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encarnação do mal)

CULTURAL = A rua judaica mundo aparte

enracaço הג 018206

A QUEBRA DO ANTIGO REGIME JUDAICO

 

 4, O Desenvolvimento econonicittrevolupa

tccnicaindustrializaçãopprimata

da cidadefinacianenteJs-

Be O liberalisme fas ideias (medoninio

da razão, filosofia individualista

da vida).
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SIGNIFICADO CONCRETO DO ESTATURO

 

GUETO JURÍDICO ;

A, Supõe para o judeu sua submissão a um estatuto especial, que 9 coloca

em uma situação de inferioridada jufídioa (Jus Judaícum) e, muito frequen

temente de total desamparo. Sua capacidade civil se vô restringida a uma

zona muito estreita.

B, Faz do judeu um extrangeiro perpétuo, para tôdas as gerações.

Estad duas notas se traduzem nas seguintes consealiências :

a) 4 possibulidade de residir no lugar do seu nascimento, não é para o h 6

preu genão uma consessão graciosa que gera a obrigação de pagar 80 80-

berano o "tributo de proteção" (schutzagelt).

b) A residência outorgada ao judeu tem limitação no tempo. geralmente é

transmissível a um ou dois dos filhos da família titular da mesma. O

resultados dispersão das famílias judias e a desagragação das fortunas.

o) À residôncia é também restrigigiádaao espaço t & 1iberdade de movimento

% de uma cidade a outra, de uma província & vizinha, não se reconhece 20

ratitante israelita; êste, para seus translados temporários, deve satisfa

zer um "tributo em trânsito” (Leibzol) veratózio.

a) Dependondo muitas vezes 0 012015 anónimo a um lugar sob o sol a von-

coco administrativas êsto sistema atuou em prática contra o erescimento

natural da população judia, propósito deliberado das autoridades que o idea

1128288 e aplicaram»

GUETO ECONÔMICO :

A. Rlega aos judeus em um campo ocupacional estreitos prestamístas, vende-

dedorss de roupas e de artigos de enfeitese f vedada a propriedade rum

ral o o ingresso nas corporações de meroadores e artosões das cádadese

& B. Impõe além dos tributos normaisyuma carga adteional pelo fato de serem

judeus Além dos tributos de protoção o do transito o judeu deve 88%18-

fazer-se geralmente em pagar O dobro em uma serie de outros &mpostos

Quando 8% contratos 5

MIO SOGIAL qo

o ódio ao judeu o a atitude sxgregatória expressamso no seguinte t-

a) muralha física do Queto»

b) ifiposições infamantes como 9 distintivo amarelo 9 0 jttramento nos tribunais,

o) A proibição de empregar cristãos »

a) à violência pura 8 simples (pogroms;, saques, confiscos acusações ão orime

ritual,eto)o

CUERC CULTURAL qo

Tanto devido a hostilidade extrena como a vontado interna , do auto-comser

vação judaica , O Queto ê, espiritualmente um ambiente ortodoxo.  
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 PRópõoe-se a vincular. os judeus & nová cultura europeia ,קסע1184₪910(א-

+panfn«Moisos Mendolsshon ;fundador do iluminismo judcu-alemão dos fins do seét

XVIII o seu circulo omproendem entro os anos 1779-1783 = uma tradução da Torah

ao alemão modernoçem orvctorvs hchraicoss! companha a tradução um comentádio»

Esta Torah Ber/ | cs

AS MOSES ג MJEETUALEM "

Em sua obra Termsalem suhtioada om 17?83.Mendelesohn enuncia suas 186188 so-

tre o judaísmo e a relação dos judeus com o Estado e a scr!adade crista dé Beu

tempo 3=

8) q sigalamo 8 uma . “osáslação revelada e não uma religião no sentido 68-

trito ,porque não tem dogmas.

b) Dos preceitos do jr Lsmo ,uns conservam validez permanente e outros 2618-

cionados com o Templo e a Ferra já caducarame

0) Cs todomes do Metals sobvo os seus suditôs se limitam às questões de cone

» - .

60208 é não alcançar as consciências .Por 4-rn não há motivo para manter

os judeus em situação juridioa de inferibridade .

a 9 mrogramha : lutar pela emancipação ,dentro fidelidade ao judafsmo.

A "ESCOLA JUDIA LIVRE",

É fundado o 1779 por David Proddlander 6

1. Introduzir o ensino secular: ,

2. Eliminar a didática tradidonal 600%

3. Substituir » Tatst polo alonfo mofoxno ,como idioma falado.

BALANÇO DA HASKALA JUDBU-ALEME

1) A emancipação politica ,na época da Revplução .Francêsa » faz progressos

2)

3)

muito lentos o pouco significantes na Alemanha,

À Auto-emancipação cultural ,por outro lado , adota um curso muito sério

do ;condicionada polos seguintes fatores ]

a) A atração exescido cobro os circulos dos judeus endinheirados . a

sociedade judaico-alemãs, 1 k

b) A influência da escola alemã e a reforma judia sobre a jóvem geraçãos

c) O acercamento entre a intoloctunlidado judia esclarecida e os ambien-

tes culturais *romos,

Os salôos borlinenses ,dirigidos por influentes damas judias,representa

o now estilo, Convivem figuras do mundo literário alemão e judaico »

a) Interosse predominantepela literadura alemã em voga

p) Sociabilidade6 110028866 de Costumes.

o) Romantismo, mistioismo , exaltação do paixões.

