cooperação dos círculos governamentais.

Por que “para não falarmos. ..”?

Não se preocupem. Falaremos, depois, também dos “pogroms”. Eu

queria apenas dizer: O que se passava na Rússia, por mais horripi-

lante que fôsse, não provava nada contra o otimismo dos judeus em

relação ao progresso ocidental...

. . enquanto que o processo Dreyfus não deixava dúvidas sôbre a

existência de tremendo antissemitismo na França, que era conside-

rada um dos mais firmes baluartes da liberdade e do progresso. Mas
oqueera o “escândalo de Damasco”? As barbaridades russas não

contrariavam o otimismo ocidental, porque à Rússia era imputada

u'a mentalidade declaradamente medieval. Mas Damasco? Pelo

que sei, o seu dono era o sultão turco; e êste não era mais “progres-
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sista” do que o tzar da Rússia.

A Turquia, no século XIX, era um grande império em decomposição.

As diferentes nações que a ela pertenciam, aspiravam à independên-

cia. As grandes potências europeias apoiavam tais aspirações, porque

o desmembramento da Turquia lhes daria oportunidade de estabele-

cerem as suas ''zonas de influência”.

Exatamente. O governador do Egito queria tornar-se independente

dos turcos. A França apoiava o rebelde, as demais grandes potências

eram a favor do sultão. Justamente o cônsul francês em Damasco in-

citou as autoridades locais a promoverem, contra os judeus, um pro-

cesso de ““homicídio ritual”, com todos os costumeiros acessórios de

torturas e crueldades. Interpelados a respeito, o rei Luis Felipe e o

govêrno da França apoiaram o cônsul. O “escândalo” era, portanto,

dêsse país. A França era liberal. Mas não hesitava em sacrificar os
princípios humanitários à sua política expansionista no Oriente Pró-

אוחוס .. .

Lôgicamente, então, as grandes potências opostas à França não po-

diam deixar de defender os judeus. Qualquer que fôsse a orientação

da política interna dos seus govêrnos.

De fato, a Inglaterra e a Áustria obedeciam a essa lógica: Defende-

ram com êxito, os judeus caluniados e torturados. Para uma parte

das vítimas, a reabilitação veiu tarde. Mas o próprio sultão tornou a

ser dono da Síria e ordenou a inviolabilidade dos direitos fundamen-

tais dos seus súditos judaicos.

E os judeus ocidentais? Não se envergonharam dos seus esforços pela

assimilação? Não se tornaram maduros para o sionismo?

Não há dúvida de que ficaram profundamente impressionados. Mas

a sua reação não foi a que você acaba de sugerir. Mais de cincoenta

anos separam os casos de Damasco e de Dreyfus. No caso de Da-

masco, judeus foram acusados de um homicídio, cujo verdadeiro au-

tor nunca foi descoberto. No caso “Dreyfus”, um cidadão israelita

da França foi culpado de espionagem e traição à pátria. O verdadeiro

autor do crime acabou por ser desmascarado, apesar de tôda a agita-

ção militarista e antissemita, que a qualquer preço tentava impedir

o triunfo da verdade. E êste triunfo tardou doze anos...

...56 bem que hómens iluminados, como Rui Barbosa, desde o iní-
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cio tivessem apontado tôdas aquelas irregularidades e mentiras. Pa-

rece-me que a “traição àpátria” é, para os tempos modernos, a mes-

ma coisa que eram, na Idade Média, as calúnias supersticiosas. Os

casos "Damasco" e “Dreyfus”, a antiga e a moderna superstição,

provavelmente provocaram também reações diferentes por parte dos

judeus!

O caso de Damasco despertou a iniciativa de dois grandes judeus:

dofrancês Adolphe Crémieux e do inglês Moisés Montefiore. les

continuarama luta pela emancipação judaica na nova base da soli-

dariedade internacional: Os judeus dos países adiantados começaram

a preocupar-se com o destino dos seus irmãos oprimidos eatrasados.

Ao lado da defesa política, êstes hômens visavam divulgar a civiliza-
ção moderna, organizando escolas judaicas nas regiões de baixo ní-

vel cultural. Porém tudo isto continuavadentrodos limites da filan-
tropia; e enquadrava-se, inconcientemente, nos imperialismos cul-

turais das respectivas pátrias. A organização de Crémieux, a “Al-

lianceIsraelite Universelle” (fundada em 1860) lutava pelo predo-

mínio cultural francês. A “Anglo-Jewish Association” (1871), pela

influência inglêsa. E o “Hilfsverein der Deutschen Juden” (1901)

pela expansão da educação alemã. — O“moderno” caso Dreyfus,

por sua vez, foi o ponto de partida do sionismo político de Theodor
Herzl, que contrapôs, aos imperialismos rivalizantes das grandes po-
tências, as necessidades da própria nação judaica. Mas isto já cabe
notema da próxima semana.

Falta-nos então conhecer o destino dos judeus “russos”. Os períodos
alternados de progresso e reação que o snr. mencionou, referiam-se
também àRússia?

Houvena Rússia oscilações entre alívios, aliás muito fracos, da
opressão aos judeus, e períodos da sufocação mais acentuadae até
da perseguição maiscruel e violenta. Reinou, no período da “pri-
meira reação europeia”, o tzar Nicolau |. Êste impôs aos judeus, para
“finseducativos”, a obrigação ao serviço militar de 25 anos (em
1827), a fim de destruir as raízes da família judaica; e agravou, em
1835, as demais leis opressivas contra êles. No período da “segunda
reação europeia” ocorreu o assassinato do tzar Alexandre Il (em
1881), e nos anos quese seguiram àquele crime fatal, deu-se uma
série de pogroms sangrentíssimos. Outra sequência de pogroms ocor-
reu nos anos de 1903 a 1906, isto é: nos anos que precederam a
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guerra russo-japonêsa e a primeira revolução russa, e nos que se lhes
seguíram.

Então práticamente, na Rússia dos tzares, não se efetuou emancipa-
ção alguma. Os judeus, portanto, alí não se podiam sentir tentados a
“assimilar-se”.

Deve ter havido, entre os judeus “russos”, uma pluralidade de tendên-

cias e mentalidades contraditórias entre si. Temos em casa uma co-

leção de lendas “'khassídicas” (editadas por Martin Buber), nas
quais vibram profunda sabedoria, religiosidade e, se tal expressão é
lícita, indescritível “música das almas”. De outro lado, havia entre
os judeus “russos”, fanáticos intelectuais. Como combinava uma
coisa com a outra?

Não é rara, na história universal, a coincidência de racionalismo e

misticismo. No mundo não-israelita, a era da Revolução Francêsa

foi, ao mesmo tempo, a de Casanova, Cagliostro e outros aventurei-

ros, que viviam explorando a credulidade dos seus contemporâneos.

