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Século XI יי
A grande civilização dos arabes dissolveu-se no seçulo XIII e com ela findou a

tolerancia que fomentara a " Idade de Ouro!", de Israel. Bloqueados,partir dai,

pela barbarie turca no Oriente e pelo fanatismo cristão no Ocidente, os judeus ja
não se aventuravam a buscar a sabedoria. Sentiam que lhes cumpria retirarem-se /
para o seu antigo baluarte de ritual, e viverem ao abrigo dele, segundo as suas

proprias tradições.

O resultado dessa atitude evidencia-se no que eles produziram nos cinco secu/|
los seguintes. A quantidade da sua produção literaria foi prodigiosa como sempre;
a qualidade, porem , sofreu uma decadendia aterradora. O volume dos escritos ccns/
tava apenas da repeticão do que se escrevera antes, com o acrescimo de poucas

novidades e mais raras obras de valor. A unica inteligencia original deste periodo
foi Spinoza, que não tardou a ser banido do redil, É licito dizer que Maimonedes
teria a mesma sorte, se aparecesse nessa epoca, pois sabemos o que sucedeu a sua 4
obra capital. A "0018" 628 vilipendiada ou ignorada ; Salvo pelos doutos mais in/
trépidos; e ate esses não o liam com o coração sossegado. Com efeito, êsse livro os
incitava a aguçarem a inteligencia, a seguir a senda da razão- estranha vereda que
ninguem sabia aonde ia dar, Nesse periodosombrio, parecia mais seguro percorrer,
de mãos date com a tradição, o caminho da fé,

Em consequencia, esmoreceu relativamente a pesquisa cientifica, bem como a É
reflexão filosofica; substitui-as um ardor na investigação das leis uma paixão arg
dente pela especulação teosófica. Um corpo confuso- e criador de confusão - de no/
ções dendminado "Cabala! » que se fora avolumando clandestinamente em Israel por,
mais de um milenio, surgia subitamente a luz e cativava inumeras mentes eruditas.
Proclamava-se depositario da sabedoria "26000168" secretamente por gerações suces

sivas de iniciados, de certos santos judaicos a quem ela fora "revelada" divinamen
te. Na realidade a Cabala constava, na sua maior parte, de rracionalidades abstru”
sas , apanhadas em terceira mão de varios povos que tiveram contatos com os indus,
Asua improvisa popularidade é a prova mais clara da extensão , do enfraquecimento
sofrido, nessa epoca, pela inteligencia de Israel.
Mas, ao menos sob um aspecto, não houve declinios na insistencia,na primazia da

etica, A despeito da absorção desordenada no ritual e no misticismo, traço caracte.
ristico desses seculos tragicos , O saber no sentido classico sobreviveu, Em bora
excluidos do mundo e emparedados Por sua propria vontade, se bem que persigidos ,

sangrados, quase exterminados, os judeus nunca deixaram de meditar o problema do 4
procedimento digno,
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foi quase com certeza compilado por um cabalista espanhol do século

XIII, chamado Moisés de Leon, Os seus conceitos derivam de muitas fon-

tes estrangeiras, mas principalmente da literatura da Índia. (Os ju-

deus espanhois tinham íntimo contacto com os seus irmaos estabeleci-

dos entre os sufis persas; e êstes sofreram naturalmente a influência
direta da mística dos indús). Em verdade, o Zohar, tenta ler, nos cinco
livros de Moisés, muito do que os upanixadas liam nos Quatro Vedas. A
diferença preincipal conciste em mais ênfase na parte prática. Com to-

da a sua insistência na prioridade da uniao extática com Deus, o compi-

lador do Zohar nao esquecia a importância de servir a humanidade. Apa-

rentemente até para esse teosófico desapaixonado, a fé só assumia sig-
nificação, apoiando-se em obras.

Limito as citações às máximas do Zohar,

% 09 9-9 0 9-9 9:9 9
Ao levantar-se da cama, o homem deve dizer a si mesmo: "Vê onde

põe os pés." (4:175b)

O mundo foi criado pelo amor dos que se envergonham de praticar o

mal. (Tikkune Zohar, Introd. 120(
ו f ווו

“Certo homem, apaixonou-se por uma mulher que residia na rua dos cur-
tidores. Se ela nao morasse lá, êle nunca poria os pés nesse bairro mal-

cheiroso? mas, desde que a cmada 1á vivia, a rua dos cartumes parecia ao .
apaixonado a rua dos perfumes, (Zohar, 3:116%).

