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“não oprimirás ao estrangeiro, pois vós 
conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes 

estrangeiros na terra do Egito” 
 

Gênesis 25.9 
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RESUMO 
 

 Uma língua sem “terra” se assemelha ao homem em condição de “vida 
humana nua” (termo emprestado de Agamben). Refugiados, imigrantes, a 
única coisa que legitima a um homem o seu direito à humanidade é a 
carapaça de uma nacionalidade, e aquilo que não se enquadra, desafia as 
noções de Estado e os poderes nacionais, carrega na sua resistência um 
enfrentamento à esses poderes. Este trabalho busca olhar a literatura ídiche 
brasileira e o escritor ídiche imigrante, através da questão da literatura 
menor, e da análise de contos de alguns destes autores, perpassando por 
aspectos da formação e organização desses judeus vindos ao Brasil, seu 
envolvimento com o novo contexto, e abordando questões relacionadas a 
assimilação. Assim como a carga de significados que foi se agregando à 
língua ídiche, ao longo da sua existência, e como a formação dessas 
“comunidades” no Brasil, no século XX, se relacionou com esses aspectos da 
língua.  
 
Palavras-chave: literatura ídiche, literatura menor, imigração judaica no 
Brasil, nacionalismo, século XX. 
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ABSTRACT 

 
 A language without “land” resembles men at their “bare human life” 
(term borrowed from Agamben). Refugees, immigrants, the only aspect that 
legitimates to men their right to humanity is the shell of nationality, and those 
who don’t fit, defy the notions of State and national powers. The present 
essay looks to the Brazilian Yiddish literature and the immigrant Jewish 
writers, through the point of view of Deleuze and Guattari’s “minor literature”, 
analyzing short stories written by them, running through organizational 
aspects of these Jewish immigrant communities, their exchange with the new 
context, and dealing with questions related to assimilation. As well as with the 
ideological significances that build the notions of the Yiddish language 
through its existence, and how these Jewish communities, set in Brazil during 
the twentieth century, related to these political and cultural aspects of the 
language. 
 
Key words: Yiddish literature, minor literature, Jewish immigration in Brazil, 
nationalism, twentieth century. 
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1 INTRODUÇÃO  

 
 A língua ídiche é tradicionalmente associada ao popular e ao 

transgressor. Longe da erudição do hebraico, o ídiche ascendeu das bases 

das comunidades judaicas, camponeses e comerciantes humildes vivendo 

em precários vilarejos do leste europeu, até chegar aos seus clássicos 

literários, ou a propaganda socialista. E acima de tudo, o ídiche foi um 

caminho de abertura à voz desses indivíduos desterritorializados, em posição 

apartada às demais parcelas dominantes da população. 

 A presente pesquisa tem como foco a literatura ídiche produzida no 

Brasil - mais especificamente no período do século XX, período em que essa 

literatura floresceu com a intensificação da imigração judaica- buscando 

através do tema fazer um panorama de aspectos da comunidade judaica 

Ashkenazi no Brasil, e a forma como essa comunidade se relacionou com a 

língua. Para que isso seja possível é necessário conceber a literatura como 

algo que pode ser estudado para além do campo da história da arte, 

entendendo-a como algo capaz de dar mecanismos para a compreensão do 

político, especialmente no caso da literatura ídiche, que ao longo do trabalho 

é relacionada a ideia de literatura menor de Deleuze e Guattari.  

 Foi trabalhado como fonte principal o livro O Conto Ídiche no Brasil, 

coletânea organizada por Hadasa Cytrynowicz e Genha Migdal, publicada no 

ano de 2007, e que reúne traduções de contos dos principais escritores 

ídiche a escrever no Brasil. No decorrer do trabalho analisa-se a forma com 

que a não neutralidade em se optar pela língua ídiche pode ter se 

manifestado, também, na literatura ídiche produzida no contexto brasileiro, 

partindo da ideia inicial de que o próprio fato de se utilizar dessa língua já se 

caracteriza como um ato político, independente de temáticas objetivas 

trabalhadas pelos autores, embora estas também sejam consideradas. 
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OBJETIVOS 
 
 
OBETIVO GERAL 
 
O objetivo geral desse trabalho é demonstrar o porque a opção por se 

produzir literatura na língua ídiche, em um contexto de imigração brasileira,  

como algo que não se dá ao acaso. Sendo uma opção que agrega uma série 

de significados a serem trabalhados, tornando o ato em si, produzir uma 

literatura menor, como um ato político.  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Identificar a forma como essa produção em língua ídiche se relacionou a 

temas cotidianos e políticos, brasileiros e judaicos, ao herdar discussões 

acerca da carga ideológica do ídiche vindos de muito tempo antes dessa 

língua chegar à terras brasileiras, assim como novas discussões surgidas a 

partir da vivência como imigrantes. Desenvolver um panorama geral da 

comunidade judaica brasileira, envolvendo aspectos políticos e culturais, e 

observar a forma como essa comunidade se relacionou com a língua ídiche.  
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2 APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA E DAS FONTES 
 

 Com frequência a literatura ídiche é associada à tradição que trata de 

temáticas  transgressoras, tais como os movimentos sociais, trabalhistas e 

políticos. Essa associação pode ser vista como herança da forma como a 

própria língua se constituiu, e se reforçou a partir das formas como veio a ser 

apropriada. A exemplo disto estão os primeiros sindicatos e movimentos 

trabalhistas fabris judaicos, entre os quais destacaram-se os movimentos da 

Lituânia e Bielorrússia, regiões onde a comunicação entre os judeus se dava 

predominantemente em ídiche e onde as condições de trabalho eram as 

piores1.  

 

 

2.1 ídiche e os movimentos trabalhistas, ídiche como ferramenta 
 
 No fim do século XIX, judeus sofriam com a discriminação e eram 

impedidos de trabalhar nas fábricas mais desenvolvidas e com melhores 

condições, trabalhando predominantemente em sweatshops 2 .  

Posteriormente esses movimentos deram origem ao BUND3.  

 As péssimas condições de trabalho nessas regiões pareceram servir 

como estímulo para que os grupos de direitos trabalhistas e sociais nesses 

locais se tornassem os mais fortes e influentes, o que deslocou o centro dos 

movimentos socialistas judaicos da Rússia (onde se deram os primeiros 

contatos entre a comunidade judaica e os ideais revolucionários), 

principalmente para Vilna.  

 Tal deslocamento resultou em uma mudança na importância do papel 

do ídiche. Os grupos judaicos de vertente socialista da Rússia defendiam o 

                                                
1 Blatman, D. 2010. Bund. YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe. Disponível em: 
http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Bund. Acessado em: 23 de agosto de 2017. P.1. 
2 Pequenas fábricas geralmente voltadas a indústria têxtil onde são impostas longas horas de 
trabalho intenso e condições bastante precárias. 
3  Der Algemeyner Yidisher Arbeter Bund in Lite, Poyln, un Rusland (União Geral dos 
Trabalhadores Judeus na Lituânia, Polônia e Rússia). Partido socialista do operariado judeu 
fundado em Vilna em outubro de 1897, união não nacionalista com interesses em variadas 
formas de marxismo e socialismo. Defendia o emprego do ídiche ao invés das demais 
línguas locais ou do hebraico.	
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uso do russo como língua de dispersão de seus ideais, até mesmo como 

forma de tentar dissociar seus membros das praticas mais religiosas 

judaicas. Entretanto, o papel de destaque da comunidade de Vilna, 

considerada a “Jerusalem da Europa” pela grande quantidade de habitantes 

judeus que falavam exclusivamente o ídiche (assim como a maior parte das 

massas populares judaicas do leste europeu), criou a necessidade de se 

repensar esse tópico4. Se era necessário atingir as massas com seus ideais 

revolucionários, a propaganda, a literatura e as reuniões deveriam ser na 

língua usada por elas. Sobre tal processo, o poeta ídiche Abraham Walt 

Lyessin se manifestou da seguinte forma: 

 
 Quando a intelligentsia russa foi até o povo,  eles primeiro 
aprenderam a falar a língua do camponês russo, mas a 
intelligentsia judaica esperava que seu povo falasse não na própria 
língua mas em seu russo. Eu acreditava que a língua das massas 
deveria ser a língua da propaganda socialista, e para mim, poesia 
revolucionária se tornou uma importante parte dessa propaganda. 
No “jargonismo”, o qual o proposito era também combater o 
capitalismo, eu vi algo novo, uma reviravolta na sociedade judaica, 
uma intimação de que o homem comum vinha para demandar sua 
parte na vida intelectual...eu sempre estive ciente de que em 
Varsóvia, onde Peretz e Pinski estavam, o casarão da literatura 
ídiche estava sendo construído da fundação ao telhado. Quanto 
mais as massas judaicas acordavam, mais os construtores da 
nossa literatura emergiam. 5 (Lyessin APUD Dawidowicz APUD 
GOLDSMITH, 1987, p.78-79) 
 
 

 Nessa declaração de Lyessin observa-se posicionamento semelhante 

ao de Deleuze e Guattari em Kafka: Por uma literatura menor, 2015, no que 

eles viriam a definir como uma das qualidades do que seria uma literatura 

menor: 

 

                                                
4	GOLDSMITH, 1987, p.75.	
5 Em tradução minha da seguinte versão em inglês: When the Russian inteligent went to the 
people, he first learned to speak the language of the Russian peasant,  but the Jewish 
inteligent expected his people to speak not their own language but his- Russian. I believed 
that the language of the masses had to be the language of socialist propaganda, and for me, 
revolutionary poetry became an important part of socialist propaganda. In “Jargonism”, whose 
purpose was also to fight capitalism, I saw something new, an overturn in Jewish society, an 
intimation that the common man would come to demand his share in intellectual life...I was 
always aware that in Warsaw, where Peretz and Pinski were, the mansion of Yiddish 
literature was being built from foundation to roof. The more the Jewish masses awakened, all 
the more would builders of our literature emerge. 
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 A maquina literária toma assim o lugar de uma maquina 
revolucionária do porvir, de modo algum por razões ideológicas, 
mas porque só ela é determinada a satisfazer as condições de uma 
enunciação coletiva que faltam por toda outra parte nesse meio: a 
literatura é a tarefa do povo.6  
 

 O idioma ídiche deu voz às demandas e a expressão das camadas 

mais pobres da comunidade judaica ashkenazi, e essa realidade insurgente 

se direcionou com especial dedicação à cultura. 

 A partir dos encontros desses grupos judaicos socialistas, nasceu o 

BUND. Este tinha como razões principais propagar seus ideais aos 

trabalhadores judeus em sua própria língua, e defender seus direitos civis e 

políticos, em busca pela igualdade em relação as demais parcelas da 

população7. O BUND via seus membros primeiramente como constituintes do 

proletariado internacional e apenas em segundo plano como parte da 

população judaica de seus respectivos países, recorrendo ao conceito de 

autonomia nacional extraterritorial8, que acaba por ser bastante compatível 

com a ideia de Yiddishland 9 . Chegou a ser cogitado através de uma 

resolução, o projeto de tornar a Rússia uma federação de nacionalidades 

autônomas em que os judeus seriam proclamados como grupo nacional. 

Entretanto este plano não foi levado adiante por medo de se reduzir a 

consciência de classe em favor de sentimentos nacionais10. 