Entre os judeus da Europa Oriental iniciou-se, cêrca de 1740, o mo-

vimento espiritual do “khassidismo” (= “pietismo"), fundado pelo
““Baal-Shêm-Tov”. O “khassidismo” era, por assim dizer, a resposta

ao malôgro do último grande movimento messiânico de Shabatai
Tzvi; e opunha-se, ao mesmo tempo, ao exagerado culto do intelecto
nas escolas talmúdicas. A sua religiosidade fervorosa e alegre era um
benefício para as multidões oprimidas. — O “khassidismo” acabou,
no entanto, por degenerar em superstição e passividade...

Mas parece, que também as idéias de Moisés Mendelssohn tinham
repercussão entre os judeus “russos”. Aliás, com bastante atraso...

Isso mesmo. No século XIX, opôs-se ao “khassidismo” e ao antigo

talmudismo, o movimento da “haskalá” (= racionalismo). Parte dos

elementos “esclarecidos” aderiu, depois, às tendências revolucioná-

rias dos intelectuais russos. E êstes revolucionários eram os únicos

que podiam despertar, nos seus companheiros israelitas, certa deter-
minação para se assimilarem.

Em geral, porém, podemos dizer: A grande maioria dos judeus “rus-

sos” não se entregou à assimilação. Éles chegaram mesmo a formar

organizações de auto-defesa, e acabaram por reclamar para si, aber-

tamente, a autonomia nacional. Assim, êles representavam grande

apôio para Theodor Herzl, quando êle iniciou o sionismo político.

e o
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Também os judeus “russos” perderam substância pela assimilação,

embora não na própria Rússia. Durantetodo o século passado, havia .

grande migração judaica para a América do Norte, primeiro da Eu-

ropa Central, depois, da Rússia. E formava-se alí um dos maiores

centros judaicos do mundo. Na próxima reunião, falaremos da época

atual, que se carateriza pelo desmoronamento da civilização euro-

peia, e pela volta dos judeus ao país dos antepassados.

 

13.º REUNIÃO: O SÉCULO XX, E A VOLTA AO PAÍS DOS

ANTEPASSADOS

Em fins do século XIX, a população judaica do mundotinha o seu

“centro de gravidade" na Europa. No decorrer da primeira metade do

século XX, os judeus, na sua maioria, deixaram de ser europeus. Na

América do Norte, temos hoje o centro judaico mais populoso e eco-
nomicamente mais consolidado. Na América Latina presenciamos a

formação de centros israelitas inteiramente novos. Aquí e em outras

partes do mundo, judeusdas mais variadas proveniências fundem-se

numa união, inédita no continente antigo. Porém o passo mais impor-

tante na marcha do “Destino Judaico” foi o renascimento do Estado

de Israel soberano. Sôbre as fases desta evolução, vocêsprepararam

para hoje, outra vez, resumos-“relâmpago”. Vamos agora ouví-los.

Primeiro: os iniciadores da reconstrução de Israel.

Durante tôda a história da “galúth”, os judeus jamais tinham deixa-

dode fazerparte da população da “Terra Santa”. Mas o mundo orien-

tal passava os últimos séculos em completa letargia. E também os

judeus palestinos limitavam-se a rezar pela redenção do povo, em

vez de levar uma vida ativa. Iniciativa só se podia esperar dos judeus

adiantados da Europa. Era natural, que os israelitas da Europa Cen-

tral e Ocidental e os da Rússia demonstrassem, também nêste domí-

nio, mentalidades muito diferentes.

Os judeus “russos” continuavam a sentir o orgulho nacional e

o apego à nossa cultura autônoma, Para êles, portanto, e para

o seu “sionismo” prevalecia a idéia da união espiritual entre

o judaísmo e a Terra de Israel. Pelo contrário, os israelitas

“ocidentais” tinham de vencer poderosos preconceitos ao se apro-

ximarem do problema palestino. A sua atenção tinha sido cha-

mada para o destino dos judeus “turcos”, pelo processo de Da-

masco, em 1840. Porém a maioria dos interessados considerava a
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ajuda aos “correligionários esquecidos”

como tarefas filantrópicas. Nêste intuito, foram fundadas a escola

agrícola “Mikwê-Yisraêl” (em 1870) e a colônia “Petakh-Tikwah”

(em 1878). A opinião pública dos israelitas “ocidentais” não favo-

recia a idéia do renascimento nacional judaico. Em 1862, o escritor

político Moisés Hess publicou o livro “Roma e Jerusalém”, no qual

êle disse: Como a nação italiana acaba de reconquistar a sua liber-

dade e união nacionais, também a nação judaica pode e deve resta-

belecer o seu próprio Estado independente na sua própria terra. —

Porém esta primeira ofensiva contra a assimilação ocidental passou

prâticamente despercebida. 20 anos depois, um judeu “russo”, Leon

Pinsker, pleiteou idéias semelhantes num folheto intitulado “Auto-

emancipação”. O seu programa encontrou viva repercussão entre os

seus patrícios: Alguns mêses atrás, já se tinham organizado grupos

em várias cidades da Rússia e da Romênia, os quais visavam a colo-

nização da Palestina pelos judeus. Éstes grupos identificaram-se en-

tão com o programa de Pinsker. Dentro dêste movimento — que mais

“Khovevê-Tzion” (= amigos de Sião) —

formou-se um grupo “ativista” chamado “BILU”. O seu nome com-

põe-se das iniciais do lema “Bêth laacóv, lekhú wenelkhá!” (= Casa

de Jacó, partí e iremos!). De fato, os “biluím” começaram ainda em

1882, a “primeira aliyah”, isto é: a primeira imigração moderna para

a “Terra de Israel”; e iniciaram imediatamente a colonização prá-

tica do país. A sua tentativa corajosa encontrou enormes dificulda-

des. Um dos poucos israelitas ocidentais que aderiram ao movimento

dos Khovevê-Tzion, foi o filantropo Edmond de Rothschild, o “Ba-

rão”. Quando a falta de capital e de competência dos colonos amea-

cava causar o malôgro da colonização agrária, o “Barão” reorganizou

as suas colônias (em 1884). Éle deu dinheiro e mandou peritos em

viticultura. Economicamente, as colônias assim foram salvas. Porém

os colonos não se sentiam bem sob a tutela dos fiscais do “Barão”.