 

 



4) O postulado Mondelasoninmo de fidolidado ao judafsmo 8º 80011458 progressi-

vomonto «A Epistola ao Pastex PlLer posorite em 1799 oscrita por Prícdlan-

09, pedo ns cordiçõos para O 208550 dos judeus ao protestantismo

9 proprios filhos do filôsofo sónento um MOoNTO judeuçãe todos 68 seus nos

tos aponas um não será cristão.

5) O 4luminismo contribue além disso prara meparar o clima 0501249081 em que

surgixam 8 reforma religiosa o a literaruta de apologia ao judaísmo destina-=

da a apoiar a luta pola emancipação >

0 8 JUDEUS NA PRANÇA

ZONAS DE RESIDÊNCIA PERMITIDAS

1. Algsacia e Lorena |

2. Algumas cidadesdo Sul da França.

3. O resto território parcialmente vedado aos judeus.

009081080 DA FOPULAÇHO JUDIA

a) Comunif: des Sefaraditas 1:

1) Origem marrana 2) Estabeleoida nos centros industriais(Bordeus, Marselha).

3) Banqueiros à a Corte 4) Tendiam a integrar-se na sociedade fmancêsa 9

negavam qualquer parentesco com os demais judeus.

p) O nontro do rinhão 3-

Dependia do Papado. Funcionava uma Inquisição.

o) Populaão Ashkenazi t-

Representavam na França à continuação do solo alemão s

ARGUMENTOS PRO E CONTRA A EMANCIPAÇRO DOS JUDEUS DA FRANÇA

REVOLUÇÃO FRANCESA 4 1789.

Entre os dia &1 6 24 de dezembro de 1789 , so aotdadania é outorgravel tam-

bêm aos não oatólicos,aborda-se finalmente O tépico da emancipação dos judo.

frencosossDuas posições so delineam 4 umê resiste apesar daRevoluçãooutra

partidária em extender aos judeus os principios revoluncionáriose q

Em 1789 a proposta é derrota de 408 votos contra 403 spostergando-se até 179%

CLERMONT -TONNERE (pela emancipação).

a) O art, 10 Da DEclarção de Direitos, e o principio de liberdade de oons-

ciência impoS igualdado aos judeus.

b) Ag acusações que se formulam contra os judeus não são fundadas.

0("08 judeus como nação pnada ycomo homens tudo. Discuto-so do 64686

não querem ser cidadães. Que digam ontão, que, os expulsaremos,porque

não podomos admitir uma nação dentro da outyasPorêm pedem0

o contrário que os considere como cidadães"e  



ABADa MAURY. (Contra a Emancipe '0) RCA.

ga
E quis

a)Os judeus não poéen ser francosos sconstituem um elemento estranho,que

não so misturaenem outros nogócios que seja dinheiros.

v) so outorgar-lhes a liberdade em dez anos a Alsacia seria uma Colonia Ju-

dlas |

/ - שי 4

e) Para os provob não convem que os trate com tolerancia, Basta proteção

humana, os-dircitos do maneira alguma lhes correspondem.

à EMANCIPAÇÃO GERAL ;-

à . - 4 4
"o a emancipação dós judeus sefaradim,oÉ aprovada no dia 2C/. do 17

Em 1791 é aprovada a cnancipação geral:

sA. DECLARAÇÃO DOS DIREITOS

Artigo X :-"Ninguén deve sex perseguido por suas opiniõdos pnem sequer sendo

religiosa!

Polo fato de não ser cleto exigiu-se que os judeus fossem votados em

separado .

O QUE SXO AS PATENTES DE TOLERÂNCIA ,- (1782) Imperador Jose Il.

Objetivo :- melhoramento civico da população judiaspara autilidado às

Estado ,conforno as orientações do !! Jespotisro “Inoiunúole

DIREPRIZES DAS PANTIENTES q.

1. Amplia as possibilidades ogunecionais e instrução geral.

os judeus rocobom permissão do aprondor oficios de cristãos

o ingressar cm cológios públicos. |.

2. 20016 algumas hunilhaçõos da idade médias.
x

.

3. Mantôm o, substancial do rogime ,que faz dos jwdeus um arrpo “sam

direitosF,

 
 



EMANCIPAÇÃO

ALGUMS PONTOS DE VISTA ERRONEOS

1) A EMANCIPAÇÃO É UMA NECESSIDADE MAICR DOS ESTADOS DO QUE DOS JUDEUS

2) NEM TOBOS OS JUDEUS RECEBERAM COM ENTUSIASMO A EMANCTPAÇA

a) Problema do Serviço militar

Contrôle governamontal sobre a vida cigil ס)0

3) VALOR EXAGERADO DADC ÀS CONSTITUIÇÕES E ARTIGOS QUE REFEREM.SE À- dá

IGUALDADE DE DIREITOS,

E, Inglatterra sem lei cscrita teve uma emancipação bem melhor suce-

dida que muitos outros paises com constituição escritas

£; INPINENCIA דמחסז 0078 DO DOTS EXPOENTES OTE SE CONTRADIZEM,

a) Iluminismo - racionalismo

b) Nacionalismo - romantismo 4

FORMAS DE JUDAISMO

a) REPORMADO.