 Apesar de acreditar no uso do ídiche como veículo, o BUND levou 

alguns anos até realmente assumi-lo como algo além de uma ferramenta 

temporária. Mesmo assim, seu papel ao elevar o prestigio e  promover o 

desenvolvimento da língua ídiche, principalmente através do incentivo a 

produção literária e cultural na língua, foi fundamental11. 

 

 

 

                                                
6 DELEUZE e GUATTARI, 2015, p.37 
7 GOLDSMITH, 1987, p.79 
8 GOLDSMITH, 1987, p.80 
9 Yiddishland envolve o conceito de que as questões culturais que permeiam o uso do ídiche 
seriam um ponto que estabeleceria uma união, um elo imaginado, que reivindicaria na 
própria língua a sua territorialidade.   
10 GOLDSMITH, 1987, p.81 
11GOLDSMITH, 1987, p.83	



 13 

 

2.2 Tensões ídiche versus hebraico 
 
 Para compreendermos melhor a relação do ídiche com os 

posteriormente chamados movimentos progressistas, é necessário voltar a 

discussões mais antigas que se fizeram presentes desde as origens da 

língua ídiche. Estas tensões ideológicas acompanharam e moldaram o uso 

da língua, o que aglutinou a ela importante carga de significados. Como 

observado no livro de Nachman Falbel, A Literatura Ídiche no Brasil, a 

oposição entre ídiche e hebraico há muito é parte da cultura judaica, muito 

por conta do fato de ser o ídiche a língua do cotidiano, do comerciante e do 

camponês humilde, enquanto o hebraico era de domínio principalmente de 

intelectuais, religiosos ou não.  

 A partir dessa ideia, torna-se possível observar como o ídiche foi o 

meio de introdução dessas camadas mais simples da comunidade à um 

posicionamento mais ativo no funcionamento da mesma, inclusive abrindo 

espaço ao engajamento político. Como um exemplo dos primórdios dessa 

rixa, pode-se citar o caso do Hassidismo e da Haskalah, movimentos em 

conflito entre si. O primeiro como corrente religiosa mística, surgida no fim do 

século XVIII, buscou transformar o judaísmo tornando-o acessível ao maior 

numero de pessoas, sendo uma das principais adaptações justamente o uso 

do ídiche. Enquanto a Haskalá -ou iluminismo judaico- um movimento que 

nasceu entre a burguesia judaica, o ídiche era visto como representante do 

que era ruim e atrasado das comunidades judaicas do leste europeu12. O 

hebraico costumava ser o idioma de escolha dos envolvidos com a Haskalá, 

quando não a própria língua de seus vizinhos cristãos, como o Russo ou 

Alemão, sendo que muitas vezes esses Maskilim13 tinham o ídiche como 

língua materna e o abandonavam posteriormente. Também era recorrente a 

associação desses elementos a movimentos sionistas.  

 O hebraico possuía um status de superioridade em relação ao ídiche 

por sua relação direta ao mundo do sagrado judaico, a língua era, 
                                                
12 WEINSTEIN, 2001, p.42. 
13 Plural de Maskil, indivíduo identificado com o movimento iluminista judaico. 
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majoritariamente, utilizada apenas em situações conectadas à religião, 

possuindo um vocabulário que se restringia ao do velho testamento (aspecto 

este que veio a se tornar um desafio na implementação do idioma como 

língua corrente durante os assentamentos na Palestina pelos sionistas14). 

Seu uso portanto era associado à ideia do elevado, enquanto o ídiche era a 

língua para se falar de coisas terrenas, dos que não tinham a educação 

necessária para compreender o hebraico, reservada às agruras do dia a dia e 

às coisas mundanas. Nessa característica do ídiche se encontra o seu maior 

potencial político, o escrever em ídiche e a produção de uma literatura menor 

nessa língua  se reforçam como algo transgressor e questionador dos status. 

Muito interessante em relação a isso, foi o fato de existirem diversas 

traduções da Torá para o ídiche, a mais importante sendo a tradução 

completa da Tanakh15 por Yehoyesh Shloyme Blumgarten, feita durante o 

período em que o escritor estava envolvido com o Poalei Zion16. A iniciativa 

para essas traduções partia de adeptos do hassidismo e posteriormente até 

mesmo de membros da esquerda judaica (a exemplo de Blumgarten). 

Possivelmente a tradução de textos religiosos ao ídiche foi uma quebra 

bastante polêmica com o lugar do idioma até então, e uma reivindicação 

silenciosa mas marcante feita pelos defensores da língua.  

 Apesar do desprezo pelo ídiche, alguns Maskilim passaram a ver no 

idioma uma ferramenta temporária de difusão das suas ideias iluministas. 

Muitos escreviam encobertos por pseudônimos por vergonha de terem seus 

nomes associados ao “jargão”, outros como uma forma de piada para si 

mesmos e seus colegas. Produziam panfletos, poemas, contos e peças, 

muitas vezes em que os costumes Hassídicos eram satirizados. Entretanto 

esses poucos casos tem importância fundamental para a consolidação da 

literatura ídiche moderna, o enriquecimento e refinamento do vocabulário17. 

                                                
14 WEINSTEIN, 2001, p.114-126. 
15	Tanakh é a designação para o conjunto dos principais textos religiosos judaicos, sendo um 
deles a Torá, ou velho testamento. 
16 Movimento marxista sionista judaico, fundado no inicio do século XX após o BUND rejeitar 
o sionismo. Posteriomente houve uma divisão dentro do próprio movimento sionista, em 
1920, dando origem ao Poalei de esquerda, Linke Poalei Zion, e o de extrema direita, 
chamado revisionista, ou Brit Trumpeldor (FALBEL, 2008. P.416). 
17 GOLDSMITH, 1987. P.41 
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2.3 ídiche no Brasil e início da vida cultural 

 

 O mesmo livro de Falbel mencionado anteriormente, assim como seu 

outro trabalho Judeus no Brasil: Estudos e notas, nos ajudam a compreender 

o desenvolvimento desse conflito “Ídiche versus Hebraico” no campo político, 

e portanto também cultural, pois segundo ele os movimentos políticos 

judaicos sempre foram algo inerente à vida cultural18 . Falbel cita como 

exemplo movimentos como o já mencionado BUND (União Judaica 

Trabalhista da Lituânia, Polônia e Rússia), a fundação do Yikuf (Yidishe 

Kultur Farband, União Mundial de Cultura Judaica), entre outros movimentos 

de esquerda e algumas vezes antissionistas que tomaram o ídiche e todo seu 

significado como bandeira. Falbel também destaca a forma como essas 

correntes ideológicas se deslocaram ao Brasil com a intensificação da 

imigração de judeus do leste europeu, principalmente a partir dos anos 20, 

até o período do pós guerra.  

 A partir da chegada dos primeiros imigrantes judeus ao Brasil, também 

teve inicio a publicação de jornais impressos em ídiche, como exemplo temos 

o primeiro datando de 1915: Di Mentscheit19, teve 6 números publicados em 

Porto Alegre. Seguido pelo primeiro de maior duração, Dos Idische 

Vokhenblat20, publicado a partir de 1923 no Rio de Janeiro por 4 anos e 

vinculado em certa medida ao Poalei Zion de esquerda (Linke Poalei Zion). O 

inicio das organizações judaicas esteve relacionado ao sucesso do serviço de 

“clientelchik”21, adotado pela maioria dos imigrantes do leste europeu recém 

chegados. A melhoria, mesmo que sutil, das condições de vida no novo país, 

rendeu a esses imigrantes algumas horas semanais livres que vieram a ser 

preenchidas com atividades relacionadas a coletividade judaica, de amparo 

aos novos imigrantes recém chegados, ou culturais como círculos literários e 
                                                
18 FALBEL, 2010. P. 25 
19 A Humanidade. Teve a participação de Bernardo Schulman na fundação. 
20 O Semanário Israelita. 
21 Mascate. Vendedor ambulante que ia de porta em porta batendo palmas. 
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a organização de peças em ídiche22. As ondas de imigração judaica vindas 

da Europa, traziam consigo novas ideologias e reciclavam, por assim dizer, a 

vida cultural das comunidades judaicas brasileiras – e em igual proporção 

despertavam rixas internas entre os recém chegados e os membros mais 

antigos da Ishuv23. Por isso os períodos de maior produção, principalmente 

literária, podem ser associados àqueles em que a imigração era mais intensa. 

 

2.4 Declínio do ídiche e políticas brasileiras 

 

 Assim como houve o florescimento da cultura ídiche no Brasil, 

principalmente através dos meios escritos, houve também o seu declínio. 

Talvez os fatores mais impactantes para que isto acontecesse, tenham sido 

relacionados à políticas brasileiras adotadas em relação aos imigrantes 

estrangeiros durante esse período que precedeu a segunda guerra mundial, 

marcadamente a partir  do governo Vargas. De acordo com Falbel: 

 

A 18 de abril de 1938 foi baixado um decreto-lei que proibia aos 
estrangeiros qualquer atividade política sob pena de deportação... 

Em 18 de junho de 1939 o Ministério da Justiça baixou a portaria 
de n˚2277, exigindo que os jornais e publicações em língua 
estrangeira publicassem sua matéria com a respectiva tradução em 
português, sendo que, em 1941 ficou proibida a publicação de 
jornais em qualquer língua estrangeira.24  

 

 Anteriormente à essas medidas, já existiam leis que proibiam 

estrangeiros de exercerem a função de redator em jornais25, e posteriormente 

à elas foi implantada uma lei que proibia o uso de qualquer língua estrangeira 

de forma generalizada. Essa situação perdurou até 1945 com o fim da 

Segunda Guerra. Em algumas cidades, como Curitiba, a principal instituição 

judaica teve de mudar seu nome, de União Israelita do Paraná (CIP)26 para 

                                                
22 FALBEL, 2010, p.762 
23 Comunidade judaica. 
24 FALBEL, 2008, p.417 e 32 
25 FALBEL, 2008. P.769 
26 O CIP foi a fusão de instituições judaicas ja existentes em Curitiba: A União Israelita do 
Paraná, fundada em 27 de julho de 1913 por Bernardo Schulman, Júlio Stolzenberg, Leão 
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Centro Mosaico, a fim de dissociar-se de alusões sionistas ou culturo-

nacionais, ressaltando o carácter religioso da instituição27. 

 Se essas medidas anteriormente citadas limitaram a vida cultural 

judaica, também inibiram as comunidades judaicas ao levantar suspeitas em 

relação a antissemitismo. Falbel coloca essas medidas como xenófobas, 

entretanto elas também podem ser vistas como imposições voltadas a 

assimilação e construção de uma identidade nacional soberana brasileira 

(embora assimilação não deva ser compreendido como absorção). Língua e 

povo, duas entidades culturais de contornos tão incertos, definem toda a 

nossa cultura política28. Independente deste aspecto, o reflexo do receio 

causado foi a não manutenção e destruição de parte dos registros em língua 

estrangeira que essas comunidades mantinham 29 . Muito possivelmente, 

nessa situação de pressão e insegurança se encontre parcela da 

responsabilidade no desuso e despopularização do ídiche no Brasil. 

