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ACHAD NA“ AM

0 espirito cultura! que reinava na Europa Oriental nos *

fins do seculo XIX. ajudou a criar o nacionalismo judaico”

maderno que trouxe notaveis Fensadores, Entre eles, Asher”

Ginzbere (que escrevia sob a Pseudonimo de Achad Ha am) o-

cupa um luSar Previleaiado, Em seu Pensamento ce mesclam a

heranca chassidica de seus Pais e q racionalismo crítico *

do Iluminismo. E

Seu Pai Pertenceu 5 uma das muitas seitas chassidicas

que proliferaram no período seguinte a criacao do movimen-

to. Em meados do seculo MVIII, o chassídismo havia Perdido

nuitos de seus impetos iniciais. Um Processo de rigidez e!

radicalismo tomou conta do movimento. Desde ai, ainda 30-'

vem, Achad Ha'am se revelou contra estas cbscuras tenden-

cias, mesmo tendo herdado delas com toda intensidade, seu”

sentimento Judaico. Ele insiste em falar nao em sionismo,?

mais em Hivat Tzion Camor a Sion) dedicando toda sua vida

ao ideal nacional, ָ

O Eatado Judeu 5 o Probilena dudaico

"Ja se Passaram alguna meses desde o 00076350 510015%8
 

nasseusecosainda repercutem na vida diariaena impren-

53. Realizam-se todas as especies de reunicez! Pequenas,
 

Grandes, locais e regionais. Desde que os delegados valta-
 

ram Para casa, eles tem comparecido aos comicios Publicos,
 

2? nox regalam bepetidamente com cs relatos das maravilhas!

CutnPridas diante de seus olhos, OQ Publico miseravel e fa-  וודקה  
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4 escuta) entra em extase e espera <alwacao. E-lhes '
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"jnconcebivel. que os judeus ocidentais. Pozcam maloarar am :
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propositos. A idealizacao do ocidente o» tao marcante”

 “que muitos lideres, que durante anos viviam arenas Para a”

colonizacao da Palestina, e Para quem um centavo doado Pa-
 

ra ajudar o problema Judeu na Palestina ou Para a escola ,

de Jaffa valia O mundo inteiro, asora Perderam ₪3

e vivem à Perountar-se: De que vale este trabalho ? 5 01-
 

as do Messias ai estao e noz nos acuPamos com tisGatelas. E

 

aliataram-se na cauza e marcham a nossa frento, 1

Houve uma revolucao em seu munda E. Para ו É
 

deram à Propria Cass um novo nome: nao e mais "Amor a Si-
 

 

on" cHivat Tzion) Parem Sioniemo. Na verdade. exjetem .

mesmo "rigoriatas" que, decididos à nao deixar 3790808 3 '
 

erro, usam apenas a forma europeia do nome: TZTONISMUIS. a-
 

nunciando assim a tudo e a todos IJue não estao falando de”

alão tao antiquado como o Hivat Triorn, mas de um movimento

NONO atualizado, oriundo, como O seu nome, da Ocidente '

onde as Pessoas não conhecem 8 11908 hebraica. É

Huma liínquagdem bem incisiva, Norday, no início do Con- *

am :
,Eיו

₪o q T
iecreveui os sofrimentos materjais o espirituais

que accédiam os Judeus do mundo inteiro. Hos Pajses orjer-

tais, seu anfrhímento e material! são farcados a uma luta ?

tem trequa Para Prover de suas necescicdades fisicas mais”

Elementares, que lhez e negado por serem judeus, No Qci- *

dente, nos pai m que os judeus sao lecalmente emanci-mn

ו
=> m

Pados, aua ondicaoור material naa e Particularmente ma, Po-

Fem O seu estado esPirítual e serio! querem tirar Fleno *

e nao Podem; avceiam por?ו
Proveito de 5605 010615051   
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e erem aceitos Pela maiaria Gentia e Por Participarem ca
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ecociedade nacional; mas são mantídos a distancia: esperam”
1 - |

