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NALISTA ARGENTINO,SENDO ÉSTE
ARFIGO PARTE DEUM LIVRO DA
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O AUTOR SAI DO PRESSUPOSTO

QUEO POVO JUDEU AO PROCUL.

\ RAR FORMAS DE IDENDIFIÇAÀ

que EVITA PARA SI O FO)
CESSO DE aLIENAÇÃO,

Vias cuvas INAGENS são
APRESENTADAS: COMO

CONSEQUÊNCIA DA

1= FORMAS Di TDENTID.DEJUDIA...
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mutro indivíduo que não possa ree-rdar estas experiencias da mesma
Ei
maneiras

histeria
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que lhes jmpedia consumar no

sey sonho de esquecimentosho entrar na  וnão tinham nada
alem de forms rejiriosas tradicionais ,porem carecia de consciencia
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Esta cârencia de formas de vida peculiaressa base da qual,
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Tegional e comunjtariashlem disso , o mundo da nao identificaçad com
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e enmo Sidadão dn país de nascimento ou residenciasEste 0621000 alcan
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zisva porduziu uma 8 “e catarsis da
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ánvo Dalanço de identidade judia no mundo moderno
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que vive e de sua identificação com o judeu
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à segundo fator permanente ea Sensação de liberdades, politicas

à Andependência ds Israel” ,aos olhos da juventude se algo inquestionivel algo que

existe” dé a principio “0 terceiro fator
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ou um estado igual a todosos outros".
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Ser um pais Como Arabia Saudita ouÉ
Balé? pum pais como Inglaterra

ou Estados Unidos ? Ou por um acaso um pais distinto ou superior?.o: |
1 sustenta "qua é Pouco Provavel que a  לà seu

sentido corrente,sPosga ser a base principal para vincular os ju=

deug de Isrãel Com aqueles da Diaspora, ou quê ão ménos preserva
o mantenha
sadns

: enesa os judeus de tndo mundo Como aconteceu nn pas-

Com Cfcita sa criação

eonsnlidação detal vincuto de srlida-

penas de sobreviverçmas sim
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riedade no mundo moderno à
enta faceta muito Couplexas e cmnstituc um vérdadeiro desafio para ,a 06  וtratam se ar

mn de sobreviver sen “aividir-se em um seculo que viuão mesma tempo,
ns cambns de concentra an hazistas e 0218080 0 Estãdo;dois pelas

tragicos e historicos tanto ' «
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negativaimnte
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O racismo & sua repercuassã s1gvou a formula da ass imilação jus
dia ao limite maximo,de sua seio aros e form claramente que rss
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parte dn mundos
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. Alem da distinção na ordem Bolítica que isto significava ,existia úma distinçan de nrdem psicnlogica,ihfinitamôênte mais aterrãdora * os judeus apenas estavam na métade do caminho da assimilação
e aqueles que defendiam esta causa forgr executados da mesma maneira
“vo “e naucas portaestandartes do juadaismo.
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É Possivel a persistência de. umaidentidade nacinnãl unitaria judia no começo dá  ? שו יל רשSemelhânte questão nan pnde ser
respondida no absiratosb córto que assistimos e seguramente continuaremos vendo a,sa destruição dos fechudos limites nacinnaise 3 gradativa, integraçan dnsestados emmarcos de unidades mais âmplas ek cérto
tambêm ,que o mundo, tende -se a ser cada vez mais unido,e pequenhs
Nan € menos certo qque tal processo no» tenha capacterísticas 067
6₪ם82.586 1ם86008286% ₪9 800280 עפקוה-סהת01מ818 ם08 36828 50
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as nãçoes Se multiplicamePor qutrã parte peste
processo de לטה:

niçan naci nal “China Comunista,Polnnia, Rumaniasentre nutros;são exomplog de paralelismo existentes em ambos os sistemas econrmicos da
resistencia a desaparecer crmnentidades auto-conduzi da SeNan e necessario equipagar a atitude
da Romencia a respeito de URSS com a ati-
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“liyrado 45 e-tentnslim frances.Salvadas tndas as
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contemporanea - alias a unica -atravee da qual os,judeús possam ver
sé e serem encrvado claramente, sem distorsnes«Porem nin 601861 06

forçosamente a ultimasEm seu sentido mais amploso judeu eum humanis
mo,ampliado, alterado nn maren do mundn, néidental, e na tsia e
Africa ,átravés: do cristianismo e o IslasContudo an perdeu sua Znr-
ca criadora,nem ja cumpriu todas as suas metas teoricas ta justiça
Social no mundo ;Como mandato dos profetase
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lutar por ela continua tão valida como na Sgoca ea que tais princi-
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À final dãs contas  האמן08 8082% 800 feniciosydos ?0ה80פהת, 506 -87280
eineses dc russos  טף9 פהamericannssfrata-se dos homens em todas as
ceneas

de sua historia no seu caminho para a plena liberdade.