] | ET)

O pseudo-sábio é como um burro carregado de livros. (Zohar Hadash ...)

Não há verdadeira justiça, sem misericórdia. (4:146D).

Quando o homem quebra alguma coisa na ira, o objeto quebrado repre-

senta um sacrifício no altar de Satanaz. (2:163b)

O homem ideal tem o vigor do.varão e à piedade da mulher, (4:145b)
11ווו/'

A alma do homem atesta, de noite, o que êle fez durante o dia. (1:92%)
EA 1 if f וו

Os atos do chefe são atos da nação. Se o chefe é justo, a nação é
justa; se êle for injusto, a nação também é injusta e será punida pelas
culpas do chefe. (2:47a)

11[ו.1

É hábito do cao, quando o fere uma pedrada, marder outro cão. (1:149)



  

(Qnde estão eles,
005565 lideres 4

Agora, marça de 1974. Dez anos antes da prevista super-sociedade pre-
vista por George Orwel, dez anos depois da "Revolução Brasileira", 11 de-
pois do assassínio de Jomn F, Kennedy; nessa "super - década!!, a caminho
do "super - futuro! pudemos observar algumas dezenas de guerra ou "con-
flitos leves", algumas centenas Ge acordos e tratados de "amizade" entre
países antes antagonicos, a troca de outras centenas de presidentes,
primeiros ministros, etc, por outros, quer por eleições (diretas ou in-
diretas), golpes de Estado, Revoluções, e, até de maneiras mais sofisti-
cadas como por exemplo espionagem internacional,

No entanto, nunca na História se observou um descontentamento e um
descredito tão generalisado da população mundial em seus ditos líderes.
Por toda a parte as pesquisas de opiniao pública demonstram dia a dia a
perda de popularidaede dos atuais dirigentes e políticos em todo o mun-
do. Em todo o canto da "aldeia global! podemos presenciar partidos per-
dendo a liderança de governos perdendo pouco a pouco uma situação que
lhes parecia ( e a todos os observadores políticos tambem diga-se de
passagem) extremamente segura, Afinal, quem são êles, esses homens que
dizem ser dirigentes do Povo e de uma hora para outra somem como que por
encanto? Quem são os líderes do nundo atual? Onde estão?

A grosgo modo nao precisamos ir muito longe para obter as causasdesta crise. Analisemos o que seria um "ponto material" histórico. Vem
damos: o que ccarrem desde os primeiros meses de 1973 até agora.

NUM EDIFÍCIO CHAMADO WALERSATE. 4

Novembro de 1972: Richard Nixon é reeleito com uma maioria vem sig-
nificativa, numa eleição práticamente sem possibilidades para seu adver-
sário democrata Mac Govern, Março de 1973: dois indivíduos sao encontras
dos à noite na sede do Partido Democrata, supostamente tentando colocar
microfones secretos, E esta foi a primeira gôta. A partir de então como
uma bola de neve que cada vez vai se avolumando mais e mais, novas in-
formações foram sendo obtidas e se descobrindo que a reeleição esmaga-
dora de Nixon não foi dos processos eleitorais mais "limpos", Pouco a
pouco acusações como suborno, fraude, espionagem, difamação pública, fo-
ram sendo atribuídas a elementos cada vez mais importantes na hierarquia
B80vernamental americana. Até que se chegou ao próprio Nixon como envol-
vido em algumas dessas ações, ou mesmo como organizador das mesmas, Ago-
Ta que O processo de "impeachement" de Nixon está em andamento, com dom
cumentos, gravações, etc. parece que só mesmo ele e alguns de seus cola-
boradores é que admitem a inveracidade de todo esse caso.

 
 



Entretanto há muito que o povo americano não apoia o seu presidente.
Em qualquer eleição que se defrontam os partidos Democrata e Republicano
(de Nixon) seja para governador, senador, ou mesmo prefeito, invariavel-mente os Democratas têm vencido. Práticamente todo o dia há pelo menos
uma, manifestação perante a Casa Brança de partes da população americanaexigindo o afastamento de Presidente,

Pela sua repercusão mundial o caso Watergate (como é chamado pelo
fato de ser o edifício sede do partido Democrata) deve ter acordado a
Opiniao pública que afinal de contas seus líderes idolatrados e queridos
não estavam assim tao imunes 8 corrupção que está tao em voga atualmente
em todos os campos de nossa sociedade, E Watergate simplesmente desceuos mesmos de seus pedestais inatingiveis, onde, emproados como a Estátua.
da liberdade, representavam a Honra a honestidade, a Prosperidade e o
futuro azul de um B0verno e seu povos.