“amor e fraternidade, mas encontram alhares ce ndio e dez-"

prezo em tados : lados; <abem que mam sao do fopra 3 19ו) -

5 5605 vizivhos em virtude oo1 tidades. +

₪55 5-3 continuamente 3515300 a face q cerem do um tiPo

inferior e inaPtos a elewar-se ao nivel dos arjanos. E ie-
 

to ainda naa e tudo,

-

Bem o que e entao 7

O proprio Hordanaó tocou 3 9005530, ףטס cacaPava am ,

 
 ob 4 eta de 6 ₪1 הת 4EE רוהזן 7 inteiro crrns +1 -וו ju

 
a resposta. PrinciPiando, comn o fez. Pelo discursa de ,
 

 
Nordau, à ה 0550 ejonificor uma coisa: fara cerobarmas?

a todos estes Problemas, faz-se mister a cctatelecimento '
 

do um Estado ב ,

...₪ verdade 6 303703, 035. ₪00 5088 503 30370073, 6 ₪6-
 

lhor que a ilusão. Somos forcados a admitir que a “reuniao

doz dispersos" e imatinaivel Por meios naturais. Podemos, *

por meios naturais, estabelecer aloum dia um Estado Jude;

e possivel que am seu ambito os judeus possam Protriar e

multiplicar-se ate que a "terra esteja cheia deles", mas,

mezmo entao, a maioria de nosso Povo. continunra espalhada

₪ 50105 estrangeiros, "Reunir os nozãos 4130679085 dos ,

quatro cantos da terra”, nas Palavras da Livro de Oracoes,

e impPoselvel. Tao somente 3 96110120: com gua fe quma ץ6-'

dencao miraculosga, Pode Prometer uma tal realizacão,.. e
 

se o Estado Judeu nao sjaniífica uma "po-56ת3551080,...

uniao dos dispersos", como Pade a estabelecimento de uma *

Pequena Parte de nosso Povo na Palestina, cescnluer o proc
|

blema material das massas 103183 93 018595003 7 , Oיש"
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nao ira rpesnlue-lo O gctathelecimeno

 

ui Eetado Judeu e realmente esta acima de nossoPor

Elver1o: Criemos Gu não um petado, 3 51508080 matem E

  

e nossa qente» dependera semPre. pacicamente, das '

ria d

condicoes economicas 6 da nivel cultural das wariaç naçoes
  

   

  

  

   

entreasquaisestân
ce dispersos.

(

pesim,somoslevados a conclusão de que A verdadeira e

unicabaseduStonis
no. devemos pbuecar em qutro problemas”

no espiritual. |
:

gas o problema ecpiritual curoe de duas formasdivercas»

    

 

 

 

uma no ncidente 6 outra na nrionte. q que explica a dife
 

 

 

renca fundamental entre O 510ה1500 061060%3[ 6 0 ,
 

   
 Tzion Oriental. Metedau tratou apenas da forma mecjeental do

 

problema: aparentemente desconhecendo a Ociental: 5 q Corro
   

aresão como טז todo concentrou-se na primeira dando pouca”

atencao a aetunda,
. ל"

O Judeu ocidental tem deixado q quetos ב0756
infer

tiz pela nao aceitacao 43 310913 nao judaica. Forcosameno

te, ele volta ao seu pruá, tentando encontrar 2 vida pela”

 

  

qual anseia. Imutil. AR vida 6 0 horizonte da 43006 '

 

03108 não nais O anticfazem. Meste dilema, volta-se Pais

terra de seus antepassados «e imagina quam hor seria 6 E
ב  

la fosse precetabelecido à Eetada Judeu: um Fstado e uma '

6981756053016380660שו6]ה₪57050055 
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os. Entao ser-lhe-ia possível ter uma vicia Plena em meo

to a seu proprio Povo. E claro de mem todaz os Judeus Por

deriam levantar e para o geu Pais: mas 5 propria exite ?