 Alguns autores também apontam para um empobrecimento gradativo 

da vida cultural e intelectual judaica no Brasil30, entre a criação do Estado de 

Israel e a década de 60. Esse declínio, que contribuiu entre outras 

transformações, com o fim da imprensa ídiche, é atribuído por alguns a um 

movimento natural de incorporação das gerações mais jovens a sociedade 

brasileira, e a consequente diminuição de leitores para as publicações em 

ídiche. Um dos propulsores do teatro ídiche em Curitiba e diretor da SOCIB, 

Chaim Israel Jugend, em entrevista ao periódico O Macabeu 31 , da a 

interessante declaração de que: 

 

Digamos, assim, a integração do judeu na vida nacional brasileira, 
nossos filhos estudando nas universidades, a problemática 
brasileira, a integração no país em postos de mando, em postos de 
empresas, em profissões liberais, ou o que quer que seja. É daqui 

                                                                                                                                      
Charatz, Samuel Friedman e Jacob Mandelman, de orientação sionista; O Shelom-Sion, 
grupo sionista; e a Sociedade Beneficente Feminina. 
27 FALBEL, 2008. P.717 
28 AGAMBEN, 2015, p.65 
29 FALBEL, 2008, p.32 
30 WALDMAN, B. Homenagem ao intelectual judeu Jacó Guinsburg.In: LEWIN, H., coord. 
Agradecimento. In: Identidade e cidadania: como se expressa o judaísmo brasileiro. Rio de 
Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2009, p.215. 
31 Revista curitibana de circulação interna, vinculada a comunidade judaica da cidade. 
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que nós vamos aurir a continuidade de nossa condição sócio-
econômica. Talvez isso tenha feito com que preponderasse mais o 
interesse, digamos, especifico pela problemática nacional e pela 
integração do jovem judeu na problemática brasileira. A 
problemática de Israel puxando o jovem para um série de auto-
definições, pode ter afastado-o, por exemplo, de um cultivo da vida 
judaica especifica em toda uma série de atividades, na qual a parte 
intelectual e o teatro são fundamentais.32 

 

Nessa declaração, ele não só cita a questão da assimilação como fator de 

desinteresse em prosseguir atividades culturais e intelectuais relacionadas ao 

judaísmo (sem afirmar que isso seria positivo ou negativo), como ele também 

aborda a questão israelense.  O estabelecimento, a partir da criação de um 

estado judaico, de determinadas características que tornariam reconhecível e 

distinguível e possibilitariam a identificação do que seria englobado como 

israelense. Assim como os grandes esforços dos grupos sionistas brasileiros, 

que cooptavam principalmente os jovens, em construir um imaginário de uma 

coletividade especificamente israelense. 

 

2.5 Significados do ídiche 

  

 Como visto, a partir dessa cisão inicial, começado por esse primeiro 

confronto entre Haskalá e Hassidismo, o ídiche nunca mais teve uma carga 

neutra dentro do mundo judaico33. O ídiche se tornou uma parte consciente 

da identidade dos judeus europeus em diáspora, dando origem ao conceito 

de Yiddishland34. Nada mais natural que, em se tratando de literatura, a 

opção pelo ídiche da mesma forma não seja neutra. Um momento importante 

dessa cisão refletida em um caso brasileiro, foi a cisão que se deu nas 

escolas judaicas de Porto Alegre por volta de 1927. Os pais mais 

progressistas insistiam no ensino também do ídiche nas escolas, enquanto os 

pais hebraístas protestavam que se estava dando ao ensino uma diretriz 

                                                
32 O Macabeu, n.102, Curitiba, agosto-setembro 1980, p.33-47. 
33 WEINSTEIN, Miriam. Yiddish, a Nation of Words. South Royalton, Vermont: Steerforth 
Press, 2001. 303 p. 
34 Conceito que envolve a ideia da língua ídiche como uma espécie de nação em si, porém 
sem fronteiras ou territórios, conectando os imigrantes judeus de regiões diferentes 
culturalmente e linguisticamente.		
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esquerdista, essa diferença de interesses acabou resultando na criação de 

escolas diferentes com vertentes de ensino de interesses opostos, sendo a 

idichista liderada pelo Poalei Zion 35 . Esse tipo de racha baseado em 

interesses linguísticos (precedidos por interesses ideológicos) ocorreu 

também no Paraná, quando em 1952 houve uma ruptura política no Centro 

Israelita do Paraná (CIP), resultando na criação da Sociedade Cultural 

Israelita Brasileira do Paraná- SOCIB36, liderado por Chaim Jugend. Neste os 

membros mais identificados com o progressismo e socialismo e com a 

preservação da língua ídiche se concentraram, dando ênfase a parte cultural 

e abordando assuntos sociais. O SOCIB foi extinto em 64. 

 O Poalei Zion, dentre os partidos e organizações de esquerda 

judaicos, foi o mais popular entre os imigrantes do leste europeu a se 

assentarem no Brasil.  Desprezado pelos simpatizantes do BUND, que viam 

a idealização do sionismo como um sentimento burguês e defendiam o 

internacionalismo.  Entretanto o Linke Poalei Zion, surgido de uma divisão 

dento do Poalei original, também depositava no ídiche a sua aposta, assim 

como nutria esperanças na criação de uma nação própria nos modelos 

socialistas. No Brasil, o Poalei Zion foi oficialmente fundado em 1927 no Rio 

Grande do Sul, em Porto Alegre, uma das regiões com o assentamento 

judaico ashkenazita mais antigos no Brasil, embora já existissem outras 

organizações sionistas anteriores.  

 As organizações sionistas brasileiras costumavam botar grandes 

esforços na formação de grupos voltados para jovens, onde estes receberiam 

instrução para se tornarem pioneiros, estas instruções incluíam o ensino da 

língua hebraica, conhecimentos de agricultura e construção, entre outros, que 

poderiam ser aplicados nos assentamentos ou nos Kibutz37, e reforçavam 

aspectos almejados para uma identidade nacional israelense. Dentre os 

grupos jovens sionistas socialistas, os mais conhecidos foram o Dror e o 

Hashomer Hatzair. É importante ressaltar que haviam grandes diferenças 

                                                
35 FALBEL, 2008. P.764 
36 ZINDELUK, J.L. Curitiba, Paraná. In: Susane Worcman/ Paula Ribeiro Org. Drama e 
Humor no Teatro Iídiche no Brasil. São Paulo. P. 90-92. 
37 Pequenas Colônias agrícolas coletivas, autónomas ou semi autônomas, com divisão de 
trabalho e propriedade coletiva dos meios de produção e da administração. 
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entre sionistas, quanto a forma como acreditavam que um assentamento 

deveria ser feito, onde deveria ser feito, e quanto a o que esse estado 

nacional abrangeria, inclusive em relação às populações palestinas, não 

sendo razoável olhar o movimento apenas aos olhos do que os 

assentamentos na Palestina realmente vieram a se tornar com a posterior 

consolidação do estado israelense. A Segunda Guerra deu um novo ímpeto à 

participação ativa nesses grupos sionistas brasileiros, que buscavam na 

proteção de uma nacionalidade a legitimação dos direitos que não lhe eram 

atribuídos apenas como humanos. A partir desse momento houve um 

rompimento definitivo com o ídiche, sendo completamente cortado da maioria 

dos currículos.  

 Segundo Berta Waldman, no posfácio do livro O Conto Ídiche no 

Brasil, os imigrantes vinculados ao BUND mantiveram suas atividades no 

Brasil muito mais voltadas às atividades culturais, devido a declaração de 

ilegalidade do Partido Comunista na década de 1920, mantida ao longo do 

Estado Novo 38 . Os movimentos de esquerda judaico brasileiros se 

concentravam, em grande parte, em lugares como a Casa do Povo, no Bom 

Retiro, em São Paulo, e nas bibliotecas Scholem Aleichem,  de São Paulo e 

do Rio de Janeiro. Estes lugares, assim como o próprio BUND, eram 

associados ao Yikuf (União Mundial de Cultura Judaica). Quanto aos 

membros mais engajados das associações de esquerda, há relatos de 

perseguição, tortura e desaparecimentos durante a ditadura militar. 

 

 

2.6 Fontes 

 As fontes utilizadas provém da coletânea de contos O Conto Ídiche no 

Brasil, traduzida pelo grupo da matéria optativa de tradução de ídiche da 

USP, e organizado por Hadasa Cytrynowicz e Genha Migdal em 2007. O livro 

é composto de contos escritos pelos principais escritores ídiche brasileiros, 

todos oriundos do leste europeu, principalmente Polônia e Bessarábia39. 

                                                
38 CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.397 
39 A região da Bessarábia era composta do que hoje é parte da Moldávia e da Ucrânia. 



 21 

Ponto em comum entre todos estes escritores, é terem publicado seus 

trabalhos de maneira principal em jornais brasileiros exclusivos em língua 

ídiche. Não muitos escritores ídiche vieram a publicar livros no Brasil, além 

desses escritores aqui trabalhados.  

 Originalmente a intenção era de se trabalhar com a sessão literária 

dessas publicações e jornais, isso quando elas não eram inteiramente 

voltadas à literatura, entretanto por questões de tempo e complexidade (já 

que essa proposta requisitaria a tradução quase integral para o português 

desse extenso material), assim como questões financeiras (deslocamento 

aos arquivos em São Paulo e o alto preço de R$ 10,00 cobrado por imagem 

microfilmada no Arquivo Histórico Judaico de São Paulo), essa ideia acabou 

tendo que ser adaptada. A opção por essas fontes foi feita por serem um 

apanhado geral desses principais escritores de forma acessível, por já se 

encontrarem traduzidos. 
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3-DESENVOLVIMENTO DO PROBLEMA E REFERÊNCIAS TEÓRICAS 

 O desenvolvimento do problema gira em torno da transposição do 

papel político da literatura ídiche produzida no Brasil, que vai além das 

temáticas abertamente politicas geralmente relacionadas à tradição 

transgressora dessa literatura no leste europeu. Para a análise de tal 

aspecto, é necessário entender a literatura não só como manifestação 

artística, e o escritor não apenas como um homem escritor mas um 

homem/agente político40.  

 Ao se assumir esse referencial, passamos ao caso das literaturas 

menores, nas quais a literatura ídiche se encaixaria seguindo as ideias de 

Deleuze e Guattari em Kafka: Por uma literatura menor. Para os autores, a 

literatura menor seria composta por três características fundamentais: Um 

forte coeficiente de desterritorialização, e o fato de tudo nelas ser político e 

tomar valor coletivo. O coeficiente de desterritorialização é implícito na 

própria condição de minoria, imigrante ou refugiado, posto em posição 

apartada às demais parcelas dominantes da população, enquadrada com 

mais facilidade nos requisitos determinados para a concepção de 

determinada nação em especifico. O fato de tudo nelas ser político e coletivo, 

é creditado também, a condição marginal do contexto de produção dessa 

literatura menor. “Mesmo que o caso individual fosse às vezes meditado 

tranquilamente, não se chegaria, contudo, até suas fronteiras onde ele faz 

bloco com outros casos análogos; atinge-se antes a fronteira que o separa da 

política…” 41 . Os autores defendem que o campo político toma todo o 

enunciado e que, sobretudo porque a consciência nacional é frequentemente 

inexistente, é na literatura que se deposita a função de enunciação coletiva e 

revolucionária. 

