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Em 70 DEC, os romanos, sob o comando de Tito, expulsaram
todos os judeus da Terra Santa. Começava a GALUT, ou,

Diaspoia. A partir desse momento, os judeus se espalharam
por todas as partes do mundo conhecido ate então, ora fugind<
dos opressores ora como escravos destes. Durante algum
tempo, a Palestina continuou a ser o centro da vida judaica.
Depois transformou—se em um sonho, um ideal, enquanto que

5 mais importantes acontecimentos ocorriam em outros
lugares.

,,,-;,Durante os quase dois mil anos de dispersão pelo mundo, corr
se sabe, os judeus foram vitimas de algumas das mais crueis ;[#
perseguições e ”cliacinas da Historia da Humanidade. A ■■■

Inquisição, Pogroms, e mais recentemente O Holocausto, sao
"

alguns exemplos. Durante os séculos 18 e 19, paises como a

Franca e Alemanha concederam aos judeus a emancipação
politica, economica e religiosa. Entretanto, tal emancipação ,

gerou o seguinte dilema: Ou eles se tornavam franceses ou
'“

alemnes por completo (renegando sua identidade religiosa) ou

tinham liberdade de viver como judeus, porem nao eram

considerados cidadaos da pátria. Os judeus dos paises que _,

lhes negavam a sensação de se sentirem em sua pátria fizerar ,i,,:'
reviver o ideal ha muito latente de uma nacionalidade judaica.
Tal nacionalidade era diferente do nacionalismo exaltado em

voga na época, pois acentuava a religião e a cultura; nao tinha
,

qualquer ambição de conquista, e seu principal objetivo era a

dolorosa busca de uma pátria amistosa. Muitos judeus em

terras mais amistosas também tornaram-se simpatizantes do
nacionalismo judaico em funcao do receio de que a herança
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espiritual judaica ficasse exposta ao perigo decorrente da

pressão (assimilação) tanto pacifica quanto hostil deste

ambiente nao—judaico. Sob tais circunstancias, o Sionismo

encontrou um terreno bastante fértil para germinar.

Outro fato importante, que aconteceu em meados do século XI

foi o Caso Dreyfus na Franca, que fortaleceu ainda mais esse

sentimento nacionalista. Theodore Herzl, que acompanhava o

caso, ficou extremamente surpreendido com a atitude do povo
francês, presumivelmente o mais civilizado do planeta na

época, que nao só aceitou a culpabilidade de Dreyfus sem

contestação como também considerou todo o povo judeu comi

culpado do ocorrido. O grito de "MORTE AOS JUDEUS!" que
ressoava pelas ruas de Paris ecoava nos ouvidos de Herzl e

nao lhe dava descanso.

Chegou a conclusão de que só havia uma solução para o

problema: O afastamento deste ambiente hostil. Examinou ma

profundamente a situação e descobriu que o povo judeu era

uma entidade cultural que possuia suficientes antecedentes

comuns para formar uma nacao. A concretização de sua ideia

veio a tona no dia 29 de agosto de 1897 com o 10. Congresso
Sionista Mundial, sediado na cidade de Basileia, Suiça.

Ao mesmo tempo, outra relevante manifestação sionista estav:

oconendo.

..

`

,__.',.<
"■`."■

»

.

'.

:.

bíti—csatxnàax'hàeàiúx
»

..

,

-.,...,
■■■■,

am,-Jintaº■
"