a) revisão liturgica com o enprego de inglês

b) serviços religiosor mais מעב88

0) bancos familiares na sinagoga,evitando segrosação do homem o

mulher,

d) coros mistos e sermãos no estilo do pais
fe -"

e) simplificação do kashrut o das proibições do : . sábado,

“Nos EU«eÃ, = lider JSAAC MATER WISE . Gonferência Central dos

Rabinos Ararivanos:

Plataforma Reformista - 5

DEVE TENDÊNCIAS +-

a) Anti-Sionistas or queluer valor cuo go referisee 3 Volta a Sione

pb) Anti-Hobraics.

bp) MOVIMENTO GINSERVADOR

a) mediador entre a ortodoxia e a reforma

b) liberdado do pensamento

0) importancia na investigação histórioa oc critica dos docu mentos

a) valorização das tradições populares, adamtando-as à realidade dos

nossos diasc

MAIORES EXPOENTES ;.. Gractz (historiador) Zuns (historiador)  



1873.

AVANÇOS E RETROCESSOS DO PROCESSO ENANCIPATÓRIO

1830 ENDA%

= 1881
.

1815
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1) AUMENTO POPULACIONAL

1800 - 1.000.000

1860 - 2,780

39800 = 5-0

DUPLICA EM CADA 40 ANOS,

o) ZONA DE RESIDÊNCIA ;-. Ordem da czarina Catarin” = Grande , proibindo

aos judeus sairem do território 2: rsoem anseada Grando Polonia,

Além dêsse tor='tório sjudc:o tinham dircito cm babitar uma es=

treita fuixa do Mar Tosco

MOTIVO :- Medo da população judaica expandir-se pela Russia,

ANO 4 1790

3) טדחחוההההפסאההדהה  antos da anuxação - monopólio do intercambio,

nt meme depois " " - concurrência da burguêsia

דייג.

2\208 :-

|

ססת6ע018מ+ > artesões - agricultores

85,3% 11,5% 1,7%

A) LOCAL DA MORADIA .. Sohteitl - aldeia - nivol cultral baixo , sopro

superior ao campones lruticus.,

5) CONSEQUENCIAS DA LIBERTAÇIO LOS SERVOS 4- (1863) 1ei que emncipa os ser-

vos outorgada por Alexandre Ile +

1) Expensão . econômica - inicialmente favorável aos judeuse

2) Urbanização dor servos - concurrencia aos judeus.

3) Abandono geral das aldeias - obri. os judeus acompanharem o €

rural.

4) CONSEQUENCIAS OPOSTAS na Europa Ocidental a ascenssão da burguê-

«ia o desfeudalização acorrctou a emancivação júdaioa,

no Tropa Oriental - eauscu uma situação mais instável.
.

Para cada 1,000 Russos havia 32 comeroiantes ,8080 2332

6) CONSCRIPÇÃO MILITAR OBRIGATÓRIA - serviço militar 25 anos,

forte reação a esta lcis (Cada comunidade tinha a 9-

brigação em fornecer uma quantidade de consoriptoso  



PAN a ESLAVISMO .. Teoria rocicnalista-c antimgomite

a) Santa Russta - filha procilota do Deus:

+) Protetora dos. poros eslavos.

o) Anti-Buropcia — anti ocidanto-

ALEXANDRE III - 1881 .

AS LEIS DE MAIO :- 1881 - influenciadas velas tocrias pan-ostaves d ts eds

toraiss

a) Proibição dos, judeus transterirem 2081852018 a qualquor ponto da zona 2וג-

ral da Russia,

מ) Qualquer habitante russo tom o direito em exre" ou Judeus da cidadey

co) Não podia-se abandonar a sua cidade DOT +0 4188 , sem arriscar a per-

dor o diroito de morar na cidas

d) Judeus que moravam com casa רט 888 não podiam refovar o aluguel»

e) Não podia=so hovtnr unds cura da sua própria cidados

£) Direito das eutoridados em reclasgificar as 0108008 0 aldeias para zonas

rurris , ficando assim possivel a expulsão dos judeusoe

wumerus clausus ,no sistema educacional russos Obrigação em estudar no

cxtorior tão limitado 628 0 número permitido.

h) Dostituição de advogados, médicos. 9 rixas proíiss

1) Epulsão dos judeus €º Mesocus

CENSEQUENCIAS ge.

o lugar do sohtetl foi +סמה60 2010 8aglomerados do judeus - are

40% dos judeus viviam de ספ 2 4

2601820880 | 46 2000000000 57 1/3 morrerá de fone, 1/3 deixará o país e

1/3 será cssim. Lados

STTILAÇÃO ECONOMICA DOS JUDEUS gu

5.500.000 viviam em uma grea de 9054000 kmquadrado . 4% 60 1 0

PERDA ; do Monopólio das tabernas , sal salcoolo .

| 261 86 1861 passa para O governo וג

Construção de Estradas de Ferro :— uma sério de emprotetros julens assumem

a direção da expansão da rede «cyiárias Motivo= Capacidade do

financiamento do emtericr e

EMIGRAÇÃO EM MASSA

1830- 1870 - 4.000 a 5.000 por ano.