E depois de muitos atritos, a “lca” (Jewish Colonization Associa-

tion), fundada por outro filantropo, o barão Hirsch, assumiu a res-

ponsabilidade das colônias dos “biluím” (1899/1900).

e a colonização da Palestina

Não obstante tôdas as decepções, a obra dos “'biluím” e o movimento

dos “Khovevê-Tzion” tinham tido um grande mérito: O ideal da re-

construção da Palestina pelos judeus converteu-se em realidade con-

creta. Masos métodos desta obra eram de pequeno alcance. O fun-

damento de tudo eram o profundo amor à terra e ao povo de Israel e
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um espíritosingular de abnegação e de auto-sacrifício. Faltava po-

rém'a previsão nítida dos problemas e das dificuldades do futuro;

faltava, portanto, um plano de larga visão de como chegar a soluções

totais. Os próprios “Khovevê-Tzion'” não concordavam entre si: Uns

viam na colonização prática, a única tarefa; os outros, encabeçados

pelo escritor Akhad. Haam, «queriam lançar, antes de mais nada, os

fundamentos espirituais da futura“vida nova” dos judeus emIsrael.
Os turcos, que exerciam a soberania sôbre o país, podiam considerar

a infiltração judaica como ameaça política; êles podiam tomar me-

didas para estorvar o progresso da colonização. Para tal caso, os che-
fes dos “Khovevê-Tzion” confiavam em métodos de “'shtadlanúth”,

de intercessão particular junto às autoridades turcas. Chegou o mo-

mento de uma reação hostil do govêrno turco, que (em 1891) proi-

biu a imigração judaica para a Palestina e a compra de terrenos pa-

lestinos por judeus. (Com isso, apesar de vários progressos e êxitos

isolados, os “Khovevê-Tzion"” deixaram de abrir caminho às massas
judaicas oprimidas. — Poucos anos depois, em ambiente muito

alheioàs idéias dos “'biluím””, nasceu o movimento que possuía tudo

o que tinha faltado àquelas primeiras tentativas. Theodor Herzl, ju-
deu ocidental altamente assimilado, sentiu-se profundamente aba-

lado pelo processo Dreyfus e a agitação antissemita que o acompa-

nhava, Em 1896, Herzl publicou um folheto intitulado “O Estado Ju-
daico"”. Sem conhecer os seus precursores literários (Hess e Pins-

ker) nem as atividades dos “'Khovevê-Tzion", êle anunciou à opinião

pública do mundo civilizado, a reivindicação de a nação judaica pos-

suir o seupróprio território. Todos os judeus do mundo pertencem a
uma só nação, e têm direito a um Lar Nacional, onde possam organi-

zar e normalizar a sua vida autônoma. Êstedireito moral tem de ser

assegurado por tratados internacionais. Para conseguir isso, o Povo

Judaicodeve fazer-se representar, perante o mundo, por um grêmio

de personalidades judaicas proeminentes (“Society of Jews"). As
necessidades financeiras devemser satisfeitas por uma espécie de

banco cooperativo (Jewish Company”). Condenando a. infiltração

paulatina “ilegal”, Herzl pleiteou a discussão aberta do problema ju-

daico e negociações políticas com os govêrnos da Turquia e das gran-

des potências, à plena luz da publicidade. Assim, êle contrapôs à
“colonização prática”, um novo movimento, de alcance universal: o

“sionismo político”. Já em Agôsto de 1897 se reuniu o Primeiro

Congresso Sionista, em Basiléia. Alí estabeleceu-se a fórmula: “O

sionismo pleiteia que seja organizado, para o povo judaico, um LAR
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NACIONAL na Palestina, reconhecido pelo Direito Internacional”.

Como meios adequados para êste fim, o Congresso apontou: 1) a co-

lonização “conveniente” da Palestina por agricultores, artífices e in-

dustriais judaicos; 2) a organização dos judeus de todos os países

em sociedades, e para atividades, adaptadas à legislação de cada país;

3) o fortalecimento do sentimento e da conciência nacional-judai-

cos; e 4) esforços diplomáticos por conseguir os assentimentos ofi-

ciais, necessários para a realização dos objetivos sionistas. Ao mesmo

tempo foi projetada a fundação do “Kéren Kayémeth L'Yisraêl”

“(= Fundo de Manutenção para Israel, mormalmente traduzido por

“Fundo Nacional Judaico”) ; a própria fundação deu-se em 1901, —

O novo movimento tinha muitos adversários, cujos motivos eram os

mais variados. Durante decênios, o sionismo continuava minoria.

Mas o seu brio e a sua iniciativa ideais compensavam a fraqueza nu-

mérica. Contudo, havia também críticos de grande autoridade moral,
provindos dos próprios “Khovevê-Tzion”: Entre êles distinguíu-se o

grande Akhad Haam, que defendeu a tese “Profetas, não diploma-

tas, farão vir a salvação deIsrael!” Segundo êle, o futuro Lar Nacio-

nal devia ser menos um refúgio para os judeus, do que o refúgio e

centro do próprio judaísmo, isto é: da cultura nacional. Assim se

opôs, ao sionismo “político” de Herzl, e ao sionismo “prático” da

maioria dos antigos ''Khovevê-Tzion”, o sionismo “cultural” de

Akhad: Haam. Essas três tendências, durante dez anos, rivalizaram

dentro do sionismo, uma com a outra, até que Khayim Weizmann as

coordenasse, a tôdas elas, na sua concepção do “sionismo sintético”.

Isso aconteceu só 3 anos depois da morte do primeiro chefe do mo-
vimento, Theodor Herzl.

Você mencionou adversários (do sionismo), cujos motivos eram, “os

mais variados”. A meu ver era lógico, que o sionismo não conquis-

tava as simpatias dos sequazes da assimilação. Os judeus dedicados

à assimilação, cultivavam um “patriotismo ocidental de 150%”, e

pressentiam no nacionalismo judaico, o conflito da famigerada “du-

pla lealdade”. Mas quem mais podia ter motivos para opôr-se ao sio-

nismo?

Havia os adeptos do liberalismo político, e os do socialismo. Ambos

êstes grupos acreditavam em que o progresso contínuo da humani-

dade havia de “abolir as nações”. Criar uma nação mais, qualquer

que fôsse, seria um retrocesso não só do ponto de vista judaico, mas
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sim sob o aspecto do futuro da humanidade.

Além disso, havia a oposição dos judeus rigorosamente “religiosos”.

No decorrer dos séculos, a tradição tinha formado a idéia da atuação

milagrosa do Messias. Só pela graça Divina se poderia realizar a sal-

vação final do povo de Israel. Promover a “auto-emancipação” como

mister de políticos realistas, seria simples blasfêmia.

Ótimo. Conhecemos agora, nos seus traços principais, os fundamen-

tos — e os problemas — ideológicos. Podemos considerar, em seguí-
da, a origem das formas específicas da “'vida nova” de Israel.