RACHADURAS NA TÔRRE DE LONDRES

De repente, os relógios tao pontuais dos ingleses começaram a nao
andar tão acertados com o Big-Ben, Insatisfeitos com seu governo em vá-rios aspectos, principalmente com seu comportamento com relação à erisede energia e às soluções encontradas (cw nao encontradas?) para os pro-
blemas internos, desde a metade do ano passado e governo de Heath já vi-
nha desagradando o Povo. O auge da crise foi a ameaça de greve (que nofinal se concretizou) por parte dos mineiros de carvao exigindo um aumen-to de salários. Após algumas medidas de emergência (como a adoção da se-
mana de 3 dias) e nenhum resultado nas negociações com os mineiros. Numa
tentativa de obter maior apoio do povo inglês Heath convocou novas elei-
ções para o parlamento, claro que não sem antes ter certeza que ganhariaestas eleições. E realmente até umdia antes da realização das mesmas o
Seu. partido era tido como favorito.

Mas a verdade é que o proprio povo não sabia a quem devia dar as ré-
deas do governo, E isto foi bem sentido nos resultados eleitoraise Ape-
sar de ter ganho, o partido da oposiçãa, o trabalhista de H. Wilson vol-
tava ao poder, mas sem maioria no Parlamento. Nem mesmo a coligação com
os Liberais foi conseguida, segundo se diz por "serias divergencias quan-
to à plataforma do novo governo", Isto forçou Wilson a organizar um ga-
binete de minoria que ào que parece provisoriamente vem dando certo, mas
de futuro extremamente duvidoso e que pouco demonstra ser capaz de se
medir com os problemas mais sérios da vida do país.

q

 



 

 

, .

EM JERUSALÉM A CHUVA E OS FORTES VENTOS DO INVERNO

Embora bem mais complexo o problema israeli tem várias coisas emcomum com o inglês, Principalmente Por causa da Guerra de Outubro, osresultados da ultima eleição mais parecem ser uma fonte de problemas doque a solução dos que antes existiam,

Antes convocada para 30 de outubro e depois adiada com a guerra,para fins de Dezembro desde então o eleitorado apresentava uma caracte-ristica interessante: a procura de uma nova liderança que substitua aQue vem governando o Estado desde sua fundação, Se antes essa caracteris-tica era mórmente especulativa ela se tornou um caso de vida ou morte pa-Ta O "sabra! depois dos resultados da guerra, onde os únicos responsáveispor tudo que aconteceu Seriam os seus dirigentes.

Com um enorme número de partidos participando (cerca de 20 mais oumenos) cada um tentava encontrar na propaganda que pouco variava de cadaum ( a não ser qunto aos nomes citados como responsáveis onde alguns mes-mo eram constantes como Moshé Dayan, Eleazar, etc) a sua incerteza quan-to a uma possível Paz, clgum dia,

Então emocionalmente carregados e exaustos os israelis foram às ur-nas. E o resultado foi uma queda do partido do governo (que apesar distoVenceu sem maioria no Knesset) e uma ascenção do maior partido da oposi-ção o Likud. Dizer que Golda Meir tentou por dois meses infrutiferamenteformar um governo de coalizão, que atualmente o indice de popularidadeda 1º ministro é menor já regirtrado, e que a grande custo se conseguiutrazer Dayan de volta após sua demissão dão uma bela visão da situação.

ATÉ QUANDO?

08 08808 1828611 6 Inglês não são isolados. Por toda parte do globoPodemos ver problemas entre os Bo0vermos e governados. Na Alemanha BrandtVem com unhas e dentes tentando manter a liderança de seu governo demo-,crata cristão enfrentando uma acirrada luta com a oposição no Bundestag.
.

.
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Na Italia um Processo parecido ao Watergate vem envolvendo os poli-ticos italianos em casos escandalosos de corrupção. Isto sem falar nosvelhos casos como o da Irlanda, por exemplos.