107 - 1880 - 8.000 a 10,000 por anos

1881 - 1900 - 50.000 a 60.000 por anos,

1901 - 1914 - 150.000 a 160.000 por anoe

NUNTROS GERAIS DE IMIGRAÇÃO -

1840- 1900 - 985 «000 , 1901- ר14 - 1.615.000 + 1915-1942- 13172000

TOTAL - 100 anos - 3.917.000.

 



O PERIODO DOS POGROMS

4001 = ASSASSINADO O CAZR ALEXANDRE II,

motivos 1 dos cumplices uma judia(Hessia Hofman).

Preparo velado por parte do governo de anuncios de uma consviraeão judajes

no sul da Russia e Ucrania de uma serto Ae pogromsa
ו

Cerca de 10,000 viÍtimaso

1903 - תוכנתסא DE KISHINEV. «Capital da 088820719

corpo mutilado - achado por camponeses é

Ataque de rufiões durante 24 horas destruindo e matando impunement

o

1

Resultado - 43 םסעל 08 .

protestos Mundiais.

pOGROM DE GOMEL - 12 judeus mortos 8 250 casas destruidass

ORGANIZAÇÃO Dá AUTO-DEFESA «|

influencia 66%

דדסו" SUIT DB PINSKER q.

: Para os vivos O judeué um morto, para o povo do seu país & um estran-

geiro; para os aedentênios sm orrante * Atanto dar à hos dos pobres

& um exploxsior o um milicasirio ; para o patriota é um Epi

e por -ultimo para todas as classes é um competidor exeorávelo !

080 981115 = acusação do assassinato ritusl

1911
E

Mondol Beilis - gerente de uma fóbrica tijolos«Acusação 0/

torturas

Uma sério do manifestações a favor de Beilis entre operários

o intelectuais. absolvição

 



 

 

1. ALEMANHA

Unificação - 1870
Fapel dominanto de Bismarok- Lider dos JunkersConservadores da Prussías

Júdeus membros dos partidos mais progressistase

MOTIVOS

a) Concurrôncia da burguôsua judaica com a alemão

b) Uma visão imperialista e novas ideias sociais jrepararam terreno para a

incitação contra as minoriase

c) Surgimento do Nacionalismo e Racismo Cientifico. .

consequencia - surgimento do anti-semitismo com bases "clentificas",

IDEOLOGOS 4

Fichte - Treichske - Nietsche-

RACISMO ALEMRO 4.

1) Dava uma razão biológica à maquina estatal alemã pprovando a superiori-

dade sobre os povos vizinhos.

2) Uma amrma valiosa para manter q status quo político e social,

>; “»gimento da teoria ariana -

PRINCIPAIS TEDRICOS DO ARIANISNO ..

GOBINHAU .. diplomata franoês - “Tratado da Desigualdade dos Homens"

a) O destino do povos 6 regido pela lei racial

bd) A civilização ocidental descende da ariana é está geograficamente con-

centrada na Europa entrale

WAGNER ..

a) Criou uma teoria da pureza musioal o a influência degenerati-s dos com

positores judues s Offenbach , Delibes, Meyrbeer, Mendelsshons

HOUSTON CHAMBERLAIN

Inglês - "Fundamentos do Século XIX " 1
História do mundo de uma forma oapciosa destacando a Anfluência benéfi-

ca da cultura ariana.

2- FRANÇA

“aB7o - Derrota Pranoôsa sob as armas alemãs,

Grande movimentação ohauvinísta - Revarg 1800.

ACTION FRANÇAISE .. atgques físicos e políticos aos judeus, protestantes o

liberaiss Líderes - Charles Maurras, Leon Daudsts

 

 



 

TA FRANCE JUIVE - obra do Educ vo Drymonê.

a) Livro de loitura “áctl. picante e ohsia de "rovolações '! ospotaculare.

gobre as atividades nda 7

db) Judues fonto de dosgraça para a França.

o) griação de esteroótipos fisicos dos judeuss

2

/ O dutor que é jornalista explora a pestioi pação bastanto insignificante

de júdeus do um dos maiores fraudos da história francôsa o Esoandalo do Pa-

namã é

0\8.כ5צעט5-

Asusação Bo anos Alfredo Dreyfus do soxvir à rede de espeionagem alemã.

Falsifioação mo? fabricado por parte elemontos auti- seritas do Serviço Se-

oretoi ;

0 Processo demora 12 anos o abaia a França.

Líderes intolctuais que defenderam Dreyfus- Clemenceau, Anatole France,

Zola + 0 ,

Consequenoins 4- 76500707190ט 08

Mostrou a situação instâvel dos judeus na Franção

3) PROTOCOLOS DOS SABIOS DE 868 0

Escrito por conselheiros de Nicolau IL na Russia.

Faleificação do wm cuvos*= Jooumonto esarito nor ima corte do rebinos e

1466208 judo: na qual plancjavam para dominar > 2 \

iNBoexinto nenhum sogrodo do mundo que não seja compartilhado pelos sábios".