Quando Theodor Herzl morreu (em 1904), com apenas 44 anos de
idade, uma das suas idéias básicas já se tinha transformado em rea-
lidade: O problema judaico era reconhecido como problema da po-
lítica internacional. O direito do povo judaico à Palestina tinha o seu
advogado permanente na Organização Sionista Mundial. Mas os re-
sultados positivos das suas atividades diplomáticas ainda eram es-
cassos. Depois da morte de Theodor Herzl, começou um período em
que prevaleceu a colonização prática da Palestina. Os novos pogroms
russos acabaram por provocar nova onda de emigração judaica para
a Palestina: a “segunda aliyah”. Esta “segunda aliyah” distinguía-se
essencialmente da “aliyah” dos “biluím”, pelas idéias e atividades
dos hómens e mulheres que a promoviam. Eram em grande parte
operários, adeptos do socialismo e de idéias revolucionárias. Em 1905
formaram-se, na Rússia, os primeiros grupos do “Hekhalútz” (= o
pioneiro-colonizador). O seu objetivo era, preparar os seus mem-
bros, metôdicamente, a fim de imigrarem para a Palestina. Os novos
imigrantes entraram em contacto com os antigos colonos judaicos.

Os sobreviventes dos “biluím” eram então fazendeiros abastados,

 

que lavravam as suas terras com ajuda de diaristas árabes. Os novos

imigrados viam, nesta situação, um grande perigo; êles pensavam:

“Enquanto houver na Palestina proprietários judaicos e lavradores

árabes, êste país nunca será uma verdadeira Terra de Israel. É preci-

so que os judeus exerçam o trabalho pesado, especialmente a la-

voura, com as suas próprias mãos”. — Grande parte dos fazendeiros

judaicos defendia o emprêgo de lavradores árabes: A sua expulsão

das plantações dos judeus provocaria a inimizade árabe contra tôda

a colonização judaica. Em verdade, os empregadores judaicos duvi-

davam de que os judeus recem-imigrados fôssem capazes de traba-

lhar pelos mesmos salários baixos e com a mesma eficiência que os
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árabes. Os novos pioneiros proclamaram o lema“kibúsh ha'avodah”
(= conquista do trabalho). Éles formavam grupos (em hebraico:

“kvutzóth”), que executavam determinadosserviços de empreitada.
Muitas vezes porém, os empregadores lhes entregavam o serviço de

limpar um terreno e de prepará-lo para a plantação: acabado êste

trabalho, -a própria plantação era confiada aos árabes. Além disso,

havia atritos de ordem ideológica. Os jóvens pioneiros não tinham o

apêgo à tradição religiosa que os antigos colonos tinham cultivado.

Em vários lugares, as paixões religiosas dos donos resultaram até nu-

ma tentativa de boicote contra os lavradores judaicos. Alguns faná-

ticos procuravam mesmo induzir os médicos e as parteiras a não as-

sistir as mulheres do “'grupo inimigo”, felizmente sem êxito. Mas

daquela luta se originou a profunda aversão mútua que ainda hoje

dificulta o convívio e a cooperação entre certos grupos “religiosos”

e socialistas em Israel. — Entretanto, os grupos-pioneiros obtiveram:

do Kéren Kayémeth L'Yisraêl, terrenos para estabelecerem nêles, as

suas próprias colônias. Cada “kvutzah” formava então uma colônia

coletiva: Todo o serviço necessário era feito em comum, depois de

distribuído por uma diretoria eleita. Todos os rendimentos eram re-

cebidos pela caixa coletiva. Cada família recebia o necessário para a
sua manutenção. A educação das crianças, o tratamento dos doentes,
e os cuidados com os velhos cabiam ao conjunto. Assim a palavra
“kvutzah”” (= “grupo”) passou a designar o tipo da colônia cole-
tiva, cuja primeira representante foi Degânia, a “mãe das kvutzóth”
(fundada em 1909). — À

O ano de 1909 viu outros dois acontecimentos de largo
alcance: Foi fundada a primeira cidade inteiramente ju-

daica sob o nome de Tel-Aviv (= colina da primavera). E foi inau-

“gurada a organização dos “'shomrím" (= guardas), uma espécie de

ordem consagrada à defesa da obra colonizadora dos judeus. Os

“shomrim”, dos quais muitos morreram em combate contra assaltos

dos beduínos árabes, foram os precursores da “Haganah'” em Israel.

Podemos resumir: os “khalutzim” (= pioneiros-colonizadores)

da “segunda aliyah” tinham, da futura vida judaica na Palestina,

uma concepção muito mais nítida e mais realista do que os antigos

“biluím”. A “segunda aliyah' foi a primeira “aliyah sionista” no sen-

tido próprio da palavra. Devido a ela, a Palestina acabou por mere-
cer realmente o nome de “Éretz-Yisraêl”". —

Agora vamos saber como o Lar Nacional Judaico foi oficializado.
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e suspendeu todos os sentimentos nobres da humanidade, os quais o
sionismo tinha esperado mobilizar em pról da reabilitação do povo
judaico. A Turquia formava com a Alemanha, a Áustria é a Bulgária,
um dos partidos beligerantes. Os adversários dêste grupo eram as
chamadas “Potências Aliadas “e Associadas”, entre-elas a França. a
Rússia, o Império Britânico, o Japão e, mais tarde, os Estados Unidos
da América do Norte. Esta cisão da humanidade significava também
para O movimento sionista, uma catástrofe. Ele queria manter-se neu-
tro. Mas na Turquia, o sionismo era suspeito de tendências “antipa-
trióticas”. As autoridades turcas na Palestina aniquilaram virtual-
mente as colônias e instituições judaicas, e expulsaram ou mataram
muitos judeus. Pelo contrário, os “Aliados” proclamavam, como ob-
jetivo de guerra, o “direito de todos os povos determinarem o seu
próprio estado político”. Isso, lôgicamente, devia beneficiar também
as reivindicações do povo judaico. Assim, o publicista Wladimir Ja-
botinsky e Yossêf Trumpeldor, um dos chefes do socialismo sionista,
resolveramformar uma “Legião Judaica”, que devia combater ao lado
dos “Aliados”. Nos anos de 1915 a 1918, tropas judaicas lutaram em
Galipoli, sob comando de Yossêf Trumpeldor; e tomaram parte ativa
na conquista da Palestina pelos inglêses. Havia, aliás, muita relutân-
cia por parte das autoridades britânicas. Mas entretanto, Khayim
Weizmann e os seus companheiros tinham conquistado as simpa-tias de vários estadistas inglêses de alto renome, para a causa sionista.
Weizmann tinha alcançado grandes méritos na defesa britânica, e
rejeitou qualquer recompensa pessoal por parte do govêrno inglês a'
fim de conseguir justiça para o povo de Israel. Também na França,
na Itália e na América do Norte, a opinião pública foi ganha pelo
sionismo. Assim, em 2 de Novembro de 1917, foi emitida a “Decla-
ração de Balfour”. Nesta declaração, o chanceler britânico prometeu,
em nome do seu govêrno, estabelecer um “Lar Nacional para o Povo
Judaico na Palestina”, aliás sob reservas em prol das “comunidades
não-judaicas” alí domiciliadas. —