 Ao se olhar com mais atenção a situação de literatura menor, se seu 

aspecto político vem principalmente da sua conjuntura de produção, é 

necessário refletir com mais atenção no porque a minoria carrega um valor 

político e revolucionário intrínseco em si. Isto nos leva as considerações de 

                                                
40 DELEUZZE e GUATTARI, 2015, p. 17. 
41 DELEUZE e GUATTARI, 2015. p.36	
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Agamben a respeito dos direitos do homem. Ele ressalta a ironia em se 

conceber os direitos “sagrados e alienáveis” do homem somente quando se é 

possível configurá-lo como direitos do cidadão de um Estado42. Toda a forma 

de não-nacionalidade, ou o homem na sua “forma humana pura”, é suspenso 

em estado de exclusão como pertencente a uma forma provisória de 

humanidade, em que cedo ou tarde deverá ser reformatado através de uma 

naturalização ou repatriação. O texto de Hannah Arendt We Refugees, que 

serviu de base para a o desenvolvimento da ideia de Agamben a respeito do 

direito dos homens e da condição da forma humana pura, traz o seguinte 

trecho: 

 

...lembrando que ser judeu não da qualquer status legal nesse 
mundo. Se fossemos começar a dizer a verdade, que somos nada 
mais que judeus, seria o mesmo que nos expor ao destino de seres 
humanos que, desprotegidos de qualquer lei especifica ou 
convenção politica, nada mais são do que seres humanos.43 
 
 

 Se os direitos só são atribuídos ao homem a partir do momento em 

que ele é o dissipador do cidadão, o romper com a identidade estatal 

nascimento, nacionalidade, ou língua, povo e estado (mesmo tipo de 

identidade que tão frequentemente inflama ânimos de movimentos 

xenófobos), põe em crise e subverte a “ficção originária da soberania”44, 

sendo esse o caso dos refugiados e imigrantes. Os direitos humanos só 

incluem o individuo com nacionalidade e esta, ou a soberania nacional, se 

impõe aos homens pois daí tira sua legitimidade e poder, “...a soberania é o 

guardião que impede que o limiar indecidível entre violência e direito, 

natureza e linguagem venha à luz”45 

                                                
42 AGAMBEN, 2015. P.27 
43 ARENDT,2007, p.273. Traduzido do original em inglês: ...remember that being a Jew does 

not give any legal status in this world. If we should start telling the truth that we are nothing 

but Jews, it would mean that we expose ourselves to the fate of human beings who, 

unprotected by any specific law or political convention, are nothing but human beings.  

44 AGAMBEN, 2015. P.29 
45 AGAMBEN, 2015. P.104	
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 O Estado Nacional assume dessa forma, um domínio por meios de 

violência sobre o ser humano. Não apenas ao criar esse mecanismo que se 

retroalimenta, onde o homem, se desconectado de um reconhecimento 

nacional, se torna um pária, mas também ao inserir nesse mecanismo um 

poder coercitivo sobre esses indivíduos, que tem como raiz a discriminação, 

sua grande arma social 46 . Walter Benjamin em “Para uma Crítica da 

Violência”, parece desconstruir esse mecanismo de  auto legitimação 

Nacional através das relações de direito e justiça: 

 

...o interesse do direito em monopolizar a violência com 
relação aos indivíduos não se explicaria pela intenção de 
garantir os fins de direito mas, isso sim, pela intenção de 
garantir o próprio direito; de que a violência, quando não se 
encontra nas mãos do direito estabelecido, qualquer que seja 
este, o ameaça perigosamente, não em razão dos fins que 
ela quer alcançar, mas por sua mera existência fora do 
direito.47 

 
 Pensando por esse ponto de vista a escolha pela criação de um 

estado nacional na forma mais tradicional, materializada no que hoje é o 

Estado de Israel, amparado por todos os aparatos opressores e coercitivos 

que um estado se utiliza como forma de legitimação (fronteiras, exércitos, 

etc.), parece a tentativa mais óbvia de se tentar garantir os direitos humanos 

dos judeus. Ao se fazer caber na formatação estado nação, tenta-se desfazer 

o vínculo com a diáspora e com as demais minorias, assim como com a sua 

própria condição minoritária. Se o ídiche se tornou uma espécie de nação 

(Yiddishland), se tornou imperativo destruí-la para a criação do Estado de 

Israel.  

 Por essa razão, durante muito tempo em Israel o ídiche foi tido como 

uma língua infeliz, e foram criadas medidas legais contra a língua: 

 
[...] tornaram ilegal estabelecer um teatro iídiche,  publicar um jornal 
em idioma iídiche, abrir escolas em iídiche, bem como outras 
instituições iídiches. Considerações políticas e ideológicas 
suplantavam quaisquer outras. O iídiche deveria ser combatido de 

                                                
46 ARENDT,1906-1975. P.273 
47 BENJAMIN, 2015, p.127	
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forma mais vigorosa do que qualquer outra língua, pela simples 
razão de que ameaçava a hegemonia do hebraico.48 

 

A negligência do estado em relação à língua também foi evidente na falta de 

estímulos para o seu estudo acadêmico, ou o reconhecimento aos escritores 

que ainda escreviam no idioma, pode ser observado um apagamento 

gradativo de um rico passado cultural que já não servia aos interesses 

oficiais. A primeira cadeira de Ídiche em uma universidade israelense, assim 

como a única vez em que um escritor ídiche (Abraham Sutzkever) recebeu 

uma premiação, foram acontecer apenas por volta do inicio dos anos 60. 

Segundo Miriam Weinstein em Yiddish: A nation of words, era comum ser 

censurado por outros transeuntes ao se falar ídiche nas ruas de Israel, a 

autora também menciona o caso especifico em que um filme americano 

reproduzido em ídiche requisitou escolta policial para garantir a segurança 

dos espectadores.  

 A memória das perseguições e do holocausto, combinada às grandes 

expectativas depositadas na aposta de um futuro nacional, foram 

responsáveis por um “centripetismo da nova criatividade cultural do Estado 

de Israel”49, e isto também se refletiu na condição do ídiche no Brasil. Falbel 

também atesta o “esvaziamento do significado ideológico do ‘idichismo’ de 

esquerda” também como um fator. Para ele o massacre dos intelectuais 

judeus durante o período estalinista teria causado uma crise nos movimentos 

de esquerda, porém alegar isso pode ser uma simplificação um tanto rasa da 

diversidade que esse “progressismo” abrangia, até mesmo dentro das 

diversas vertentes do que engloba os movimentos de esquerda.  

  

                                                
48	RABKIN, 2010, p. 139	
49 FALBEL, 2009. P.32 
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4-CONTOS E AUTORES 

 A seguir pretendo analisar os contos selecionados para a publicação 

de O Conto Ídiche no Brasil, através dessa analise e de um breve 

levantamento sobre os autores, serão observadas as temáticas abordadas, 

assim como as relações estabelecidas dos temas e  da comunidade judaica 

com o contexto brasileiro e as questões teóricas abordadas.  

 

4.1 Clara Steinberg 

 A primeira autora a aparecer na fonte analisada, Clara Steinberg, teve 

três contos publicados na coletânea. Ela é possivelmente, dentre todos os 

autores, a que trabalha a temática socialista de forma mais evidente. 

Chegada ao Brasil em 1920, nascida na Bessarábia, colaborou com jornais 

ídiche de São Paulo, dentre eles o Undzer Shtime50 e o Der Poilisher Id, do 

Rio de Janeiro. Também chegou a publicar um livro, chamado Oif 

Brasilianishn Bodn, 1957, traduzido como Em Terras Brasileiras51. 

  No primeiro conto, “Schloimke, o Barbeiro”, traduzido por Dina Lida 

Kinoshita, o personagem principal é um judeu que sofre tortura pela 

repressão da ditadura militar ao ter sua tipografia descoberta. Os momentos 

de tortura são narrados de forma intensa e detalhada, intercalados com os 

pensamentos confusos do atordoado Schloimke. “Não era Schloimke, mas o 

sangue dele, seu coração, o corpo torturado, que lamentavam horrorizados 

de dor; profundamente ofendido pela violação da dignidade humana”52, em 

passagens como essa é perceptível a conexão que a autora faz entre todas 

as formas de violência contra a dignidade humana, ou “direitos humanos”. No 

caso especifico do personagem principal, manifestando-se na forma da 

memória da violência presente no passado judaico e sendo reacordado e 

trazido novamente ao contexto da ditadura militar brasileira, porém 

                                                
50	Nossa Voz. Jornal semanal publicado pela biblioteca Scholem Aleichem, em São Paulo. 
Fundado em 1947.	
51 CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.17 
52 CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.21 
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certamente não restringindo-os e isolando-os. Mais adiante no mesmo conto, 

existe um momento em que, após o barbeiro ser reconfortado com um gole 

de água por uma “camarada” que entrou furtivamente na cela em que ele 

definhava, Schloimke se da conta do valor de seu sacrifício. Ao resistir à 

tortura e não entregar nenhuma informação, ele estaria lutando para que seu 

filho e as demais pessoas pudessem usufruir da vida como homens livres53. 

 O conto seguinte é “ O Varredor de Rua”, traduzido por Tema Debora 

Warchavski, tem como personagem principal o gari Paulo. Fato muito 

interessante é que esse conto não possui qualquer personagem ou tema 

judaico. Nele, o gari Paulo se apaixona por Maria, menina simples vinda do 

interior, empregada de uma mansão na rua em que ele varre. Ao  conhecer a 

moça, ele aos poucos nota a imposição abusiva do patrão, um militar, em 

relação a ela. Estranhamente ele tenta a todas as custas pressionar Paulo a 

se casar com a menor. Na seguinte passagem, Maria se da conta da sua 

exploração: 

Ali, naquele ambiente escuro, ela reparou também que o seu 
vestido ainda era novo e bonito. Percebeu, ainda, que ali ela 
representava algo, e que ali, também, naquele quartinho sombrio, 
ela poderia ser feliz. Ali ela podia ser um consolo para Paulo e sua 
vida dura e pensou que, lá nos quartos bonitos, só procuravam 
explorá-la, cada um a seu modo...54 

 

A rotina dos trabalhadores indo ao trabalho pela manhã, do trabalho do gari, 

do verdureiro e do operário aparecem no conto, e a caracterização que a 

autora faz entre patrão como explorador, e empregado como explorado, é 

bastante ressaltado. 

 Em “O Despertar”, último conto de Clara a aparecer na coletânea e de 

tradução de Edith Gross Hojda, o que parece ser uma greve geral em 

protesto ao tratamento cruel da policia durante uma demonstração operária, 

afeta os serviços prestados à população na vizinhança de Mânie, 

personagem de origem judaica. No início do conto, é mostrado a insatisfação 

dos fregueses de uma padaria, entre eles Mânie, que não conseguem 

comprar pão, pois todos os funcionários do padeiro faltaram. O padeiro, 

                                                
53 CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.23 
54 CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.29 
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descontente com a situação e querendo suprir seus fregueses, consegue 

reunir um grupo de pessoas para furar a greve e assar alguns pães às 

escondidas, apesar da apreensão de uma retaliação violenta dos grevistas. 

Apesar do medo em relação aos grevistas, Mânie, ao observar toda a 

comoção dos trabalhadores que se uniram em prol uns dos outros com a 

grebe, é tomada por um sentimento de admiração que a remeteu a sua 

juventude em seu antigo lar, onde produzia “literatura ilegal” e a distribuía de 

aldeia em aldeia, até acabar na prisão, “-Sim, sim...Brasil! Você não fica para 

trás! Veja só que onda de solidariedade que se levantou repentinamente!”55. 