A existencia de Israel regumé claramente a trama

das relãçã
de identificação dos, judeus da mindo.O povo judeu DEE atad
o e ."

em dia de uma dimensão que nao possuiu na antizíidade

nem em sppcas

mais recentesia capridade de defrontar a criaçan de
uma cultura

pra-nacional e de nferecer um sentido do futuro judeu»

sur
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estudo racinnal;cienti 100 ,66 sua historia 6 sua psiColngia sor
cial e de sua conduta em grupo ou indi idual,ofergesriã uma granadas
quantidade de 08 imporrantes aa SonPEBAÇÃO Com qutros poe

VossDesDnjando de seu carácter 188160086 sua aparência religinsa e,
da aureola de santificação quespára n bem'nu para ô mala Indeia,,a

vida do judeu atraves das seculospndera denonstrak que um terzitárin

e uma ecnrinmia comuns ngn san imprescindiveis para a Snbrevivençia de

um povoso talvez -istn e o mais importante * que as comunidades altar |

mente

coesas por umabase espiritual comum podem substituir outros vin-

culns mategiaiss0 povo judeu nao 6 o unico para ser avaliada nesta
tese itambém,curdos,

os armencins, os ciganos ,os parsis, os assitins

da oriente Médio outros grupos constituídos como entidades religinsas

sobreviveram a perseguição e &n

Isnlamento durante séculos ,relenda

sua propria imagem e ajentadns pnr umanecessidade e alentadas par ums!
necessidade deretorno as primeiras fantasias ou a realidades 2vuda enletiva s
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«Bornchow, analisa o problema“da extraterritorialidade judaicas |

“A naçan judia: e extraterritorial .Nao possui uma economia naçimnal e

na verdade ,nan poderia ter existido, se lhe faltara uma aptidaç de adap
tar“se e Fortalecer.se em um patriménio material alheigs..0s judeus ,.
Como nação extraterritorial ,snfrem sempre da compotiçan nacinnal e

sãn isoladns eywindas as partes Mgsmo assim sempre tiveram um nbjetivo

para a exploração nacimnal -isto e, enquanto desempenhavam funçoes
ue E nodesenvolvimento gas fnrças denroduçao de populaçãn
erritorial circundante - eram uteis e desejaveisePorer quando

o lugar da exploração mnacimnal e substituido por uma Competição na-

cional( ce ementos da Popul :çan autnctnne

penhar as

que san capazes de dezem-

Goes que ncupa am ns Ss trangs tona) transformavam-se cm»

Competidnres que deveriam ser eliminadoss *
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ial das classós
Berochoy, adianta uma desórição psicologica-snc
la.
Ta
que ne
e“súb-classes do poyo judeueDiseçrda Com a tese marxista
emente n
Povo judeu a condição de um unico povos? ennsequent
q caracter

tência de uma nação judia,Borachov leva em conta

judia e a necessidade em buscar 1)

extraterritoriãl da vida

210 ,um patrimonio material ,em relação com o passado histr

posn de Israel,para Colncar a naçao judia sobre bases de norma
crmpleta.

Ko discutirmos “sbre o dinamismo psicológicg-snelal da

judia coletiva

que permitiu a continuidade como UM ErUpo espsci

juús
& deseriminado introduz-sê a questao da gratifiçaçao em ser
ináiv.
o
Um dos principais elementos deste tipo de relação entre

por sua
a sociedade refere-se a grátificaçao que o sujeito obtem
nm
duta na integração do grúpn de uma mesma nação ou cultura que
ica”

dela para ns seus proprios finsgisto 6 (8 estrutura econnm
prndúz paútas relativamente estaveis de enndutã que gãn comp:
com nutras pessoas de seu sexo, idade classe ,nçcupação situaça
micasetce Estas formas gstaveis não apenas servem à €s ruturs

que às mldeiaçmas tambem gratíficam ao suliéito que se expr
vives
ves dela,fazendoro sentir seguro no mein e no grupo em que
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s de indivíduo e dc grúNO caso judgustais relaçoes e condiçõe
err a maioria do
po ádquirem um vajor excepcional “durante seculos
Lingua comum Apesar
uma
e
umaterra
* |

prvo judeu,aindanan existe ate anjé

acional dys judeus ta:
em poder-se afirmar que atuação economica 6 ocup igtos países
sido e é sugpreendentemente uniferme nos dist

nha
condiçoes de vida nostcs
Y
mundo (clássg media),as diferenças entre as
para qma analis
pa Ses san tan grandes que deve-se levar 6m êonta
nencia c uni
perma
dadnsa da questaoseApesar distoso resultado foi a
veln msundos

de das comunidades judias dispersas
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segurança an indivíduo Judeu

que mutorgam

desalienantesmarco grupal,em termeos gerais funcinnam Como,
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A existencia,
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de Isrãel não apaga é nem apagará por muito

mil, טר
tômpo a realidade de' ma disspora que dura dois.quest
3 Existe um
do No pasgãdo, sque se percebo a permanencia seda formouaosem um territ
racter nacimnal jydaico ?E seexisko Como
e sem cagar propria sem patrimonio material?