6% Autor )- Mongo Nilus - confossor da familia real,

Compilou= doum panfloto sobro intrigas do Napoleão III»

Divulgado aba a Tê Guerra Mundial > ,

Principais divulgadoros :- Honry Fotrd- “yydou Internacional".

4 WRADUZIDO NX TODOS 95 TM

;( ANPI-SEMITISMO EM QUTROS PAISES

Anti=somitismo - melhor morcadoria do exportação existonteçda Alemanha

ל8

(INGLATERRA go.

British Union of Facists - dirigente Oswald Mosley.

negou qualquer atividade anti=judaica, Pouca influência »

Mussolin! «pés sua periicipação ne volítica do eixo Berlim-Roma

| פז
PAISES ARABES..

Mufti de, Jerusalem o o golpo de estado E--nazista do Rashid 14 מפ Ira-

ques ,

Cairo - ym centro do rofugiados nazistas do Ministério de E” paganda

masbbels, Exe VeLoors- Com nomo 82050 Omar Amime  
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movimento raçista - anticatólico o antã judou - Ky Xlux Kiano

v4s do rostrição À imigração.

/ 0 Vo 43 comitisno aos judeus ligados À golática liberal de

ו 0

₪08 do ativistas anti-judaicos 1 Eonry Ford, Father Coughlino, Charles Lind

tr 0 1008602

8

8 a 11 Guerra - atividades do Senador Mao Chartys

riocosso Oppenheimere .

, Sociodado John Birche ;

Partido Noo- Nazista de Rockwolls

porre

moidentos anti-somítas logo 8268 o assunto Etohmanns \

/' 1963 - Ano de alta ircidônoia na Arhentina = movimento chamado TesusrBe

idor desta organização estudantil = Padre Moinviolloy

| ro  SOVIBRICA +-

1 ( Expurgo 0144100 8668 que negavan qualquer afinidade pon 6 Dm

judo nas nas aqucações insinuava-se as tradicionais fornulas 4 conmopolits-

nismo ,sionisno, etc, EX. Troteky, Kamenev, Zinoviev,

2) Fxpurgo Cultural atingindo todos 08 expoentes culturais 3110816886

Hz. Itshak Babel, Michoels, e uma quantidade de poetas, jornalistaso

atores idighc

Osri qmtoriedade do uso da palavra hebreu no passaportes

4) Eliminação de todos os elementos do Comitê Anti-Facista Judaico.

5) Proooces Cos 531000 Judeus - megas antos da morto de Stalins

6) Aplicação dos métodos de torturas e expurgos com 08 politicos ds קס

judaica nos satélitose Caso Slansky na Tsohekoslováquise (1953),

7) Tnsinuação anti-semitas cm disourses proferidos por Krughove

8) Restrições do ordem cultural e religiosa 208 judeus,

falta do matzot, sinagogas, rabinos, jornais eu idâsh , 1ivrosçoto»

9) דדנרשחשל6 6Judeus por orimos contra O Estado -grxe mercado megro»

'5) Propaganda sitemátioa contra o judaismo pqualificando-o somo reaciond-

rio 9 burguês.

11) Proagando anti=sionista- qualificando sionismo do imperialiataçoãios  



 

SURGIMENTO DO SQCIALISdo LUDAILO

ATUAÇÃO EM MOVIMENTOS SOCIALISTAS NHO JUDEUS .-

TASSALE. advogado txjlhanto -marreu em 1864- fudou-o Partido Socialista

4lanho, |

MARX .. doscedente de judeus , Hous e colaborador de Marx e mais taydo ua

dos idoólegos do sianisno, Boronstoin- jdcólogo da teoria Tevrisionistas

MOTIVODAATRAGXO.+- e

1) senso de traição em relação ao Iiboralismo alemão que es alia-

ta a Bismarck,

2) tondfuoia anti-chauvinista dos judeus »º que lhes aproximava ao interna-

cionalismo mais tolerante do socialismo»

3) tendência fundamentalmente contrária ao anti-sonitismo por parte do 80018-
> 6

עא:-4660208ק10%8608ו6008סמ%ע0 1871-1930 - 35 84

Muitos líderes socialistas ocuparam cargos mínistoriais na Ropública de

Woimar (1819-8933).

FORMAÇÃO Do BUND

CAUSAS DA FORMAÇ*O DE UM MOVIMENTO SOCIALISTA 200100

a) Ressentimonto dos judeus pobyes para com os ricos»

á tirania dadireção da comunidade:(kahal).ם)00008%80

e) O secularismo da haskalá (iluminisrona Europa Orinetal).

d) A exsitência de chavrot - precursoras dos sindicatos judeus.

e) A estrutura eoonômica judaisa - a cresçente proletarização judaica devido

&s Leis de Maio. Cerca de 40% da pops

£) Pessímas condições de trabalho e a enorne concurrência ao emprego.

CARACTERISTICAS ;-

a) organização de greves

b) use da lingua idish

e) 8001813800 6 atingiria as massas judaicas se apresentasse formas cultu-

rais nitidamente judaicas - por exmp. ídishe.