Após ter esses sentimentos reascendidos, ela se sente confusa e não 

consegue mais voltar a seus trabalhos domésticos, já estava acima de suas 

forças fazer o papel de dona de casa amável com as visitas e com os hábitos 

de jogatina de seu marido, que lhe causavam asco. Para e reflete como, a 

contragosto, foi “envolvida nas engrenagens da rotina burguesa” 56 . O 

pensamento final de Mânie reforça algo que já estava presente nos outros 

dois contos de Clara, “-Aqui, lá, um só mundo! Então, os grevistas locais, 

suas mulheres e seus filhos, será que não precisam de ajuda? Será que não 

precisam comer?”57: A incorporação desses imigrantes judeus à sociedade 

brasileira, e a troca presente neste aspecto, assim como a auto doação em 

prol de um bem geral, uma consciência de sociedade. A escritora escrevia 

em ídiche mas estava o tempo todo, com isso, criando vínculos e 

relacionando a língua e sua cultura, como algo que não é impermeável, e a 

partir disso certamente algumas noções de “fronteira” também são tocadas. 

 

4.2 Hersch Schwartz 

 O próximo autor trabalhado é Hersch Schwartz, também nascido na 

Bessarábia, veio ao Brasil em 1926. Vivia no Rio de Janeiro e contribuiu para 

os periódicos cariocas Der Schpigl58, Folkstzait59, para a coletânea Undzer 

                                                
55 CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.37 
56 CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.38-40 
57 CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.41	
58 O Espelho. 
59 Tempo do Povo. 
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Baitrog 60 , e para o periódico paulista Der Naier Moment 61  . Chegou a 

colaborar também em revistas estrangeiras e publicou o livro Der Onheib62. 

 O primeiro conto, E Depois o que Virá?, traz a memória do 

antissemitismo europeu, em especial a memória da Shoáh, para o contexto 

brasileiro. A trama se passa em um bonde, nele os diálogos de seus 

passageiros são escutados por um rapaz judeu sentado ao fundo. Existe um 

conflito entre passageiros ao ver um operário protestando na rua por onde o 

bonde passava. O operário, “der roiter”63, em véspera de eleição brada ao 

microfone: 

 -Eu sou o povo. Falo em seu nome. Só nós sentimos os seus 

sofrimentos, porque nós sofremos. Nós vamos exigir. Nós não 

somos charlatões, que prometem e depois dão as costas para o 

povo. Escolas, hospitais, para o povo...64 

 

O operário, descrito como musculoso e com o rosto sujo de cinzas, é 

ovacionado por parte dos passageiros do bonde, até surgir um rapaz, 

elegante, vestido com roupas brancas e de unhas feitas -contrapondo o 

operário- que retruca que não deem ouvidos aos comunistas, que querem 

vender o país para a Rússia, e não acreditam em família, pátria ou Deus. O 

rapaz ainda completa, ou “espalha palavras sem parar”, para o choque do 

jovem judeu: 

-Quem são eles? Eles são escravos dos judeus, do capital judaico! 

É este o povo que vendeu o Cristo e se assentou como um 

sanguessuga, um explorador, nas costas de todos os povos, 

sugando o seu sangue.65 

 

O judeu se encolhe, e relembra dolorosamente a ascensão do nazismo, que 

acompanhou tão de perto ao ser o único de sua família a sobreviver à Shoáh 

                                                
60 Nossa Contribuição. Coletânea com diversos autores ídiche publicada no Rio de Janeiro 
em 1956. 
61O Novo Momento.  
62 O Começo. Publicado no Rio de Janeiro, em 1954. 
63 O vermelho. 
64 CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.47 
65 CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.48	
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(junto com sua irmã, que havia emigrado anteriormente ao Brasil). Ao ter de 

ouvir novamente em sua vida, palavras de ódio tão familiares, ele se 

pergunta “ E depois, o que virá?”66. 

 O conto seguinte se chama O Álbum, e foi traduzido por Genha 

Migdal. O personagem principal é Tzolik, um judeu que fez sua vida no Brasil 

como mascate, de quem a neta está prestes a viajar para Israel, e isto causa 

no senhor uma onda melancólica de lembranças do passado e de seus entes 

queridos, entre eles sua já falecida mulher, Reizl, e os pais de sua neta, 

enquanto corre por um álbum com antigas fotografias . Ao descrever o 

relacionamento de seu filho e nora, ele utiliza amplamente comparações 

relacionadas a natureza e paisagens brasileiras, como a força do rio 

Amazonas, que se comparava a ligação do casal67. Entretanto, fatidicamente, 

ele chega ao fim do relacionalmente deles, quando Valdemar se alista para a 

guerra contra Hitler no exército brasileiro, e morre em solo italiano, e Luiza 

tira a própria vida de tristeza68. Na casa agora vivem apenas Tzolik, Sarita, a 

neta, e Antonina, sua velha babá. O motivo que leva Sarita à Israel, seria o 

fato dela pertencer ao Dror, movimento juvenil sionista de esquerda, onde 

Sarita trabalhava diariamente após sua jornada como dentista, e Tzolik 

descreve como, aos poucos, seus diálogos passam a ser temperados por 

palavras hebraicas69. Quanto a esse aspecto, pode-se observar a troca do 

velho pelo novo, do ídiche pelo hebraico, ou um passado que para muitos 

estava ultrapassado e acabado, para a promessa da reconstrução. O 

hebraico como um símbolo de força e o ídiche como vulnerabilidade e 

fragilidade. No momento da despedida, no embarque do navio que levaria 

Sarita e Itzkhak, namorado da moça, à Israel, o avô parece ironizar em sua 

cabeça a necessidade destes jovens “paparicados com bifes de filé-mignon”, 

em deixar o “maravilhoso Brasil”. Entrega à neta um presente de despedida: 

 

Ah, a memória, a memória...Ele quase esqueceu a caixinha de 

madrepérolas com as joias que trouxera no bolso interno do paletó. 

                                                
66 CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.49 
67 CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.54 
68 CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.54 
69 CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.60	
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“Pegue, minha criança. Foi da sua avó, de sua mãe e agora é seu. 

Cuide bem!”70  

 

Quase como um apelo pra que ela vá, crie uma vida nova, mas não recuse 

toda a trajetória pela qual os judeus passaram. 

 Em Vingança, traduzido por Lea Baran, é retratada a vida de um 

professor vindo da cidade grande à um shtetl nas margens do rio Prut, na 

Bessarábia, ambiente de coexistência entre os judeus falantes de ídiche e 

russo, e os gentios da aldeia, falantes de russo. Ele trata do tema do 

antissemitismo, perpetrado através da figura do padre da aldeia, um 

Kuzista71: “Era o padre quem espalhava o veneno contra os judeus da aldeia. 

Ele deturpava a bíblia, transformando-a numa obra venenosa, que incutia em 

jovens gentios.”72. Este usa referências aos Protocolos dos Sábios de Sião e 

acusações de domínio do mundo, dos Rothschild a Lênin, em um encontro 

com o professor. A situação se transforma no momento em que o professor 

se envolve amorosamente com a esposa do padre ortodoxo, diferentemente 

do padre, uma pessoa amável e bondosa. Essa situação traz tranquilidade 

temporária aos habitantes judeus, que veem no fato do professor ter caído 

nas graças da esposa do padre, uma forma de proteção contra a onda de 

pogrons73 e assassinatos de judeus nas cidades vizinhas. 

 Apesar de se passar no contexto do shtetl, as acusações do padre 

nada tem de superadas, sendo recorrentes no universo do imigrante judeu no 

Brasil. O tema do antissemitismo, dos discursos antissemitas clichês e 

recorrentes que nunca são superados (seja no shtetl ou no Brasil), e da 

memória judaica tem papel central no trabalho de Schwartz. Apesar da 

questão do shtetl não parecer ser tratada de forma romântica (forma com que 

muitos idichistas abordam o tema, lembrando do shtetl quase como época de 
                                                
70 CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.62 
71 Membros de uma organização fascista e cristã romena, de 1931-44. Inspirados em Cuza 
Alexandru, príncipe de um principado romeno de 1862-66  , intelectual conhecido pelo 
antissemitismo. Disponível em: http://www.centropa.org/biography/sally-uzvalova acessado 
em: 20 de outubro de 2017. 
72 CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.69 
73 Revoltas explosivas contra os judeus que geralmente acabavam em mortes, linchamentos 
e saques. Termo primeiramente utilizado na Rússia, onde esse tipo de ataque era muito 
comum. 
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ouro), o ídiche é mencionado com um certo saudosismo, e questões 

referentes a criação do Estado de Israel e imigração para essas terras, assim 

como o sionismo, colocadas em questão com a forma com que o autor as 

aborda no segundo conto.  

 

4.3 Meir Kucinski 

 O terceiro autor abordado na coletânea é Meir Kucinski, talvez o mais 

conhecido dentre os escritores ídiche brasileiros. Nasceu em 1904 na 

Polônia, vindo a estabelecer-se no Brasil apenas em 1935, em São Paulo. 

Foi membro ativo do Poalei Zion e teve um importante papel na história do 

ídiche. Foi membro e pesquisador do YIVO, escreveu diversos ensaios a 

respeito da literatura ídiche, inclusive brasileira74, e ministrou aulas sobre a 

literatura ídiche clássica. Foi preso na Polônia dois anos por envolvimento 

político, e por mais dois anos morou em Berlin. Durante sua vida escreveu 

trabalhos sobre os judeus na Alemanha, e participou de expedições para 

coleta de material folclórico. Teve diversos de seus contos, peças e livros 

publicados, internacional e nacionalmente75. Meir teve sua filha desaparecida 

durante a ditadura militar brasileira, por possível envolvimento político. Esse 

triste fato de sua vida inspirou o romance “K”, sobre a saga de um pai em 

busca de sua filha desaparecida, escrito por seu filho, o jornalista Bernardo 

Kucinski em 2011. 

 O primeiro conto de Meir a aparecer na coletânea é Sem Idioma, 

traduzido por Genha Migdal. Nele, o estudante do último semestre da 

Universidade de Lemberg76, Oscar Ernreich, se choca ao testemunhar a 

agressão e assassinato de um judeu por seus conterrâneos poloneses: 

 

                                                
74 Um desses ensaios é Dinamicidade Social e Estaticidade Literária, (1956) escrito em 
ídiche, onde apresenta uma avaliação e um balanço da literatura ídiche brasileira. Kucinski 
afirma que, apesar do progresso econômico e ascensão social, a literatura ídiche se 
encontrava estagnada, permanecendo em torno da mesma temática do mascate e da 
comparação com o velho lar, sem que partissem para novos horizontes ou penetrassem na 
vida dos brasileiros (BEREZIN e CYTRYNOWICZ, 2002, p.23 e 24)  
75 CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.84 
76 Lvov em polonês, Lviv em ucraniano. Hoje faz parte da Ucrânia, mas costumava fazer 
parte da região da Galícia polonesa, era considerada uma das capitais culturais da Polônia.  
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-Não consigo descrever o que acabo de presenciar, o que acabo de 
ver; uma vergonha contar. Uma vergonha para todos nós. Foi 
horrível...eu próprio vi bastões ensanguentados, lâminas de 
barbear...Eu mesmo ouvi seus gritos de alegria ao matar velhos 
judeus religiosos.77 

 

A indignação do rapaz o leva a jurar não mais falar a língua polonesa, ao que 

sua mãe diz: 

...Nós o criamos tão ternamente, com tanta nobreza, acalentando 
nosso sonho de libertação dos povos, de nossa pátria. O pai, de 
abençoada memória, sacrificou sua vida pela ideia, lutou contra 
seus correligionários obscurantistas, que não o compreenderam, 
nem o seu espírito, nem a sua língua- nossa língua, o polonês. 78  

 