Capaz uma estri

eriar um cara”
ra comunitaria ,com um pasgado tradicional e religinsos
-eomnamica
socin
base
ter naciqnal que responda as ₪ de yma
que não 6 60 grupo sm questao ?

-pesposta & * sims

que
Separemornos Por um mrúento da nnssa pelesPensémos em
o mel

da a econnmia e a ostrutúra spclal americana,que necessitav para

liber tadç
imeiro ao 6802800 negro 6 logo depois ag negro
as nece
ir em sua tarefa e em sua discriminação pserviu e serve
ida
total
uma
des basiças do negra Nos Estados Unidos, tomado Como social que so
tura
estar em conflito afrustradospor esta estru
files
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seu caracter con Eru”
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peíde
0
nte
nhsta
«Nao
pre foi Sua inimiga
de sua, aútndeterminaRo humano multi-e nico

e“agnra ressurgem em busca

,maftem-ss dentro do
ção «A: Negritude”, n mesmo que'o ser, judeu
uma
em pposican an Sistema rechassada Pelo Sistema, é eomo
tos
memen
s
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Em
s
ifico
espec
sedo
tê rejéite,Crnsolida-se
uma

%
sim como
do nan como umaclasse contra o resto dagclasseS ,ms
ta,
sis
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l dé classesde um Povo erntra um povo opressor.
lidade grupa

estara
fechandó-se ;protejéndo-ge ate a situação torne-se toleravci mu
|
em massas
de uma destruição
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0 rejeltamento por parte do sistema Promove "na fraternidade

dns Technssados um fator de desalienaçan em uma sogiedade de massas
dr nngsn tempo na qual existem e níLitos; gxplicaçoes racimais,in-

00268868 600001008

de situaçoes limites,

indivíduos

velys quais a

Dorem muitos poucas valnees
5058110806 68 66281, 1

S individual teria que ser mobilizada.Os grupos oprimidos tem por .
gue lutar, valores a salvar? ,מת פה581 8 6 irrenúnciaveis” como
o territnrio nu q vida nropriajwagressor esta de fnra e é Poderosa
og homens do. propria grupo se econvençem da necessidade "da pas
gen interna para enfrentar a ameaça externas retornam an passadr
para recapturar 8 1880 de seu futurosEsta necessidade de fútura

867186

drama? cirécenan*so de futuro toda a luta é inutil,n

ontreca=-se an npressor;abaixa as suas handeiras e sua civi
הו
6478 21
cotiAndo é Acstruldao
Para quem ennheça a intimidade de umavida ins
Brit,
lativamente bem »rganizada;nesm quando Seja er uivçis iorma
|
a intesidade afetiva dos vinm=-s. a Telaçãn direta, a ne»

de integração, é apoio Dara evitar «7 Jurento das indi”

mundo vividocomo hnstil Diante o  הגוספט0715628 68
s nas nótropales,na qual se multiplicam os enntactos

15 tnrnam-se cada vez mais Targs os entontros com as

r

aongo existêm cada vêz mais ruido e menos Comynicaçan
infrrmaçan e menos convicgnos mais relaçoes interspessnais: nu
3

e mens afetividade;annds a conduta e emntrnlada para evi-

chnques,a ensunidado dos perseguidos significa umailha anti=s110=

nanteo

E

À sonfedsd= dog mprimidos ,fa tasticamentolou nan, tende a

produzir profetas quu. ts ;mossias yrédentnres , forças niveladaras,
em suma qnoste mundo qu
qualquer outro spgra compensar esta de
נוי הסח ה ד
titui wia fuga à alienação em uma snejédade
ה
rentupada., Dai a admiraçan ,g fascinaçan sdos

opressntes pelo hernismn ,tenscidade , a abnegação dos oprimidas
gue lutam por sua Libordade

É surpreongênte cano a existência de uma comnunídide, judia

ci uia Sneiedade“nen judia Instila até a exasperação tndns estes
Conflitos o Promove as respastas,muitas das q incempletás difiidas em dgzemas de Íustros e sé
ias
si
nan=se goorent
dá em direçan à aufohonia € sobróyivênciao
Um comunidade funciona Como um nucleo autonomo adirigido internanente,no marco de uma 500188868 8 massas, Talibem =... ns indivídu-

