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LEON PINSKEP '! | 
Por volta do JOS. um lider 0600 de Qide-ca. publ je ,

anonimamente em Berlim um Panfleto que Ze corecrteria na '.

do dezenvalvimento do Pensamento 51001353. | סח Pins. ta 2 ₪

ker. em seu livro "Quto Enascipacão", mao traria ideas *

totalmente nocas. mas idejzz que ate aquele moncrto nao *

haviam 510mostradas com ta” clareza ₪ ןפפנשב. Hunca amo?

tez foi dito com tanta conviccro que a שחה 308 nã5

ze adudsssem. ninauem ש 5 3038013. Antes de Pircvap ao jn=

1
deus da Europa co explicavam o: fescnenoa antl-cenitas cos

mo resultado do atraso de um detorrinado pais eu q carater

maliano de 5605 |]321%30%57. 063 3031158 clora é fria sobre

a anomalia da existencia judia. 50 fora feita jantes, Pop?

Moizes Hess. que ia havia cido esquecido, | :

Pinsker observou a dudeufobia coma uma aberração Paiqui-

ra e hereditaria, Tramemitida como vma doenca durante dois

mil anos, o anti-senitizun o incuravel, Pelos penos Arcos

dus as causas sejam eliminadas. Combater este odio Por poe

lo cd: Polemicas era para Pinsber uma Forda de tenpo e de 4

encrata, O Preconceito e suas pacoms cubeornsticntes não *

Podem cer expulsos Pelo raciocinio, Por mais forte 8 clama

que este
ה ו

ה
+

100 "11:67 05 “Para ₪05 ע1לס5

O Judeu e um homem morto; Para os nativos, um estranôeiro”

2 vasabundo: para as Pesenas de Pose. um mendigo! Para os

F lar ₪5, שת SAp 1 adiar E tm To 1 1 1 וה" 1ts ih atra às E a E זה 1ot. ה , O expatriado: Papa todas as classes um competidor adia- *
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Esta foi uma tese revolucionaria. Por varias Seracoes, ms

assimilacionistas de toda a Europa, diziam exatamente q '

ntrario. Eles arqumentavam Que q anti-cemiticno poderia”

cer totalmente erradicado Por Pacientes racicrancntos e

araumentacoes. exPlicando que co fudens nam cos lizawar

"crimes rituais", que sao capazes de receber rocronsabili-

ma o tn pa
s
+ pá
s 1dades civicas, e que Podem realizar contribuicocs

vas a economia. 3 500154305 6 3 vida cultural do zoue paj-

ses. Esta era a crenca bazica de muitas licas fundadas qo!

seculo XIX Fara combater o anti-semiticzmo e cem lover mo

dificacoes, a Crença de muitos socialistas dus לו :

Pinsker nao fai Participe co otimiza dos Vhkeraic ec ce-

cialistas. A amomalia da auiztoncia 09431073. :ס%4ה ₪15 ,'

e tal corno uma enfermidade que so Pode cer curada com ד

valta as raizes. Havendo Perdido sua independencia c a cga

Patria natal, os judeus ce coneerteram numa acao esplri-—

tual. O mundo tem visto neles o espectro da norte cami= *

nhando entre os vivos, Aonde queira que cs Jucizus chequerm,

as veres, bem vindoz.as vezes, nao: minca estara em cem

lugar: aracas a sua adaPtacao,. uzualmento, adquirem os ha-

bitos dos Povos com os quais habitam. Adquiriramn certas '

1caracteristicas emopalitas e Perderam zua 1010/1003 [ ו-1013 a


de tradicional, Deliberadamente. remminciaram eua Própria *

nacionalidade, mesmo assim não foram aceitos como cidadaos

de mesmo nivel. Tudo isso não foi um mero acidente. houve?

uma certa logica em tudo, Sedundo Pinzker, rerhum Povo tem

carinho For estrangeiros. Mac o Jude sofreu pais de 0

Ea ,

regra por vao ter seu Proprio país, Por set um cstranaeiro

For excelencia. Qutros estrangeiros ה30 6 6056101300

demonstrar Patriotismo, eles Podem exiair hospitalidade e!   
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| 0 com à mesma moeda em Sel pais. O judeu nao tem Pais,

| portanto nao Pode clamar Por hospitalidade, ,

Pinsker quis destruir a ilusão de que Permanecendo um *

lonao temPo em um País, os judeus zeriarm aceitos como j-

quais. 0 5551003 306 36003008 o judeu nao Pode cer expul-

50, mezmo que a legjslacas da emanciPacçao o imponha. ,

5233queץ"סהטקות63677 a natureza deste Povoשקק6"
 

vadantes, 3807708 que nao se possa 037 23%15+2030 cobre co:

onde vem e Para onde vai. compre que os judeus Preferivom

pao falar e vem Pesar em cua descendencia cemitica. cerac
 

Persequidos, tnlerados, Ernteaidos o! emancipados"