Nesse início de texto o autor já desenvolve todo o contexto social do 

protagonista. Família pertencente à burguesia, de boa educação, de 

iluministas assimilacionistas, que abriram mão de um relacionamento ais 

próximo com o judaísmo em prol de uma inserção na comunidade polonesa 

como um todo, na tentativa de não serem mais vistos como um outro dentro 

desta. A mãe se refere aos judeus religiosos como “obscurantistas”, 

podendo-se assumir a partir dai a inclinação iluminista da educação de 

Oscar. A partir de então,  o jovem passa a utilizar apenas o alemão, e para tal 

veio a se afastar de seus amigos judeus. É mencionado que Oscar não falava 

o ídiche por ter “muito respeito pela pureza linguística”79, através dessa 

observação é ressaltado o caráter do ídiche como língua híbrida, e portanto 

inferior, o que fica ainda mais evidente com o seguinte trecho: 

Os Ernreich, aristocráticos assimilacionistas há algumas gerações, 
não consideravam o ídiche uma língua de cultura, mas um idioma 
esquisito. Em seus salões, junto com o polonês, o alemão era 
habitual.80 

 

 Oscar então se torna professor de alemão e inglês, e se muda para 

uma cidade menor, onde passa a dar aulas na universidade, e continua 

falando apenas o alemão. Aquela figura misteriosa gera curiosidade e 

compaixão na população local, que nutre grande carinho pelo professor, até o 

                                                
77 CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.86 
78 CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.86 
79 CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.88 
80 CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.88	
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momento em que a situação com a Alemanha começa a se acirrar, e as 

notícias de atrocidades perpetradas por alemães chega aos ouvidos da 

comunidade local. Chega o momento em que as palavras germânicas, por 

sua vez, passam a se tornar desagradáveis ao professor, suas aulas se 

tornam um momento constrangedor, até que enfim são suspensas81. Oscar 

se encontra em crise novamente, seria sua opção agora emudecer de vez? 

Entretanto um novo sentimento nasce e uma ideia lhe ocorre “esquecer todos 

os idiomas, esquecer todas as culturas...aprender exatamente o simples 

idioma, o pobre idioma dos judeus- seus irmãos.”82. Toda a comunidade 

judaica é convocada para a sinagoga para discutir as atrocidades alemãs, o 

professor é recebido com suspeita, até mesmo escárnio, algo que não o 

magoa por lembrá-lo de sua primeira promessa. Então, diante de todos, 

Oscar declara ser seu idioma dali em diante apenas o ídiche, ao que ele se 

surpreende por não ter tido a ideia antes. “O quase ”surdo mudo” professor 

começou a falar e ouvir como gente, como um judeu”83. Nesse conto a 

questão do ídiche como resistência é muito evidente, resistência e a visão de 

uma imposição de sua condição como protesto, ressaltando aspectos da 

literatura menor.  

 O segundo conto de Kucinski é Entre Duas Avós, traduzido por Genha 

Migdal. Nele é abordada a história de uma menina de 14 anos, Rebeca de 

Fontoura Zusman, que possui a avó por parte de pai judia, e a outra, por 

parte de mãe, cristã. Apesar de, em casa, os pais buscarem manter o 

ambiente o mais neutro possível, longe de religiosidade e “misticismo”, a 

história gira em torno da menina se deparando com dilemas de aceitação, 

pertencimento e preconceito. Ela estuda em uma escola regular, onde as 

meninas cristãs consideram-na judia, e as poucas meninas judias 

consideram-na cristã. Simultaneamente, em sua família, as duas avós 

competem entre si, tentando cada uma puxar a neta para seu lado, tanto 

afetiva quando religiosa e culturalmente. Ela parte com a escola em uma 

                                                
81 CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.90 
82 CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.91 
83 CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.93	
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excursão para Ouro Preto, a avó cristã aparece para se despedir da neta e 

pede um presente da “cidade santa”.  

 Após uma descrição detalhada de todos dos elementos cristãos que 

cercam Rebeca, a menina se sente confusa e culpada quanto a que 

lembrança levar também para a avó judia, para a cristã já havia comprado 

uma cruz. O conflito constante entre essas duas identidades parecia se 

chocar dentro dela e sufocá-la. Então que, no trajeto de volta, já com os 

presentes em mãos, ela reflete sobre sua condição e atira os dois símbolos, o 

crucifixo e a estrela de Davi, à água do rio sobre o qual o ônibus atravessa84.  

 No conto O Rabino, também traduzido por Genha Migdal, o 

personagem principal é um rabino que é convidado por jovens a dar uma 

palestra no “Clube Judeu”, no bairro do Bom Retiro em São Paulo, em 

comemoração aos 750 anos de Maimônides. Ele prepara a palestra enquanto 

caminha até o clube, refletindo sobre os textos e pensamentos de 

Maimônides, e demonstra algumas inseguranças em tratar do tema com o 

publico jovem, e em relação a conseguir cativá-los, jovens “alienados e 

afastados de seus pais”85. Ao mesmo tempo ele também reflete sobre o que 

vê no caminho, ao observar a ostentação de alguns lares judaicos ele lembra 

ensinamentos de Rambam86 condenando a riqueza, mas também pondera 

que, sendo todos estes assim como ele, sobreviventes de guerra, que viram 

a pobreza de forma tão extrema e cruel, talvez estivesse aí uma forma de 

providencia divina, possibilitando-os usufruir em vida uma espécie de 

compensação por todas as angustias e privações87. Já no clube, o rabino 

muito atento a todos os detalhes e as pessoas, repara que quase ninguém 

apareceu para ouvi-lo, até que consegue distinguir no som dos jovens fora da 

vazia sala de palestras, o som de jogatina e do desinteresse, ao que ele 

deixa o recinto sem prosseguir sua fala88. 

 Durante todo o conto o rabino é invadido por memorias do holocausto, 

a percepção das coisas ao seu redor aparece moldada por essa experiencia. 
                                                
84 CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.103 
85 CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.110 
86 Acrônimo de Rabbi Moshe ben Maimon ou Maimônides. 
87 CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.107 a 109 
88 CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.113	
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Ele relata o antes, o durante e o após, tratando um pouco da forma como a 

reconstrução da vida da judaica se deu em São Paulo, dessa maneira 

abordando mudanças, choques e adaptações. 

 

 

4.4 Rosa Palatnik 

 A autora seguinte é Rosa Palatnik, nascida na Polônia em 1904, veio a 

estabelecer-se no Rio de Janeiro apenas em 1936. Antes disso morou por 

vários anos em Paris. Teve uma produção bastante grande, contribuiu pra 

diversos jornais, da Polônia, França e Brasil. Ganhou em 1926, com 16 anos, 

um concurso do periódico Welt Schpigl (Espelho do Mundo), de Varsóvia,  

com seu conto Laidnshaft un Oisgelassnkeit (Paixão e Orgia). E em 1956 o 

prêmio Fishl Bimko, pelo conto  publicado na aclamada revista literária ídiche 

israelense, Di Goldene Keyt89. No Brasil contribuía para o jornal Idische 

Folkstzeitung e Idische Presse no Rio, e para o Der Naier Moment de São 

Paulo. Chegou a publicar alguns livros: Krasnik-Rio, de 1953; 13 

Dertzeilungen (13 Contos), em 1961, em homenagem ao décimo terceiro 

aniversario de Israel; Geklibene Dertzeilungen (Contos Escolhidos), em 1966; 

Beim Geroish fun Atlantik (No Bramir do Atlântico), e outros90. 

 O primeiro conto, Mekhl Goilem, O Tolo, foi traduzido por Dina Lida 

Kinoshita, e conta a história de Khane, uma Klaper91, que vai até a fábrica de 

Mekhl, conhecido como o tolo em sua antiga terra, em busca de um emprego. 

Após ser questionada por ele, como após tanto tempo ela ainda não 

conseguiu fazer a vida, ela se abre: ”Eu fui rejeitada pela  vida...-Um nó na 

garganta a sufocava.- Passei a vida sem sábados, sem festas 

religiosas...desenraizada de lá, sem me enraizar aqui...”92. O rompimento 

com aspectos judaicos culturais importantes, em ordem de ganhar a vida na 
                                                
89 Periódico político e literário em ídiche publicado em Israel, fundada pelo escritor Abraham 
Sutzkever. 
90 ASTRO, Alan. Rosa Palatnik. Jewish Women: A Comprehensive Historical Encyclopedia. 
1 March 2009. Jewish Women's Archive. Disponivel em: 
https://jwa.org/encyclopedia/article/palatnik-rosa consultado em: 28 de outubro de 2017. 
91 O mesmo que klientelchik. Comerciante que passa de casa em casa batendo palmas. 
Trabalho comum aos imigrantes judeus recém chegados. 
92 CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.119	
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nova terra, gera um momento de realização e conflito interno na personagem, 

e é um tema muito comum aos contos de Rosa. A história de Khane lembra 

então ao fabricante seu próprio passado. Mekhl era órfão e mendigava em 

sua terra antiga, era tratado com escarnio por todos, até que ouviu falar da 

possibilidade de sucesso de pessoas como ele no Brasil, ao que ele resolve 

arriscar. Mekhl fez sucesso, trocou seu nome para Michel, mas não iria “se 

envergonhar de seu nome judaico, como Peissekhke que mal conseguia 

assinar Pedro nas suas notas promissórias e dorme com “Jesus” na 

cabeceira, a “tia Maria” no pé da cama e uma gentia no meio...”93. No entanto 

as palavras de Khane o fizeram questionar a forma como havia levado sua 

vida até o momento, “sem sábados”, e o quanto aquilo tudo lhe custou, o que 

despertou uma ternura pela moça simples e tão virtuosa. Khane então vai a 

casa de Mekhl, atendendo ao convite de jantar, onde seria discutido de que 

forma ele poderia ajudá-la. A vontade de retorno aos valores judaicos, reúne 

os dois. O fabricante propõe Khane, que aceita, entretanto às vistas da 

comunidade, quando soube-se do casamento com a moça que já não tinha 

mais “o viço da juventude”, Mekhl foi mais uma vez zombado como tolo94. 

 O conto O Ladrãozinho, traduzido por Lea Baran, se passa em um 

reformatório para menores transgressores, onde a jovem Helena vai visitar 

seu filho Jorge, uma criança de aproximadamente dez anos. Vinda do 

interior, virou doméstica na cidade, não sabia ler nem escrever mas mesmo 

assim muito esperta. A autora acentua a eroticidade da personagem de 

Helena, que é associada ao “sangue tropical” e à fartura de uma terra onde 

as árvores são eternamente verdes e não há preocupações95. A distinção 

entre as condições da doméstica e dos patrões também é bastante 

acentuada, principalmente ao se descrever as condições do quarto onde 

morava, na casa dos ricos patrões, quando veio a engravidar de Jorge: 

 

Assim como a pequena e rica família aumentara com a chegada de 
uma loura e fofinha menina, que luxuosamente dormia numa 
preciosa caminha cor-de-rosa, também no escuro quartinho de 

                                                
93 CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.123 
94 CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.129 
95 CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.133	
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Helena, aparecera um lindo menino, que ficava deitado tranquilo no 
chão com o seu rostinho branco e negros olhos grandes que luziam 
entre os trapos sujos.96  

 

Ao que seu filho ia crescendo, Helena desenvolveu o desejo de educá-lo tão 

bem quanto a filha dos patrões, e a paixão do filho era a música. Entretanto 

ela não tinha condições de dá-lo instrução ou instrumentos musicais, ao que 

o menino ficava apenas a contemplar a filha dos patrões recebendo aulas de 

violino. Ver o filho nessa situação afligia a mãe, que fabricou a criança de 

apenas oito anos, um instrumento de trabalho, um carrinho com que 

trabalharia na feira-livre, até juntar dinheiro para seu violino. Mas os poucos 

centavos que estava ganhando não lhe serviam para mais que comprar 

doces e pequenas bugigangas.  