A emancipação nacional dos judeus era a última “libertação de umpovo oprimido”, no sentido europeu do século XIX. E era, ao mesmotempo, o primeiro de uma segiiência de processos semelhantes que
preparavam a independência de muitas nações e a fundação de mui-
tos novos estados soberanos na Ásia e África. É que, durante a Pri-
meira Guerra Mundial, as grandes potências chegaram a pedir ajuda

— 188 —  
 

,
-.

Shaúl:

Ruth:

 

Léia: Em 1914 — no dia 9 de Av — eclodiu a Primeira Guerra Mundial, militar aos povos “atrasados” não-europeus, e lhes ensinaram o ma-
nejo das armas modernas. Como prêmio do auxílio prestado, prome-
teram-lhes a independência, de preferência à custa do inimigo. Tam-
bém aos árabes foram feitas tais promessas generosas. Êste povo, du-
rante muitos séculos, tinha sido dominado pelos turcos. Com a der-
rota da Turquia, os árabes haveriam de formar umgrande reino uni-
do. Entre as imensas terras, habitadas escassamente por árabes, es-
tava tambéma Palestina. Portanto, o jovem movimento nacionalista
árabe opôs-se à obra sionista. Para os inglêses, o antagonismoentre
árabes e judeus era uma fonte de dificuldades; mas ao mesmo tem-
po, era um pretexto para manterem, na qualidade de árbitros entre
dois rivais, a sua posição imperialista no Oriente Próximo. Em
1920/21, houve tumultos dos árabes, que se sentiam ludibriados pela
política franco-inglêsa. Uma dessas incursões vitimou também o he-
rói Trumpeldor. Os britânicos porém responderam a tudo isso com
concessões à oposição árabe, à custa do Lar Nacional Judaico. Em
1922, a nova “Liga das Nações" endossou a “Declaração de Bal-
four”, e conferiuà Inglaterra o “mandato” sôbre a Palestina. Mas a
pedido do govêrno britânico, a antiga Palestina, de 67.000 km? ou

= 67.000.000 dunams de superfície, foi dividida em dois “mandatos”:
“A parte maior, de 40.000.000 dunams, desde então chamada de
“Transjordânia”, foi proibida à imigração e colonização sionistas. A
parte menor, a nova “Palestina”, de 27.000.000 dunams, foi desti-
nada à realização do Lar Nacional Judaico; mas nem sequer nêsse
território reduzido, os judeus tinham “'carta branca” para a execução
dos seus planos construtivos. Assim se consumou, 25 anos depois do
Primeiro Congresso Sionista, a oficialização do Lar Nacional Judaico,
acompanhada por medidas que diminuíam em muito as esperanças
de sucesso e prosperidade.

Sugiro ouvirmos primeiro os restantes resumos de Ruth e Uri, sôbre
a “construção metódica do Lar Nacional Judaico” e sôbre o “nasci-
mentodo Estado independente”. Depois teremos ainda oportunidade
de afastar dúvidas e de discutir as conclusões.

O período entre a Primeira e Segunda Guerra Mundiais carateriza-se
pela construção metódica é pacífica do Lar Judaico, no meio de um
mundo inquieto e abalado por dezenas de guerras, revoluções e gra-
víssimas crises econômicas. Em 1919, Yossêf Trumpeldor, no con-
gresso de Petrograd, deu ao “Hekhalútz”, a sua organização univer-
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sal e definitiva. No mesmo ano ainda, uma pequena vanguarda de
“khalutzim”, chefiada por Trumpeldor, foi para a Palestina. Êste foio início da “terceira aliyah”, a imigração dos pioneiros metódica-mente preparados. Em 1920, a organização da autonomia judaica fezprogressos decisivos: No domínio político, a população judaica deÉretz-Yisraêl elegeu, pela primeira vez, uma “Assembléia de Repre-sentantes”, e esta elegeu, de sua parte, o “Wa'ad Le'umí"' (= Con-selho Nacional). Desde então, os judeus palestinos tinham o seu par-lamento e govêrno próprios. Naturalmente, as autoridades britânicas
tentaram, no comêço, negar a estas instituições, o caráter oficial epúblico. (Só em 1928, foi baixada uma “lei comunal" que legalizoua situação.) — No domínio social, foi inaugurada a “Histadrúth”, osindicato geral dos operários, empregadose profissões livres. A “Hista-drúth”, ideada por Trumpeldor, chegou a ser um fator social, cultu-ral e econômico, dos mais poderosos na vida do país. — Fora deÉretz-Yisraêl, a Organização Sionista Mundial foi reorganizada eadaptada às necessidades de Após-Guerra. Nesta ocasião foi funda-do o “Kéren Hayessód", destinado à ajuda financeira de tôdas asobras construtivas do Lar Nacional Judaico. — No mesmo ano foifundada tambéma “Wizo”, a organização internacional das mulhe-res sionistas. — Em 1925, foi inaugurada a Universidade Hebraicade Yerushaláyim, como coroação do sistema escolar dos judeus pa-lestinos. — Em 1929, finalmente, constituíu-se a “Agência Judai-ca”, para representar o povo judaico do mundo inteiro, nosseus direitos e interesses atinentes ao Lar Nacional. — Também sô-bre a colonização agrícola do país, a oficialização da obra sionista in-fluía em sentido favorável. A partir de 1920, a “Legião do Trabalho”procedeu ao saneamento da região pantanosa do “Emek-Yezre'êl”, econverteu-a, dentro de poucos anos, no celeiro do país. Tanto esta“Legião do Trabalho” como as colônias coletivas possibilitaram, peloseu trabalho de conjunto, a solução de problemas econômicos que ainiciativa particular não teria podido resolver. É que, por muitos anos,tal colonização não podia dar rendimentos.