tencia do Estado Judeu alcara à prestigio dos que Permaneo

cerem no exilio:. de mando que Zeus concidadaas não mais os!

desPrezarao netr Os manterao afastados. De repente o Judeu”
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tornou. conscienciade que mesmo antesdo estabe- 

6 do Estado Judeu, a símples ideia do aua realíza-

heum alívio quase completo. Fornece-lhe uma oPor-  
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detrabalhocomum é deexifacão Política. Gracas?

|este ideal, ele se acha mais uma vo sPiritualmente fio

E0= reconsuístou 5686 Pessoal. E esta à base *

do“Sioniano” ocidental e o segredo de sua atráscan, ,
  

: הו o Hívat Trion DA À comecou como um movimento Po-

E itico) mas, sendo resultado de males matertaie, 0 Pode-

| ria contentar-se com uma atividade feita aPenas de explo-

5066 de sentimentos e belas frases, que Padem eatisfazer o

| 00798630, mas mac enchem barriaa. Esto trabalha Pratica de!

estabelecimento de colonias na Palestina. demonstrou rapi-

damente. que o movimento não Poderta melhorar a desapaca
ו

[

material doz judeus, Mesmo assim os "Amantes de Sion" con- 

timitaram ficic a aua bandeira Prosceguindo com q mesmo En
0513300 do a ו , ;

Pa mezmo tempo Que a trequa matertal do Ortente atinaijs!

O clímax. o coracao das Judeus orientais era sensivel à '
  

outra tragedia: uma. tragedia espiritual; e, quand nz Ho-?   

 

vevei Tzion comecaram a lutar Pela colucgo el Problema na-
terial. a instinto do Povo Sentiu Que neste emabalho iria”
  
  

| Cncontrar, o remedio Para o ceu malcapirritual. ,

À forma oriental do Problema espiritual 5 totalmente di- 

 

ferente da ocidental. Mo Ncidente. e a Problema dos Ju-
  

deus; no Oriente, o Problema do dudalemo. O Primeiro arri-
 

Re ₪ individuo: 0 6 בו( A racao. Um ₪ centido por iudene

      

do educacao 6070613: o outra, Pam Judas de educacao du=—?
 

daica. lim é Produto co antí-semiticno e dependo dele para? 

exjetipri o Gutpm 6 Ur Produto natural de | 30200 veredas *
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de que mezmo antes do estabe-ו

8a símples ideia do «ua reslíza-
eo

alivioו quase completo. Fornece-lhe uma oPor-O

dade detrabalhocomume deexifacso Política, Gracas!  
t
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EAeste |01 ele se acha mais UMA voz cep iritualmente e-?

E reto. e reconquistou 503 619710306 Pessoal. E esta à base *  
,006186058[ 6 0 56079600 de «ua atracan,

| HA o Hivat Trion Oriental, comecou como um movimento Po-

Lítico) mas, sendo resultado de males matertaie, nao Pode-

ria contentar-se com uma atividade feita aPonie de exple-

soes de sentimentos e helaz frases, que podem estiefazer o

coracao, mas nam enchem barriga, Este trabalha pratico de”

estabelecimento de colonias na ק64%108]3. demonstrou rapi-

damente. que o movimento nao Poderia melhorar a dosaraca *

CC
msteríial doz Judeus, Mesmo assim ns "Amantes de Sion!

tintaram fícic a zua bandeira ProzeeSuinda com q mesmo en-

tuziaamo de antes, ,
 

Ro mesmo tempo que a trequa material do Oriento atingia!