és secularmente sdueadas neste súrlen autonomia, Internalizaram as
Írrmas d. autonomia apsgaraú o preço de disgonPormismo ,AS vezes

Com sua vidasçNa froúteira do núçglen esmunitarin da srciadade de nassas so situam as problematicus da idcatidade dupla
e a luta que

ela ropresenta entre à alienaçan e a desalienação parcial intr

nitaria,

-comu=

-

Ha quem encontra um àspeeto positivo nadeliquencia juvónil:
mação pata ser
itos Como membros de um grupnsh idontidade E

um desejo de realizaça, pessoal que à sociedade nega e uma autorafirto & buscada

ל

ves de atalhos «Os judeus padecem 90 megmo

que mut ris

grupos acl:
ciphades qui enfermidade de uma identidade .upla: ase:
do quo lhes toca ento individuos aquilo que lhes Ênca como , judeus»
Devem determinar ns Scús rumos em umasociedade dinâmica salem disso
8
 וTminar o Como ser judeu ,fnra de Isracl , e e-nstruir-sá
Cntin

Taio

IDENTI/ 6

SQCIALS IMAGEM גMUDANÇAS
É pretiso recnhhecer ,que a situação judaica mudou no curso das

ultimos decenios

a)

a

Não existe agora uma miséria econogica ou social eSpecifica-

mente judia,a nao ser em alguns 5  עחק צגאַתן ססְבּעָהforça das
circunstanciase Quero dizer de que existem judeus econnmicamer

to situados nás classes inferinresyisto nao ocorre porque as
sístemas economicos em que vivêm lhes impeçam ascender;mas sim
porque q processo no sistema sacjal 4068 suas cartas de tal

ו

úaneira qué milhoes de pessoas não podem asgender e entre eles |
os judeus ou qualquer outro grupo em condiçoes semelhante se

b)

As giandes concentrações de judeus eú guetosyzonas de residen-

cia ou pequenas cidadês da Polonia,Romenia Russia, já de sapare.ceram . ha muito tempo qdissolvidas pela rSvolução sncialistã,

America ou Israel e por um grau catastro”

pela emigração,para

ficn “ o genncidio hitkerista.

c)

se

A“estrutuza social do pomo judeu mui out êm geral estã integrar

dg nas camadas burguesas em quase todosos n veis ;com nuclens”
muito importantes napegugna Indy tria e na Industria leve e
no pequenn Comercig;um nuclen muitn reduzido, fazem narto é

proletariado ; ao mesmo tempo D

|

ju-se um importante aunen-

to no mundo inteiro,tanto em paises capitalistas comn na Unian
So ieticaçda participaçaogumerica de judeus nas camadas prnfesSim
=? -notey intelectuais academicas,artisticassetes

d)

Os conflitns dê idôntifade,o antisemitismo e aassimilação eontinvamexigtindo,agora em um mundo mudado paraçúm Dovn judeu
também mudado em sua estrytura social eh criação do Estado de

Israel produziu modificaço ssubstanciais 4 Crimu uma classe
e media burguesia da dias
obreira 1578011 ,6%528108 08 pequoma
aan. de uma  הnacional e uma transiornação 6
classeycuja natureza volun arla,constitus por si so um 080407
lo sem precedente no mundn modernos

e)

O incremento do bem-estar economico judgú no mungo e sua entra

da massiva nas possibilidades de ascensão nos paises burgugses
tiroudas massas judiag fora de Israel o fermento de ine-fr=-t"
ng sotlal, que alinhava as massãs pauperizadas da Europa,nn pri
mordios deste seculosnos partidos revoluncionarios de trdas as

matizes «

2 guerra dos seis dias constituiu um fator para a com-

a)

preensão da nova fnrma que adquire ' o problema da identidade judia

De uma maneira praticamente experimentãlso ” revrimi-

:

do da identidade judia aléonemm a superficie

quanto 8 Cah uta dag

massas judaicas,ém diversos lugares do mundosApenas nos paiges nas

quais: a Expressão de mau compartilhada significa * vm risco

pessnal nu grupal ,Como nos paises sncialistas »u arabes,a conduta

abstove-se a qualquer profundidade «

0

x

“pinda é cedo para avaliar a profundidade que a mudança

dá imagem do

judeu tem no que tange o problema da identidade judjã.

Porgm ,indybitavelmente,especialmente entre às novas

eracoes span

sé aceitara vnltar a imagem que identifique-os' aos judeus dn guer
o

to ou dos campos de concentraçãostan Pouco se aceitara assumir
seu perfil de intelectual ,desprovido de qualquer vinlencia,mesmo
que seja em defesa proprias