Enquanto que os judeus não desejavam nada senão dedicar-se a umareconstrução pacífica, as grandes potências rivalizantes achavam porbem, aproveitar-se do problema judaico-árabe para fins da sua pró-pria política imperialista. A Inglaterra patrocinava o Lar Judaico. Osadversários dela, portanto, fomentavam a oposição árabe. Entre asduas Guerras Mundiais, primeiro a Rússia, depois a Itália, e por fim
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a Alemanha tentaram contrariar, por meio dos árabes, o ו

חוס britânico”. O govêrno inglês, sob tal pressão, prosseguiu has 5

concessões aos árabes, e chegou a proibir praticamente a imigração

judaica, enquanto que os árabes se punham a orador sempre ça

caro, as suas simpatias. Como o govêrno mandatário acabava por fal-

tar completamente às suas obrigações, os judeus consideravam-no
. . . 4 +€ âneo”

' desprovido de autoridade legal. Iniciou-se o período “'subterrá

da obra sionista. O rompimento entre os judeus e a Inglaterra era

inevitável.

Para compreendermos melhor essa situação, preciso de acrescentar:

Os árabes palestinos tinham sido beneficiados pela obra וי

Provadisso é o fato de que tanto o número dos árabes em Éretz”,

como também o seu padrão de vida e o seu estado de saúde, Ee |

todo êsse período, subiram continuamente. — De outro lado, des e

1933, os judeus da Alemanha e, mais tarde, dos países vizinhos viam-

se ameaçados pela perseguição nazista. Éles precisavara mais do 7

nunca, de um refúgio, de um “Lar”, cujas portas lhes fossem amp a

mente abertas. As restrições e, depois, a repressão severa à יו

judaica constituíam uma traição cínica à bôa tó e a tôdas as obriga-

ções do mandato, e significavam, para as vítimas desta recusa, &

morte segura. Não obstante, a ameaça nazista fez com שוש judeus

de Éretz-Yisraêl combatessem, na Segunda Guerra Mundial, ao la-

do dos “Aliados”. Alí, êles contribuíram muito para a derrota dos nar

zistas na África do Norte: Já antes da guerra, um dos poucos amigos

sinceros, que os judeus tinham entre os inglêses, o jovem general

Wingate, tinha treinado os judeus palestinos no manejo das armas

modernas e nos métodos da guerrilha. — Mas logo depois de consu-

mada a capitulação da Alemanha, tornou a manifestar-se o antago-

nismo judaico-inglês. Como consegiência regular de uma grande

guerra, também em 1945 se fez sentir o forte desejo de reformar o

mundo, para estabelecer nêle paz e justiça. AposMisnadra Guerra

Mundial tinha sido organizada a “Liga das Nações , 8 da Se-

gunda Guerra Mundial nasceu, com os mesmos objetivos, a Organi-

zação das Nações Unidas” (= “ONU”). Os Estados Unidos da Amé-

rica do Norte exigiram que a Palestina aceitasse inedigtamente

100.000 judeus sobreviventes da Europa. O govérmia britânico era

contrário a tal medida: Mas impossibilitado de continuar sotssgada-

mente na sua política antissionista, êle requereu, junto à “ONU”,

a recisão do mandato sôbre a Palestina. A “ONU”, num aparente
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surto de bôa vontade, decidiu em 29 de Novembro de 1947: “O Man- =

dato Palestino será extinto. O territorio será dividido em dois es-

tados soberanos, um judaico e o outro árabe”. —

O território adjudicado aos judeus tinha 15.000.000 dunams de su-

perfície, e fronteiras de comprimento extraordinário: isto era menos

da quarta parte da antiga Palestina, e pouco mais da metade da

“nova” Palestina administrada pelos britânicos. Mas na Organização

Sionista Mundial e no coração de todos os judeus concientes predo-

minava a satisfação por terem readquirido a soberania política. As

condições materiais eram mais do que modestas. Mas os judeus pen-

savam: A “ONU” há de organizar a paz mundial. Ela dá aos árabes

palestinos o seu território independente, e a nós o nosso. Ela vai cui-

dar de que nenhum de nós dois impeça o outro na sua obra constru-

tiva, e vai fomentar a cooperação pacífica entre nós e os nossos vizi-

nhos. A medida que os árabes 56 convencerem de que a bôa vizi-

nhança garantirá também o seu bem-estar, as fronteiras perderão a

sua importância...

A história, no entanto, tomou um rumo muito diferente. A Ingla-

terra continuou na oposição, e fez tudo para sabotar a decisão da

“ONU”. Imediatamente depois de publicada esta decisão, começou

uma guerrilha árabe contra os judeus. Os britânicos continuavam a

impedir o armamento adequado da população ameaçada, mas não fa-

ziam nada para pôr têrmo às atividades terroristas dos árabes que se

insurgiam contra a autoridade da “ONU”. O acontecimento mais fu-

nesto que resultou desta atitude escandalosa, foi a matança de 71

pessõas — médicos, auxiliares e doentes assim como cientistas —

que iam, num comboio de veículos, da cidade de Yerushaláyim para

o Hospital “'Hadassah” e para a Universidade Hebraica, sitos no Mon-

te Scopus. Os carros foram imobilizados por minas, e atacados a ti-

ros pelos terroristas árabes. Os judeus defenderam-se, durante mais

de 5 horas, com as suas armas insuficientes, até esgotar-se a sua mu-

nição. Apesar de terem sido informadas a tempo, as forças britâni-

cas abstiveram-se, durante todo êsse período, de qualquer interven-

ção. Por fim, os árabes conseguiram incendiar os carros e queimaram

vivos, os judeus que ainda não tinham sido mortos pelas balas. Se

bem que entre os assassinados se encontrassem cientistas de grande

renome, a opinião pública do mundo pràticamente não chegou a sa-

ber do massacre. Isto aconteceu em 13 de Abril de 1948, um mês
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mais um dia antes do fim do mandato. Em 14 de Maio (5 de lIyar de

5708), foi proclamada, em Tel-Aviv, a independência do “Estado de

Israel” (“Medináth-Yisraêl”) . Esta foi a execução lógica e legal da

decisão da “ONU”. Mas os funcionários e as fôrças do govêrno man-

datário, ao deixarem o país, tentaram caotizar o mais pos-

sível a situação da nova República. Dinheiros

.