Naaú

 

O climax. o coracao das Judeus orientais era conciu

Dutra tradedia: uma tragedia espiritual; e, quando nz Ho=?

vevel Tzion 600663738 5 lutar Pela colucao ה Problema na-

terial. 0 instinto 30 centiu 006 veste tEmabalho fria”
 

encontrar o remedio Para a ca mal papiritual. :
 

₪ 90008 00160%3[ 6 Problema espiritual o totalmente di-

ferente da ocidental. No Ocidente. e à Problema dos o

deus; no Oriente, o Problema do Judaicma. O Primeiro crri-

ne o individuo: o 56000 3 3630. llm o centido por judene
 

de educacao euroPeia: o cutra, par iudens do educacao du?
 

dalca. Um 6 Produto 1 30% --ם111זהב der ear [5 para?
   

Cxistirt o cutro e um Produto natural de nm ascan verdao *   
  

mentais     
6  



  

uma ווניא milenar e Permanecersa insoluvida 6 רוק'-10 7.1    
   

mesmo que os tranatornados judene do foder O=
לו

Einiam Posicnes economicas confnmtaueie, pstedam nas *

res 796136066 ₪00 «eua vizinhne o ca am atmitidos como

o.iaiamos ce acha Poía. num dilema: nao Pode mais tole
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|Forma de Galut que foi abrigado a Assumir om nho-di
1

 

|a seu amor a vída, quando ee achava exilado do seu
! ProPrio Pais; mas =em ecta forma, ana vida corre popjan, *  
Por isso Procura petornar a cow center historico, nado te- 

ra Possibilidado do tiver tita vida de parda הכלוא 3 [ do Pop  em uso suas Potercias em cada departamento da cultura hu?
mana, de alarqar = aPem elcosrm fas Plscre nacionais que! 

adquiriu ate 3בהקכ 6 de contrirnir, assim Cara a fundo *cod
EEE

     
  

comum da humanidade, no futuro. como a Pez no 6355300 Fa- 

  
  
 

ra losrar tal objetivo, ₪ Juda ícma Pode, atualmente. cor- 
tentar-se com Pouca. Hao neceseita de um Estadn índepen- *
dente, masa aPenas da criacaa, dentro de eua terra nativa,?
de condicoss favoraveila aú ceu desenvolvimento: uma colo-
nia, de bom tamanho, de Judeus A trabalhar com 005%8-01 05?
   

em todos os ramos ea Civilizacsa, decde 3 aGricultura eo
artesanato ate 5 ciencia e a literatura. 53%coloniadu=?
33103 que crescem Sradativamerte, ce tormara, no corper+
da tempo, a centro da nacan, em que n סו esPiríto ira en-
Contrar pura ExPreszao e Progre-tip em todos o3 5606 5506--
tos 30 maís alto arau de Perfei<ao de que e capaz, Entao a
Partir necte centros o espirita cia Judalemo ipradiara Para
3 Srando Circunferencia, Para tedas a 1355 da Dias- 

Pora, insPitando-lhes uma nova wida e Preservando a uhida- 

de Qlahal de nossa Pevo. Quando cosas cultura nacional na”       
aa a
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palestinahouver atinaido este nível; Podemos confiar de +
que ha de Produzir na Propria Terra de Israel homens que +
serao caPazes, um momento favoravel, de estabelecer aí um
Estado — nan simplecmento um Estado de Judena, mas reaj- 
mente um Estado Judeu",
  

Em 1922. Achad Ha'am ce ₪343 Para a Páslectina, estabelo-
cendo-se em Tel Buiw, q Primeira e ate entao unica cidacdo!
judia. La vives ate cus morto em 130160 de 1927. Quando *
tado à ishuy 3-07 Para rendar-ho ae ultimas homena- ?
qdens.

  

    



 

  

SIIGESTÕES DE TEMAS PARA DISCLSSAN DAS INCIAS DE

ACHAD HA“AM

013 0 0431570 ק006 sobreviver cem a Fstado de Jaraol 9

23 O Estado de lerael Pode enbrevivor cem a התוגפקהק> 7

32 0 Estado de leraçl e um Estado de 000002, ou um Estado

judaico ?

42 0 Eatado de Israel resolveu o Problema judaico *? Por

que ?
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