 Tamanha foi a desilusão da criança que, parado em frente a vitrine 

onde um violino estava exposto, não resistiu a tentação, quebrou o vidro em 

tentativa de rouba-lo. Uma segunda vez, quando os funcionários estavam 

distraídos, fugiu em disparada com o precioso violino em baixo dos braços, 

até que foi detido e sua mãe se responsabilizou em entregá-lo pessoalmente 

se viesse a roubar uma terceira vez.  Na fatídica terceira vez, aos seus dez 

anos de idade, foi entregue ao Juizado de Menores, posto em um 

reformatório de onde só sairia aos dezoito anos e onde Helena o visitou todos 

os domingos desde então. 

 O terceiro conto da autora, Duas Mães, foi traduzido por Esther 

Wajskop Terdiman. Khaie-Sure e Beile-Guitl, duas mães judias já idosas, se 

encontravam quase que diariamente para compartilhar suas angustias desde 

que se conheceram no navio a caminho do Brasil. Khaie-Sure era uma judia 

observante, que prezava o fato de seu falecido marido ter sido um estudioso 

da Toire97, e seus filhos fiéis a Deus. Sua reclamação era a miséria e o pouco 

que sempre teve para a subsistência da família. Por insistência de seus 

filhos, partiu após a morte do marido ao Brasil, onde segundo eles 

“Realmente aqui é um país onde não se guarda muito os costumes judaicos, 

                                                
96 CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.134 
97 Pronúncia ídiche de Torá. 
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mas quem quer manter as leis de alimentação adequada98 não é ameaçado 

com uma arma na cabeça...”99. Beile-Guitl veio de um casamento ruim e um 

divórcio, ainda na Europa. Deste casamento teve um filho, que cresceu e veio 

ao Brasil, onde se tornou muito rico, este convidou a mãe para que também 

visse ao Brasil se juntar à ele, mas com a exigência expressa de que 

estivesse bem vestida e, acima de tudo, trajasse um bonito chapéu100. as 

exigências do filho levam a mãe as gargalhadas, um chapéu assim era um 

luxo a que ela não tinha acesso em seu humilde vilarejo, mesmo assim ela 

consegue um e embarca.  

 As comparações entre a vida das duas já começa no desembarque, 

quando Khaie-Sure é recebida pela família, de maneira simples mas muito 

calorosa, e Beile-Guitl de maneira pomposa, indiferente e desconfortável. 

Além do caminho de retorno ao judaísmo nos contos de Rosa, a oposição 

entre uma pobreza valorosa e uma riqueza corrompida também é frequente. 

Esse aspecto é reforçado quando, ao despejar suas angustias sobre a amiga, 

Khaie-Sure diz que o dinheiro fez os filhos ficarem cegos e não honrarem a 

mãe: 

 

-Quem sabe nós, no seu lugar; também agiríamos assim? Será que 
existe um fim para esta força selvagem decorrente deste enganoso 
ofuscamento pela grande riqueza? ...Eu me lembro que meu Alter, 
que Deus o proteja, em nossa velha terra era (como se dizia 
naquela época!?) um “tsitselist”101...E aqui? Eu não o reconheço 
mais.102 

 

O conto então se encerra com o seguinte trecho: 

 

Com um íntimo tremor no coração e uma alegria silenciosa nos 
olhos, Khaie-Sure rapidamente entrou em sua casa. Viu como seus 
filhos já estavam sentados ao redor da mesa, e esperavam 
somente por ela, para comer. Ela agradeceu com louvor o Santo 

                                                
98 Kosher. Restrição alimentar judaica. 
99 CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.145 
100 CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.147 
101 Corruptela de socialista. (CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.158). 
102 CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.158	
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Nome pelo grande mérito de seus antepassados, que contribuíram 
para sua salvaguarda...103  

 

Ela atribui ao fato de seus filhos não terem se desviado de um caminho 

judaico, à forma honrosa e digna com que é tratada.  

 Esse conto também mostra relações sociais entre imigrantes judeus e 

negros no Brasil, algo não tão frequentemente abordado nos contos dos 

autores ídiche consultados, sendo mais comum a abordagem da relação 

entre brancos não judeus e negros. Nos momentos de revolta mais acalorada 

com o tratamento que os filhos a davam, Beile-Guitl desconta no “Chofer 

negro” que não lhe dava carona por falta de ordens, como que 

desqualificando duplamente o funcionário ao chamá-lo dessa maneira. Khaie-

Sure entretanto, afirma que ele é apenas um funcionário, e portanto, isento 

de culpa104. Um outro autor que aborda relações entre judeus e negros é Meir 

Kucinski, principalmente a erotização da “mulata” brasileira, entretanto esse 

tema não é tão encontrado nos textos publicados no livro aqui trabalhado105.  

 Em seguida, encontra-se o conto Vevke Manterá a Tradição, também 

de Palatnik, traduzido por Samuel Belk. Vevke, judeu sapateiro vindo da 

Polônia, discute com um comissário da polícia após ter agredido sua filha, 

Dvôirele, de dezoito anos. A razão para o ocorrido seria o envolvimento da 

jovem com um gentio, “um homem moreno...com o rosto de um verdadeiro 

brasileiro”106. A história de Vevke é apresentada desde antes de sua vinda ao 

Brasil, quando aos treze anos já era o provedor da família, tomando as 

decisões, até a chegada quando fazia cada dia da maneira que podia. 

Trabalhava como sapateiro ou com o que lhe aparecia, até conhecer sua 

mulher, Gôldele, que havia sido mandada ao Brasil por seus ex patrões, 

                                                
103 CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.149 
104 CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.144 
105 Outros contos de Kucinski, que em alguns momentos abordam também esse tema como 
“O Fiscal” traduzido por Tuba A. Furman, podem ser encontrados no livro “Imigrantes, 
Mascates & Doutores”, de organização e seleção de Rifka Berezin e Hadassa Cytrinowicz. 
KUCINSKI, Meir. Imigrantes, Mascates & Doutores. São Paulo: Ateliê Editorial, 2002. 
106 CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.162	



 41 

parentes distantes e ricos, após estes não poderem mais consertar os 

“estragos” cometidos por seu filho único sobre ela107.  

 Apesar de construírem riqueza nas novas terras, os pais sempre 

buscaram manter as tradições e dar ensino judaico a filha. Até que por fim, 

aos seus dezoito anos, Dvôirele veio a se evolver com o filho gentio do 

vizinho, seu amigo de infância, e Vevke entrou em profundo desassossego, o 

que o leva a levantar a mão para sua única filha. O alvoroço na casa chama a 

atenção dos vizinhos, até com um policial também se aproxima e ao ver o 

sangue no rosto da moça, leva-os ao distrito policial. Após longa discussão, 

eles vêm com a ideia de que a conversão do rapaz possibilitaria aos jovens 

ficar juntos, ao que ele aceita. Com comprometimento sério, o jovem de fato 

se converte, adotando o nome Abraham Ben Abraham, e se tornando genro 

de Vevke, mantendo a tão prezada tradição do velho judeu.  

 O último conto de Palatnik é Verde para Shevues108, traduzido por 

Esther W. Terdiman. Nele, o já velho Dovidl relembra durante uma festa de 

Shavues em sua casa, da ocasião -ainda antes de vir ao Brasil- em que 

conversou pela primeira vez com Regina, ou Rêizele, que viria a se tornar 

sua mulher. Lembra da noite de Shavues em que os dois esperaram a fenda 

no céu se abrir para falar em voz alta um pedido109, mas que acabaram se 

distraindo com a presença um do outro, e se “atrasaram”110. Como de habito, 

a comemoração sempre desperta nos dois essa memória da juventude, seu 

encontro se deu apenas porque o pai de Dovidl o havia enviado para buscar 

plantas na floresta para a decoração típica, plantas verdes como os olhos de 

Regina, e lá também se encontrava ela. Entretanto neste ano, os olhares de 

cumplicidade dos dois, muito comuns a essa ocasião, parecem carregar um 

novo significado. Um significado que torna Dovidl melancólico e alheio aos 

convidados, que chegam com plantas nas mãos. 

                                                
107 CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.165 
108 Festa em comemoração ao recebimento das Tabuas da Lei por Moisés, no Monte Sinai, 
também chamado de Pentecostes e Shavuot. É também a festa da colheita, quando a casa é 
decorada com plantas e verde, e as comidas típicas geralmente são compostas de leite 
(CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.175 e 177).  
109 Diz a tradição que a meia noite da noite de Shavues os céus se abrem e, se dito um 
desejo em voz alta e no momento certo, os céus ouvirão e o pedido será realizado. 
110CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.182	
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 Dovidl veio ao Brasil, iniciou sua vida de mascate e fez grande fortuna. 

A “embriaguez do dinheiro” o fez ter vergonha do judaísmo, mandou os filhos 

a escolas laicas, escondeu-lhes seu próprio idioma. 

 

-Não ficava bem para as criadas em casa, para os empregados na 
fábrica, falar, em sua presença, em ídiche...O que você quer então, 
agora, de seus filhos? De que são culpados? A sua intoxicação 
desfez-se muito tarde. Você mesmo empurrou seus filhos para 
aquela elitização...agora você está colhendo o que você 
plantou...111  

 

Ao que Dovidl cita Eclesiastes, “é tudo vaidade”112. Esse é o peso que paira 

nos olhares trocados entre ele e Rêizele, mais uma vez eles se “atrasaram”. 

O atraso entretanto não é irremediável, e o casal decide que é o momento de 

ensinar aos filhos e netos quem eles realmente são, e o que realmente 

significa o verde de Shavues. Além do frequente caminho de retorno ao 

judaísmo e desvencilhamento da cegueira causada pelo dinheiro, 

frequentemente tratados nos contos anteriores, é interessante notar que a 

referência ao pedido de Shavues também aparece em um outro conto de 

Palatnik, entretanto este não se encontra dentre os selecionados para essa 

compilação. Essa referência aparece de forma bem mais pessimista no conto 

Os Céus Não se Abriram113, onde o personagem implora aos céus pela 

redenção dos judeus, ao que nada acontece, sendo que anos depois seu pai 

vem a ser executado no mesmo dia. 

 

 

4.5 Adolpho Kishinievski 

 O autor seguinte é Adolpho Kishinievski. Nascido em 1890 em Tiraspol 

na Rússia, teve uma educação religiosa e trabalhou como relojoeiro. Se 

estabeleceu no Brasil em 1918, vivendo antes na Argentina, onde publicou 

em jornais e revistas. No Brasil colaborou com jornais Dos Idishe Vokhenblat, 

                                                
111CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.183 
112CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.183 
113  Der Himl Hot Zikh Nit Geshpoltn. Publicado no livro Krasnik-Rio, de 1953. PALATNIK, R. 
Krasnik-Rio. Rio de Janeiro: Monte Scopus, 1953. 
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e fundou o Di Naie Velt114, e o Undzer Leben115. Também publicou o livro 

Naie Heimen (Novos Lares) em 1932116. Era ativista do BUND, faleceu no 

Brasil em 1935, onde foi o primeiro contista ídiche.  