públicos fo-

ram transferidos para a Inglaterra. Planos e pontos de im-

“portância estratégica foram entregues à “Legião Árabe”. E

"sômente a atuação rápida da “Haganah” (exército de auto-

defesa) impediu outros golpes, que visavam a paralisação

do tráfego, — Um dia após a proclamação do Estado Judaico,

os países vizinhos árabes initiaram a invasão do território quase in-

defeso. A “ONU” não fez nada para defender, à mão armada, a exe-

cução das suas decisões. Quando os israelenses exigiram, que os paí-

ses árabes fôssem classificados de “agressores”, os árabes defende-

ram-se com o argumento: “A existência do Estado de Israel cons-

titue, por si, política e moralmente uma agressão, contra a qual atua-

mos em legítima defesa.” — A “ONU”aceitou essa rabulice mons-

truosa. É que as grandes potências contavam com 0 desmoronamento

rápido da defesa judaica. Mas outra vez, o cálculo das probabilida-

des falhou perante a necessidade de Israel sobreviver. Com exceção

da própria cidade de Yerushaláyim, os árabes foram derrotados em

16085 35 frentes. A “ONU” assumiu a mediação entre os beligeran-

tes e. . . impediu" que os israelenses completassem a sua vitória. Du-

rante certo tempo parecia iminente o perigo de que a “ONU” satis-

fizesse as exigências dos árabes e... dos inglêses: Outra vez, o ter-

ritório judaico devia ser reduzido: a menos de 6.000.000 dunams; pre-

tendia-se subtraír-lhevo “Néguev” (a região meriodional) e, com

ele, o acesso ao Mar Vermelho e ao Oceano Índico (plano “Berna-

dotte”) . —= Mas o poderio-militar de Israel cresceu de dia para dia.

Alguns países fomentavam o abastecimento e armamento “ilegal”

da jovem República ameaçada de extermínio. As tropas judaicas ti-'

nham em seu poder um território de 20 milhões de dunams, e Israel

continuou na posse dêsse território ampliado. A falta de apôio por

parte da “ONU”fizera caír por terra os argumentos que tinham jus-

'tificado a aceitação das fronteiras originais. Nestas novas condições,

Asrael acabou por contratar tréguas e, mais tarde, armistícios com os

países agressores. — Mesmo assim, também as novas fronteiras cons-

tituem, sob aspecto estratégico, uma anomalia. Esta: anomalia agra-

va-se continuamente pela atitude das grandes potências: Em vez de
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insistirem em que os armistícios sejam convertidos em tratados de
paz, elas continuam a fornecer armas tanto aos árabes como a Is-

“rael, e dão assim “carta branca” para os árabes promoverem o boi-
cote total contra a economia israelense. Hoje em dia, o Estado de Is-
rael está na defensiva e corre o perigo de perder a liberdade das suas
decisões.

Eu me assusto diante dêsse retrato sombrio que você acaba de pin-
tar. Khayim Weizmann, o grande vulto cientista e humanitário, que
assumiu, como primeiro, o cargo do Presidente da República, não
conseguiu manter acesa, a chama da simpatia mundial? A obra cons-
trutiva de um socialismo moderado, chefiado por David Ben-Gurion,
não conquistou a admiração e o apôio moral de todos os govêrnos
socialistas do mundo? Ou houve qualquer motivo que você deixou de
mencionar, e que explicaria a parcialidade das Nações Unidas em fa-
vor dos árabes?

Isaac: Se os árabes se tinham beneficiado com a reconstrução judaica, o que
então motivou a sua oposição à obra sionista?

e : A ' , . ) . “Shaúl: Vocês tocam numa série de problemas fundamentais. Comecemos
pelo último. David, você quer responder?

David: Pelo que sei, temos de distinguir entre os árabes palestinos e os dos
países vizinhos. Na própria Palestina, os árabes dividiam-se em
“efêndis” (como: se intitulavam os proprietários de latifúndios) e
colonos extremamente pobres. O exemplo judaico de um progresso
social podia despertar, nos árabes pobres, oposição aos seus donos,
que os exploravam. Portanto, êstes latifundiários, muitos dos quais
passavam a sua vida fora do país e longe das suas propriedades, fo-
mentavam o nacionalismo antijudaico: — Nos países vizinhos, a es-
trutura social era semelhante. As suas camadas governamentais cor-
respondiam perfeitamente aos “efêndis" palestinos. Mas em alguns
“dêstes países havia, fora do govêrno, outro grupo «que, por motivos
bem diferentes, detestava o sionismo. Êste grupo compunha-se dos
representantes das profissões intelectuais: médicos, advogados, pro-
fessores e publicistas. Êles lutavam pelo progresso democrático e so-
cial dos seus povos, e viam os principais adversários da libertação
nacional nas potências imperialistas, e'nos govêrnos árabes que man-
tinham acordos com elas. Êste grupo considerava os judeus como in-
trusos ocidentais. Expulsá-los fazia parte integrante de um programa
que visava reservar a Ásia aos asiáticos.
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“cípulos de Marx havia uns que confiavam na evolução pacífica para
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Ótimo. O sionismo tinha subestimado essas fôrças políticas. Os co-

lonos pobres entre os árabes beneficiavam-se com a colonização ju-

daica.. Mas carecendo de recursos materiais e de instrução, êles, por

muito tempo, não constituíam fator político. — Agora o segundo pro-

blema, contido nas perguntas de Eva: Não existem sentimentos de

solidariedade entre os govêrnos socialistas de diferentes países?

Formular essa pergunta, já significa responder em sentido negativo.

-Porque durante muito tempo, os govêrnos inglês, russo e israelense ti-

nham orientação socialista, sem praticarem, na sua política externa,

solidariedade alguma.