8) procura de uma solução ao problema judeu 1-

autonomia nacional para os judeus.

teoria populista defendida por Zhit)Jsvsky direito de ו

cultural e educacional que viria juntamente com a revolução proletária.

FUNDAÇÃO ; em 1897,
QROSIÇXO AO BUND

a) Os tradicionalistas ortodoxos»

db) Os judeus capitalistas .

e) Movimento sionista .

 

 



4) Em 1919 o BUND após longos debates aceita a plataforma do governo soviê-

 

OLASSES SOCIAIS MAIS ATINGIDAS ge .

DO SIONISMO .. a classe média e média inferiore
DO BUND - o proletariado judaicos

70 DO MOVIMENTO .. 1904-1906

VALOR DO BUND q.

1) Ronascimento da cultura idish.

2) O socialismo era concebido peles adeptos do Bund não como um sistema

economico ;social,mas como uma civilização , um estilo de vida,

2 ) Arrancou os judeus do isolamento espiritualeLigou-os aos problemas mun-

diais e nacionaiss 2 E

4) 8 uma extensãoda haskalé russaeDeu a sensação da participar na cultura lei
ea e nacional,

5) nuto-confiança o dignidade, Desafio & agtoridade e resistência armada,

DECLÍNIO PINAL q

1) BUND .. participa do governo revoluncionário de Kerensky.(1917).

2) Cposição por parte do Bund ás ideias expostas pelos bolchevistas no quo

tange a autonomia nacional e ao uso da democracias à

3) 86 uma minoria infima de judeus atuava no partido Bolshevistas

a maioria não apoiou o novo regimos
%

ticoo , 0 ,

הג 1921 o Bund é incorporado ץסש 40026%0 8 100786%0184860080 0088408 60 4

ROVIMEBENTO TRABALHISTA JUDEU NOS EUh

o Bairro Judeu de East Side elege o primeiro representante doדת1914

Partido Socialista Americano para o Congressos

Cabe aos judgus imigrantes e que trabalhavam na industria do vestuário a

introdução do sindicato na vida americanas

Os judeus que vinham com uma educação marxista - passavam pela fase de

americanização que significava o abandono do dogma marxista na organiza-

ção sindical.

Um dos primeiros sindicatos americanos chama-se UNITED HEBREW TRADES,

Samuel Gompers - judeu sefaradita imigrante que atravês do seu sindicato

do trabalhadores em charrutarias fundou a Federação Americana de Trabalhe

ו
Sindicato &s poucos membros passou a ter 5.000 .000 em 19144

 

 



formou-se a União Internacional dos Trabalhadores Em

ו9"

“sodes Fenininase

Sirdicato sempre dirigi“o por judeus imigrantes

MOTIVO DO ÍXITO DO SINDIC/"U JUDEU q...

1) Dotorminação corr 50; º moderação »

2( Trabalho, 1c'rc aonde E mais facil fazer proselitismo 6 atividade

gindirsi, 10 que industria pesada»
,

31 O fato dos judeus serem tanto empregado como empregadores
»

4) £ intervenção de iíderos comunitários quando o conflito tomava corpos

+

Em 1932 apoio ₪ Rooseveld e à politica do New Deal.»

sidos quase que completamenys 104,006 9י-

2) Partido Liberal»

Crise de 1929 - renovou a percentagem comunista entre a populção judaicas

Motivos =

a) Como minoria os judeus foram 8 primeiros a sentir o desemprego.

b) Não podiam tornar-se fascistas militantes ,Do)z condição de judeus

nY םע406 à” ado esconto que atingia 08 filhos ₪608 imigrantes deccpoiors

dos e

  



IMIGRAÇ£O PARA OS E,U. 4

*

1) IMIGRAÇÃO ALEMK .. 1830- 1860 - 200.000
CARACTERISTICAS 4
a) Indentifioação com os alemães não וג

b ) Dispersão pelo país de acordo aos avanços da colenisaçãos

0) Deixaram de fazer parte da colonia alemã não judia Quando se ameri-

canigarame

d) Alto indice de assimilação - casamento mistos.

e) Aplicaram em sua maioria o judaísmo reformado»

2) ENDA IMIGRATORIA POSTERIOR AS PERSEGUIÇÕES DE 1881,

a) Financiadas pela Allianse Israelite Universelle.

b) De 1881 - 1891 entraram 136.000 judeus russos.

46 1891 - 4 " 1.-34.000 judeus,

o) 2/5 dos que chegavam vinham sem מסממטת 4

é à) concentração nas grandes cidades - 40% em Nova York

75% nas 5 Metrópoles.

3) RESTRIÇHES A IMIGRAÇÃO |.

LEIS, a) imposto por cada imigrantes

b) contratos de mão de obra feitas no exterior .

o) não aceitação de imigrantes portadores de doençass

ã) testo obrigatório do alfabotização.

4) OPOSIÇÃO À IMIGRAÇÃO

Surgiu no período da Iº Guerra Mundial.

a) Movimento sindicalista - contra mão de obra barata ,

b) Elite educada que vô nos imigrantes causa de decadência polfticas

% o) Propaganda das doutrinas racistas alemãs , disfarçadas sob o nome de

eugênia .

d) Devido a ו 1917 , medo do infiltradão do radicaise

e) A imagem do imigrante como corruptor das tradições.