Havendo descrito a natureza da כסהה5, 7105/95 discutiu?

enbre as possibilidades ₪5 tratamento, Oz judeus estava '
ו

cara a destaratados=סה337וזַו1contiveavamהקש|3הבס,

juztica:0תקתס78030303220-' eterva ou Para o quo esteve

tureza humana: Human ו Eles Iutaam muma Qrande c. ae!

vezes, Gloriosa querra do sobrevivencia, mas nao para 30-mM

breviver como vaca& sim como iudividuos. Nesta luta fo-

ram cbrigados a adotar todo tipa de taticas dpviripeaas,

Predudicando sua dionidade moral. ,

Pinsker nao culpou o munda exterior ce rezonncavel pelo!

incomodo judaico. Os judeus pão tom ora mis בהרס Provicdeno '

cial entre as nacacã, eles cdovom ce Preoqupar com eua Prom

Pria salwacao Pela luta Por independencia e 2 unidade gas!

cional. Ds judeus são um povo enfermo e muitos deles nao

c“entem a necessidade de uma cejstencis nacional indepeno *1 = o

dente. ]135 não existo ה₪%תה caminho. 0º judeus da Eus

in 19 a?

“Ccundo Pinsker, deviam 6019787. 5 menos que desejas ו

m es
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ג 36067 como para: AQEE01535 023205605 a Fermanentes Pre:t
a

tu
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& Fersequicoes. Como no momento não havia renbum pais dic- 
=
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posto a abrir suas Portas a uma 101093030 macsiva dor ju!

deus. eles necessitavam de uma propria terra, Comente 35-'

sim e Possivel assequrar q futuro do Povo judeu, em Perion

en todo lu9ar. Autalibertacao e o chamado ca resticdado, '
ה
Apesarו das criti - recebidas peloÊ lidercs do comnida-

4re ele4

יח וח à rabino de Viena. que 5006710 ה :

Pinsker longas ferias Para restaurar cego nervos cbei ameno

de russa - en

te atacados - entre 1921 e 1982, fararm estabelecidos Gram

de wvumeros de associações Para impulsionar a egjcracan Pa-

ra a Palestina. Estas 3550013006 foram criados em varias!

Cidades, independentes umz= das outras, mais cfiws des

tez arupos foi fundado na cidade ce acta cn 104 2 -₪ ,

autodenomimava BILI: Beit vaatiso Locke Venclema.

Ele= decidiram Par uma imediata inicracaa, הש 505 deles

Partindo Para Ddesaa, a caminho de Constantinopla e Palca-

tina. A historia da colonizacan da Palestina ₪08 como

cua chegada - aq Primeira alia, Dos trezentos 110313 ,

membros, comente um terco Partiu Para 046553, ₪05 quais *

“nmente quarenta chegaram a Constantinopla. Dexenccia fi-

nalmente chegaram 3 Palestina cude cestaabeleceran arupos

de trabalhos com ParsPectivas socialistas, dando os Prj-

meiros Passos em direcao ao kibuto, Para comecar, foram

trabalhar em 71006 150361. 3 cscals aapricola estabelecida”

na decada anterior. Mais tarde ce cstateleceram em ₪ ה

uma colonia aaricala ao cul de Yafo. ,

mBHa Rucszta, enquanto 1550. se realizaram coforcos Para +

Coccdenar as atividades dos var 5 970005 de Chovevei Tzi-

Sn Huma conferencia em Kattauitz em 4 uma orãanizacao

Central foi estabelecida e Pincker foi eleito Presidente.

'Centuando em zeu discurso de abertura, a importancia do

ep sea 
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retorno 3 “terra”, AR conferencia de Kattouitz entrou nos *

aneis do sionismo como um acontecimento de suma imPortan-”

,

=

Cerca de vinte mil indenz abandonaram a Pussisz nos anos”

de 129] e 1852. maz somente alouns chedaram a Palestina; *

nos anos Posteriores a Preforcao diminuiu ainda mais. Com”

esses numeros. nota-se que este movimento não cerwiria co-

mo base Para uma miaracao massiva. Por valta de 1825 03 *

Chovevei Trxion se desfizeram Por conflitos internos. ,
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SUGESTÕES DE TEMAS PARA Scarכ fios TECTOS ₪

LEOH PIHSEER

1) Existe um Problems 30003100 7 ,

220 anti-semitismo e rcalo mt cata comerto ca camera des!

רט 7

30
3ה%1--ה6%601%1-0קערהה0-48רסבקהרהק 2 eus!

não 0: 501-4305 7

4 3 505ה-ןקגשגה des
והקובהב<ההוה000073-40,כווק

o Problema 00310 7
0

-1-

oba.: E aconselhavel ao madrich o direcionamento da diz- *

cuscaão Para a existencia de um3 Prothlematica טההושב,תרס"ה

facilitar ave chanichim a entendi mento das ddejdas de Pino

  