Os “'socialismos” inglês e russo são muito diferentes. Entre os dis-

o mundo se aproximar do ideal socialista. E outros achavam indispen-

sáveis para êste fim, revolução e violência. A primeira concepção

orienta o 'trabalhismo” inglês, aliás também o dos israelenses. A se-

gunda doutrina é representada pelo comunismo russo. Conforme a

teoria dos estadistas russos, um rei árabe, adversário da política in-

glêsa, é aliado da “revolução mundial”, por mais reacionário que êle

seja na sua política interna. E um ministro trabalhista britânico, por

mais progressista que seja dentro do seu país, sempre terá de ser

considerado como adversário e impedimento da “revolução mundial”. -

Você, David, acaba de demonstrar, num caso especial, uma verdade

que podemos generalizar: A política externa de qualquer país rege-

se por interesses. Isto é: por motivos que não dependem do seu sis-

tema político interno. Para todo o estadista existem, às vezes, alter-

nativas. Em tais momentos pode influir, como fator real, o crédito

“político de uma personalidade de grande prestígio universal, como

Weizmann; ou o crédito político de um povo que cultiva os mesmos

ideais que êsse estadista. Mas afinal de contas, as grandes potên-

cias calculam: “Os árábes possuem petróleo. Éles representam, vir-

tualmente, um mercado que poderá absorver muita mercadoria. Êles

podem optar pelos nossos adversários e lutar, ao seu lado, com mi-

lhões de hómens. — Os judeus, devido ao boicote árabe, por muito

tempo, não se poderão bastar a si mesmos, mas sim dependerão de

nós. Portanto, temos de buscar a amizade dos árabes, e não a de Is-

-rael” — Essa opinião das grandes potências produz mesmo conse-

quências grotescas e revoltantes. Por exemplo: O monte Scopus, em

Yerushaláyim, é o local da Universidade Hebraica, do Hospital “Ha-
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dassah”, e da Biblioteca Nacional é Universitária Hebraica. O monte
Scopus é território israelense. Porém a única estrada que o liga à parte
judaica de Yerushaláyim, é barrada por uma guarnição jordânica, que
sômente uma vez por quinzena deixa passar um comboio da “ONU”,
para render e abastecer a guarda judaica dos edifícios. Tudo isso, na-
turalmente, de conformidade com o tratado de armistício. E isso sig-
nifica: A maior biblioteca científica do Oriente Próximo, um hospi-
tal dos mais modernos e mais bem equipados do mundo inteiro, e a
séde do centro espiritual do país, desde 1948, não podem ser usados
para o bem da humanidade, visto que a “ONU” não faz o menor es-
fôrço por que seja restabelecida a ligação normal e segura entre o
Scopus e a cidade judaica de Yerushaláyim. — Outro efeito daquela
atitude das grandes potências é: Os jornais e demais meios de publi-
cidade abrem-se à propaganda árabe e não à nossa.

Mas em que se baseia a propaganda árabe? Li várias publicações sô-
bre o problema dos “refugiados árabes, expulsos da Palestina”,

Sob influência da propaganda árabe, o público formou o conceito:
Para os judeus poderem colonizaro seu país, êles tinham de esvaziá-
lo; por isso, êles expulsaram grande parte dos árabes alí domicilia-
dos. — Não foi porém assim. Quando os árabes dos países vizinhos
invadiram o território. de Israel, êles incitaram os árabes palestinos,
a fugir dalí...

Porque um convívio harmonioso entre os árabes e judeus de Israel
não podia deixar de fortalecer imensamente o prestígio da nova Re-
pública.

Pelo mesmíssimo motivo, os judeus queriam evitar a fuga dos ára-
bes. O govêrno israelense lembrava aos árabes, que a República dava
aos que continuassem no país, plena igualdade de direitos. Mas na
agitação da guerra, a população de uma aldeia árabe perto de
Yerushaláyim foi massacrada por judeus. Isto provocou um pânico,
que induziu muitos árabes a obedecerem aos conselhos de fuga. Ao
concluir o armistício, o govêrno de Israel recusou-se a readmitir os
árabes fugitivos (com exceção de determinadas categorias), en-
quanto não tivesse sido feita a paz definitiva. Porque sob os govêr-
nos turco e britânico não tinha havido recenseamento exato da popu-
lação. Havia portanto o perigo de que o número dos refugiados fôs-
se aumentado por elementos alheios, a serem usados como “quinta
coluna” contra Israel, A parcela da culpa que, em tudo isto, cabia
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aos judeus, era mínima em comparação à crueldade calculista dos

árabes ricos nos países agressores, que tinham. negado aos refugia-

dos, ajuda suficiente. Não obstante, ainda hoje quase ninguém le-
vanta a voz contra a propaganda antijudaica que se baseia nêste ar-

gumentoda miséria dos refugiados.

Parece que a injustiça triunfa em todo o mundo. Contudo, ouvi di-

zer: A Segunda Guerra Mundial foi travada para se restabelecer o

domínio dos Dez Mandamentos Bíblicos sôbre a humanidade. Mas é

evidente: a derrota final do nazismo não melhorou decisivamente o

nível moral do mundo, 0

Foi restabelecido, em várias partes da Terra, o regime democrático.

Mas diminuiu desde 1914, com pouquíssimas oscilações, o respeito

aos “Direitos Humanos” fundamentais. Entre as duas Guerras Mun-

diais, o antissemitismo político, na Europa Central, cresceu de modo

inaudito, em alcance e intensidade. Ao mesmo tempo espalhou-se,

nos Estados Unidos da América do Norte, tremendo antissemitismo

social. A Rússia revolucionária concedia aos judeus, autonomia na-

cional, combatia porém a tradição religiosa e o renascimento da lín-

gua hebraica. — Quando o nazismo subira ao poder, as grandes de-

mocracias estavam dispostas a travarem acordos com a Alemanha. E

não se lembraram dos seus ideais, incompatíveis com a doutrina na-

zista, senão no momento em que perceberam que elas mesmas se-

riam as próximas vítimas da expansão alemã. Durante a Segunda

Guerra Mundial, os nazistas e os seus cúmplices aniquilaram 6 mi-

lhões de judeus na Europa. Todos os povos civilizados condenaram,

com horror e indignação, êsse crime sem antecedentes. Mas tudo

isto não impede que, apesar da queda do nazismo (em 1945), o des-

respeito aos “Direitos Humanos” em geral e especialmente o antis-

semitismo sob tôdas as suas formas — russa, alemã e americana —

continuem influentes...

Em que então se podem basear as esperanças por um futuro melhor?

As grandes potências de que depende o destino das nações pequenas,

não nos são favoráveis.

Na política, as nações pequenas dependem das grandes; mas tam-

bém as grandes dependem das pequenas. Um estadista israelense aca-

bará por vencer, se êle basear metôdicamente a sua política, nesta

“interdependência” de todos os povos. Não há dúvida: O declínio da
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-civilização mundial afeta sériamente a situação espiritual e material
-do Povo de Israel. Mas o espírito de auto-sacrifício, que se concreti-
zou no saneamento dos pântanos, na fertilização do deserto, e na li-
bertação do jugo alheio, é sinal inequívoco da alma juvenil e da vi-
talidade da nossa nação. E mais um aspecto prometedor: Na vida in-
terna de Israel, tornou-se realidade indubitável, o convívio harmo-
nioso entre os cidadãos árabes do país e os judeus. Não esqueçamos:
Os árabes constituem um povo de cultura brilhante. O convívio en-
tre êles e nós, na Idade Média, foi um dos mais belos capítulos na
história da humanidade. Um dia, Israel fará reconhecer também aos
árabes dos países vizinhos, que êle não é seu inimigo, mas sim seu
aliado natural na luta pelo progresso e pela independência. Se o Povo
de Israel unir à sua fôrça vital, o espírito de equidade, acabará por
vencer os perigos atuais como venceu outros tantos no seu passado
milenar. —

Com isso, podemos encerrar êste colóquio. Resta-nos ainda determi-
nar o tema do nosso trabalho próximo futuro. Segundo Ruth me dis-
se, vocês concordaram em escolher a matéria que é a continuação ló-
gica do trabalho que estamos para terminar: Comporemos em con-
junto, nas proximas semanas, um “ABC de Fatos e Fatores do Renas-
cimento de Israel”.
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