8
5) Leis aprovadas pelos presidentes Coolidge e arding-

número máximo de imigrantes 1504000 קסע 4

CONSEQUENCIAS DA IMIGRAÇÃO 4

a) revigorou a comunidade americana.

b) a proporção de judeus da Europa Oriental baixou de 75% para 46%

o) Mudança do eixo demográfico do oriente para o ocidentoe

VOLUME DE IMIGRAÇÃO PARA O ALEM MAR FOR PARTE DA POP, IUDAIGA

1840=" “00 ESTADOS UNIDOS E CANADA BRASIL E ARGENTINA “PALESTINA

890.000 28.000 | 35.000

1901-1925 1.823.000 149.000 76.000

1925-1939 173.000 107.000 233.00 0

  



 

Ts RORRORES DA quEnhA CIVIL

Resistência dos:Morsniahos 80 sovifticos /

Bandos do guotrilheiros de Potlura (Uoranianos)»

Ataque sos judous como clementos volohovistas é

Derreta do Potlura nas mãos do Exeroíto Branco, do Denikin.

Saldo te 493 pogroms às Petiura « 70,000 mortose

50,000 hopreram nas rêss de Denikin

150.000 morreram de fomo duranto à Guerra givil.

0 d CONFERENCIA DE PAZ DE PARIS (1919)

Os Direitos das Minorias Nacionais é-

a) Direito histórico

v) Rosonheoimonto Legaldo 1816 3 ₪ |

e) Instituições Comunitárias Subsidiadas pelo Estado»

PARA OS JUDEUS CADA PAIS DEU GARANTIAS DE q.

a) igualdade 61711 64% ו

+) direito do usar a própria cultura, aivulgá-la «Tdloma lingua oficial.

4) facilidades para & 06008985

à) Ajuda k educação elementarjudaicas k

o) Subsédios para as instituições comunitárias

8 MOTIVOS DOS FRACASSOS DOS DIREITOS DE NINORTA,

a) Os paísos adotaram contra sua vontade pot prossão das grandes potêneias

das populações aos judgussמ)6440

o) Caos acoNbmico politico e 800181 הא maloria dos paísço da Europa Orien-

tal » Polonia, Romênia, Iugoslávia, Bulgeria, Hungria

à) à existência de outras minorias nacionais. ,

o) O Emprôgo do anti-semitismo para disfarçar uma ו 5

כ
pAIS DE MINORIAS q-

19 milhões do Polonesos . VARSORRA .. 2/5 populade era 31165100

E» " Toranianões |
3 " u Judeus

1 milhão ""8

OFENSIVA CONTRA A RUSSIA E UCRANIA DO NOVO REGIME POLON ESqm

30.000 judeus mortods



POLITICA DE ELIMINAÇÃO DOS JUDEUS DA POLONIA — 1923 - PLANO CRABSKT

a) NACIONALIZAÇÃO DOS RAMOS DE COMERCIO ESTRITAMENTE JUDAICOS,

Ex. fumo, sal , fosforos , bebidas » transportos

p) DEMISSKO EM MASSA DE EMPREGADOS PUBLICOS JUDEUS.

o) COLAPSO T. יראסאד. 202194  :-

»"* Boicote aos empreteiros € fornecedores judous

b) Acúmulo do desempregados que passavam em vez do produzir & depender»

Ex:- 2.800 fabricas de caçados judaicos = 2,560 feoharap

3.000 alfaiatarias
— 2,060 fecharam

1.500.000 de dozemprogados judeus .

150.000 familias mensid:s pe” organizações do penoficiência JOINT.
as

PILSUDSKY E SMIGLY RID4 - Políticas nitidamente anti-semitas .-

Diminuição dosta política na vespera da TI Buerra Myndiale

ULTIMA LUTA ANTES DA GUERRA =.

erove de Protesto 8 separação dosjudeus em pancos especiais nas

Universidades»

4) UNIAO 5%

Decde 1917 « URSS conta com 2,500:000 judeus

Os demais 2.50€ 00 *vancicnaram em 5 estadoS.

ATOS DO GOVERNO BOLCHEVISTA q

a) Abolição da Zona ae Residência - nonsequencia 750,000 248 1939 trans-

feriram-so para O interior»

n) Proletarização gradativa do judeus»

0) Estabelecimento da fazendas coletivas judaicas nas áreas de Crimeia 68 U-

oranigs
Ceroa de 175+000

6

a) Mudança profissional - industria metalurgica trabalhavam mais do que סוג--

+rora em qualquer »rofissão judaicas : |

Em 1232 = 750.000 faziam trabalhos praçais,

e) Ofensiva ao Anti comtismo —

sansões legais,
o

£) Uma Política ce 41908 9 Baixos em relação & cultura judaica =

idish e a acoitação dos judeus como minoria nacional.