Realmente, diante de um quadro como este com grande expectativa
espera-se a previsão de que um dia tudo isto mude e ansiamos por saberquando. Infelizmente 0 que tudo indica ista está sendo arenas o começos,No histerismo total do mundo atual dificilmente poderá surgir uma forçasuficientemente forte e eficiente que consiga, digamos "moralizar' ou

 



 

"Humanizar" (no sentido ideal, pois realmente todo esse problema e bem
humanizado ou seja fruto dos homens) tudo isto. Não estamos aqui propon-
do soluções, Se as tivessemos as estaríamos pondo em prática em vez de
dissertar sôbre elaSe De fato não é das coisas mais agradáveis pensar
em viver mais tempo desta forma. No nosso simples papel de minoria
(veja tem: não silenciosa!) talvez simplesmente pensando e atraves des-
des pensamentos tentando se tornar maioria ativa e mutante, tenha algum

Ee asignificado a nossa existência.
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ABUSO DE CONSCIÊNCIA
Esta casa em que vivo assemelha-se em tudo à minha: disposiçao dos

quertos, cheiro do vestíbulo, móveis, luz oblíqua pela manha, atenuada
ao meio-dia, cheia de sol durante a tarde; tudo é igual, incluindo as
veredas e as árvores do Jardim, bemcomo aquela velha porta já meio ca-
ída dos gonzos e as grades do pátio,

.

horas e aos minutos da minha Vidas

As horas e os minutos do tempo que passa também sao semelhantes às

digo a mim mesmo:

No momento em que giram à minha volta,
"Parecem autêntica Como se assemelham às verdadeiras

horas que vivo neste momento!"

Por meu lado, embora tenha suprimido em minha casa qualquer superfi-
cie de reflexao, quando, apesar de tudo, o vidro inevitável de uma jane-
lase empenha em devolver-me o meu reflexo, vejo nele alguém que se pare-
ce comigo. Sim que sc parece muito comigo; chego a reconhecê-lo, ,

Mas que não se pretenda que sou eu! Ora, vamos! Tudo aqui e falsos.
. ,

a

Quamdo me devolverem a minha casa e a minha vida, entao encontrarei meu
verdadeiro rosto.

JEAN TARDIEU  



  
 

 

Democracih é a auspeita periódica de que mais da metade das8
tem יי a metade das vêzes. |

E. B. White
₪ ₪66 6 6 8 6

53 ER . E . . 7 criToda declaraçao sucinta sobre a. Economia é ilusória (com a. possivel
exceção desta que faço agora),

á Alfred Marshall
SBcELSEBCABCSCBBCoecc

Antes de construir uma parede, gostaria de saber , O que dentro ow
fora vai ficar, e a quem eu poderia ofender,

Robert Frost.

EGP A
Desde os primórdios, o espírito é prêsa A verdade nunca pode ser dita de modoês maldição de estar"darregado" de ₪8%6- que seja compreendida e não compreendi-ria, que assim se manifesta sob a forma de da,
camadas de ar, de movimento, de sons, em William Blake
suma, delinguagem. A linguagem é tão ve-
lha quambo a consciência, a linguagem é a | | ובה
consciência prática que existe também para

5 Não é dos astros, caro Brutos, a cul 29
outros homens, e somente por esta razão e- , , .ה... E ,

de nó mesmos. . .
la também existo Para mim pessoalmente, הלל

Karl Marx. F Engels William Shakespeare9 0

8 6 86 6 8 8 8 8 8O que é um cínico? Um homem que sabe o
-

-eço de tudo e não sabe o valor de coisa
ו09

708808 homens velhos terão sonhos, vos-alguna.
sos homens moços terão visões.

Oscar Wilde

8
Antigo Testamento

O importante não é aquilo que nos fizeram, + + + + + 42+ + + .+ +
mas o que podemos fazer com aquilo que

\
O homem tem consciênci

nos fizeram,
ome consciencia, no curso da sua

DME6 vida, de ser levado para a morte. Mas per
corre tão docemente a jornada de todo o

BIA / / dia que imagina permanecer na mesma par-te. Parece um passageiro imóvel sôbre um barcos na verdade, é tão rápido quantoo vento imóvel,

Moisés Ibn Ezra