TENTATIVAS DE AUTONOMIA INTERNA: ag

a) Criação àa YEVSERSIA.. Dept Judaico no Pol»

+) oric..zação. do sã" como idioma ão uma nação em regiões de concen=

tração judia »

*

o) Criagio de Birobidjam - região autônoma na fronteira da China

 



 

A DECADÊNCIA כג VIDA JUDAICA

.
<

a) O IDHIS SER CONSIDERADO APENAS UMA LINGUA E NXO UMA CULMURA ESPIRITUAL,
b) CAMAPNHA SEM QUARTEL CONTRA A RELIGIKO E OUTROS VALORES ESPIRITUAIS JUDAICOS
n) FAIZA DE MEDIDAS PRATICAS PARA CONCREPIZAR OS PLANOS DE BIROBIDSAN E

IEVSEKCIA, ;
8( PERSEGUIÇÕES À INTELECTUALIDADE JUDAICA | EXPURGOS DA DECADA DEr 30,

5) ROMÊNIA

INDEPENDENCIA DESDE 1859
LUTA PELA EMANCIPAÇÃO .. nogada pelos diversos governos que se sucederam

no século passado,

“7*c&o de viver nas aldeias,

atô a 1- 0/2908 havia 250,000 judeus que víviam nas cidades tBukaroste
e Jassye '

Imigração em massa 828 08

Pressões das potências para melhorar o tratamento- o governo rumeno sem-
pre se cximia destas pressões.

DEPOIS DA Iº GUERRA MUNDIAL.
ROMENIA TORNASE À MAIOR POTENCIA DOS BALCÊS..

PAIS DE MINORIAS - 1,400,000 hungaros 4 1.100.000 usranianos, 800,000 alo”
mãos; 800.000 judeus , 300,000bulgares e 300.000 rutenos, 12.000.000 rumeno

PEQUENA ROMENTIA (Parte antes da It Guerra Mundial) =0
NOVOS TERRITORIOS . 550.000

Desnacionalização de 200.000 judeus - ficando sem direitos, sem omprego

fixo, sem defesa,

Polísica anti-semita do governo 4

Aproximação da Romenia ao Eixo - ampliou mais ainda apolitica anti-semita «

Aprovação de uma serie de leis contra os judeus t-
e) fechamentos dos jornais judeuss

b) demissão dos cargos públicos,

0) proibição em obter moeda estrangeiras

dt revogação de licenças para a fabricação de tops ns
e) proibição de negociarem de forma que competissem com cristãos.

A GUARDA DE FERRO .. de Codreanu , (assassinado em 138),
Magda Lupescu - uma judia que casou com o rei Carol (fato explorado Po-

los anti-semitas).

6)גסא1408

200 אסאא-11802ססמטמ118+8ו60ט-סצ+עה 6impopular e deposto - sinhe-
lizou para contra revolução o judeu-

- Populs 600.000 judeus- Nos ultimos anos da artes “Aa guerra - sorje de limita-

6098 0002001088 «Po 139 - 23 estava em pleno 00187280
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aristocracia deixaran-se absorver por profissões politicas 6 militares.

7014886 Média indentificaram-se com 25 artes, laboratóriosoto»

Grande disposição judaica em ocupar as profissões emanoipadas , por conta

próprias

EXe- 1924 havia 28,987 médicos na Prussia - 4,505 judeus 15%

8.459 advogados . 24239 " 26%

MOTIVOS DOS JUDEUS SE OCUPAREM COM Po ISSOES LIBERAIS

1) AS profissões mais seguras para montar quem não tem reoursbsi

2) Desejo em fugir às aisor! ninações economicas , trabalhando por 8 pró-

pria-

3) Tradição intelectual judaiea - sempre ge deu valor 0 intelecto»

4) Vontade dos pais que batalharam na obtenção de fortunas pterem filhos

6 1100298608 6 exclusivamente pensarem na obtenção de dinheiros

5 ) A riqueza nunca abriu as portas da igualdade enquanto que a fama sempre

conseguia,

CARACTERISTICAS DO INTELCTUALISMO 1021166 q=

1) Disposição emregovar sformar novas teorias, yromper com velhos métodos «

Jvãeus movoluncionários na m'stoa, teatro; clencia, economiaçetos»

2) Respeito e compaixão pela vida «-Não se dá ênfase à vida do rorvia

Alta percentagem de dedicados à ,odicina não lucrativas

3): A vontade em dosmascarar muítos aspeotos da respeitabíilidade ecuropeã que

excluia os judeus»

Ex: a psiquiatrias

& 4) Excessiva alienação & cultura judaios e aisposição 8 integrar-se na cultura

do ssu país,tentando dominar apaixonadamente o vernáculo»

Ex t- os litoratos judeuss

5) A sonsação da falta de um tdomicilio fixo", é responsável para que os 1מ-

+olectuais judaicos procurassem um 18081 de comunidade internacional 3

INTELECTUAIS JUDEUS E O JUDAÍSMO .

1) FENÔMENO DA CONVERSKO (Passaporte para a cultura europeia)s

a) aqueles compelidos por preocupações de carreira «

b) por convicção intelectual - judadeno algo tribalista e antiquado »

o) vergonha de sua ascedênoia 068108.

2) JUDEUS SEM QUAISQUER CONVICÇÕES RELIGIOSASq-

a) aceitação do fato de tor nascido judeu mas deixaram do serem judeus

praticartess

b) irroligiosidade atuantes

 

 