 O primeiro conto, “Isso” Ele não lhe Contou, foi traduzido por Hilda 

Kutner. Nele, o jovem Itzikl, de apenas treze anos, acaba de desembarcar no 

Brasil e é recepcionado por seus tios. Ele havia sido mandado por seus pais, 

pra que saísse do pobre Shtetl em que moravam, e fizesse a vida com seus 

tios, que já haviam conquistado uma vida confortável. A aparência do pobre 

rapaz entretanto incomoda os parentes, ao que ele se constrange e pensa 

“não é bonito, não é decente. Mas afinal, que culpa tinha ele?”117. O tio então 

diz que vai transforma-lo em “gente”, compram-lhe roupas e levam-no ao 

trabalho, pra que deixe de ser um “gringo” e se habitue aos costumes e a 

língua. Itzikl então é apresentado ao trabalho de mascate, a visão de tanto 

dinheiro espanta o rapaz que logo faz planos de ficar rico como os tios, e 

assim trazer pai, mãe e irmãos.  

 Itzikl escuta a todas as dicas do tio cuidadosamente, e anota o 

vocabulário aprendido em sua caderneta. O tio lhe ensina como interpretar as 

palavras dos clientes, que não necessariamente querem dizer o que 

significam, sendo preciso compreende-las da maneira mais positiva possível 

para se obter sucesso nos negócios, e ser insistente o suficiente para 

convence-los a comprar. Um “hoje não quero nada”, significa que amanha 

pode querer, e um “não preciso de nada”, é pura besteira pois quem não 

precisa de alguma coisa? 118 . Entretanto ele vem se deparando com 

frequência com uma palavra que o tio não lhe ensinara, e que sente 

vergonha de perguntar, “vai embora, cachór”. Quando ele cruza por um 

conhecido, com quem já se acostumara a encontrar e resolve esclarecer a 

questão, este o responde com certa censura na voz. O mascate iniciante, 

teme ter ofendido ou amolado um cliente, anota mais essa palavra na 

caderneta e segue adiante procurando prestar atenção ao ouvi-la novamente.  

                                                
114 O Novo Mundo, 1927. 
115 Nossa Vida, 1927. 
116CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.186 
117CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.188 
118CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.192	
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 Além do dinheiro, os habitantes locais também causam surpresa no 

menino, principalmente em relação a cor da pele. Itzikl “lamenta o fato de as 

pessoas brasileiras serem castigadas pelo senhor do universo: pessoas tão 

boas e tão ingênuas...e ainda por cima pretas!...”119. 

 O segundo e último conto de Kishinievski é A Moral, traduzido por 

Elisa Caner. Nele, um homem vai acompanhado de um amigo, ambos 

judeus, esperar pelo seu trem na estação. Sentam tomar um café enquanto 

aguardam, eis que seu amigo lhe aponta um sujeito vestido de forma curiosa, 

com certa censura na voz, lhe diz que, apesar de ser difícil de acreditar, 

aquele era também um judeu. Veio a calhar que no embarque no trem, os 

dois vieram a se sentar um de frente ao outro. O sujeito curioso começa a 

puxar assunto, pergunta se ele também era um judeu, pois conhecia o rapaz 

que o estava acompanhando mais cedo no café. 

 O assunto dos dois recai no tema “moral”, ao que o sujeito se inflama, 

dando a perceber se sentir bastante injustiçado pela comunidade judaica, de 

maneira que se torna uma incógnita ao seu ouvinte, “esta tal moral? Será que 

não é uma espécie de capa para encobrir a hipocrisia?”120. O homem então 

começa a contar a história da sua vida, que havia vindo ao Brasil trazido por 

seu irmão, que já se encontrava aqui. Um dia seu irmão, sem explicações 

resolve se mudar repentinamente para o Rio de Janeiro, deixando-o sozinho. 

Em dado momento, exercendo a profissão de mascate, ele bate na porta de 

uma jovem brasileira, que ao vê-lo se emociona e rapidamente o traz pra 

dentro. Lá, aos prantos, ela pergunta por que ele estava sumido por todo 

esse tempo, conta de seu filho, a emoção da moça comove o homem que, 

mesmo percebendo tendo sido confundido com seu irmão, não ousa nega-la 

aquela felicidade, em que vê uma centelha do divino.  

 Ele e a gentia que seu irmão havia abandonado, então passam a 

relacionar-se abertamente, para eles e para a sociedade. Entretanto, para tal, 

ele havia sido excluído da comunidade judaica e perseguido, tendo recebido 

até mesmo uma carta de seu irmão, membro de diversas instituições 

                                                
119CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.191 
120CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.197	
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judaicas, acusando-o de envergonhá-lo. Ele planeja expor o exemplo de 

moral do irmão, e de dezenas de outros que tinham, em segredo, mulheres 

brasileiras, mas resolve silenciar-se pois nada obteria disso, “porque os 

mesmos sabem bem como esconder falsidades, sob o mesmo manto da 

moral...”121. Neste conto, a critica do autor em relação à comunidade judaica, 

e o preconceito com relacionamentos mistos é bastante clara, assim como a 

hipocrisia dentro dela. 

 

 

4.6 Boruch Shulman 

 O autor seguinte tratado é Boruch (Bernardo) Shulman. Nascido em 

Demidowka, na Rússia, em 1887, onde recebeu educação religiosa. Chegou 

ao Brasil em 1909, se estabeleceu no Paraná, onde teve forte participação 

nas atividades comunitárias de Curitiba. Seus contos foram incluídos na 

coletânea Undzer Beitrog, colaborou com diversos jornais, inclusive tendo 

parte na fundação do jornal Di Mentscheit, em 1915, em Porto Alegre. 

Também foi correspondente do Dos Idische Vochenblat, que possuía 

ligações ao Poalei Zion, e do Der Naier Moment122, de São Paulo. Uma das 

suas contribuições mais relevantes foi a publicação em 1937, em português, 

de uma resposta as propagandas antissemita e fascista do integralismo de 

Gustavo Barroso. Chamado de Em Legitima Defesa123, o opúsculo toca, entre 

outros temas como o ridículo dos Protocolos dos Sábios de Sião, na questão 

da nação como único meio atribuição dos direitos considerados básicos 

humanos. Ele coloca essa questão de forma bastante similar à Hannah 

Arendt, anteriormente citada: 

 

                                                
121CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.200 
122 O Novo Momento. Em 1964 foi comprado pelo jornal carioca Di Idische Presse (A 
Imprensa Judaica). Posteriormente em 1980, por problemas financeiros, os dois se fundiram. 
CORRÊA, Anna. Imigrantes Judeus em São Paulo: A Reinvenção do Cotidiano no Bom 
Retiro (1930-2000). São Paulo: 2007. 
123 SCHULMAN, B. Em Legítima Defesa. Curitiba: 1937. Disponibilizado pelo perfil do ICJBS 
no site Yumpu. Disponível em: https://www.yumpu.com/pt/document/view/12727127/em-
legitima-defesa-bernardo-schulman-icjbscombr Acessado em: 28 de outubro de 2017. 
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...quando emudece a linguagem dos canhões, entende-se pela 
linguagem diplomática dos mútuos interesses, que os faz 
respeitarem-se reciprocamente. Com o povo judaico não se pode 
dar o mesmo...Disperso entre todos os povos do globo, 
politicamente ligado ao país onde reside, sua união nacional 
consiste num elo puramente espiritual (elo de historia, religião, 
tradições, língua e igualdade na sorte de perseguidos) o que não 
basta para fazer valer seus direitos. 124 

 

 

 Faleceu em 1971 no Brasil125. Em Curitiba há o Instituto Cultural Judaico 

Brasileiro Bernardo Schulman (ICJBS), associado ao CIP, que alguns anos 

atrás doou todo o seu acervo ídiche ao Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. 

Os dois contos do autor presentes na coletânea são A Satisfação de ter 

Netos, e Minha Nova Pátria, traduzidos por Samuel Belk e Tema Débora 

Warchawski respectivamente.  

 No primeiro conto, um avô recém chegado do leste europeu, Reb126 

Khaim, falando pouquíssimo português, tem o orgulho de ter seus netos 

como ótimos estudantes. Seu neto David, recebe menção honrosa no dia de 

sua formatura, e é tido em alta estima pelo importante professor paraninfo, 

que havia sido apresentado ao avô por David em um atrapalhado ídiche. Reb 

Khaim, volta para casa muito satisfeito por ter presenciado esse momento, 

entretanto se da conta que sim, muito brilhantes são seus netos nos estudos 

seculares, mas quanto ao judaísmo, nada sabem e não parecem tão pouco 

ter interesse. Assimilados, ele percebe com tristeza que a próxima geração 

após David nem mesmo ídiche saberá. A preocupação do avô parece ter sido 

uma preocupação muito comum dentro da comunidade judaica brasileira, 

muitos dos contos aqui apresentados tocam nesta questão, e na declaração 

de Chaim Israel Jugend, previamente exposta, também é possível observá-la. 

 No segundo conto, Shimon Shapiro ainda se encontra em seus “dias 

de gringo”. Veio ao Brasil fugido da convocação de servir o exército czarista, 

deixou a profissão de perito em madeira para trás, para tentar a vida como 

mascate na nova terra. No conto, são relatadas as dificuldades de adaptação 

a profissão de Klaper, para indivíduos que muitas vezes possuíam cargos 

                                                
124SCHULMAN, 1937, P.5 
125 CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.202. 
126Pronome de tratamento em ídiche, quase como “senhor”. 
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especializados nos lugares de onde vieram. Shimon transcorre o conto 

tentando se convencer de que não há vergonha no que faz, mas sente a 

humilhação cada vez que recebe uma negação grosseira nas portas que 

bate. 

 

 

4.7 Abrão Brener 

 O autor seguinte é Abrão Brener, nascido na Rússia em 1897. De 

origem Hassídica, emigrou ao brasil após a segunda guerra mundial, onde 

veio a falecer em 1980, no Rio de Janeiro. Contribuiu para jornais do Uruguai, 

da Argentina, Tel Aviv, e no Brasil colaborou com o Der Naier Moment. Não 

foi possível encontrar informações mais aprofundadas sobre a biografia de 

Brener.  

 O conto O Anel de Ouro foi traduzido por Israel Granatowicz e Samuel 

Belk. Nele Schíele, um comerciante de joias em ouro, desenvolve interesse 

romântico pela mulher de um bicheiro brasileiro, Arlete, que aparece certa 

noite para comprar o anel. Ele vai uma manhã até a casa dela, cobrar a 

primeira parcela do anel, ao que é recepcionado pelo marido. O bicheiro 

mora na favela, e durante todo o percurso até lá, são dadas características 

sobre o estado das moradias, das ruas, que vão intimidando cada vez mais 

Schíele. Chegando na casa, onde ele é recebido justamente pelo bicheiro, há 

a descrição da pobreza da casa. Ao final do conto, após o vendedor de joias 

ter quase passado por maus momentos, e a mulher ter apanhado do bicheiro 

por ciúmes do “gringo”, Arlete vai até a cidade, na casa de Schíele, e joga-lhe 

o anel de volta, afirmando preferir o seu bicheiro. O vendedor de joias, ao 

longo do conto, faz observações em relação a real felicidade do casal, 

fazendo um contraponto a ele que trabalhou demais em sua vida, tem o 

conforto material, mas nunca casou, expondo novamente a questão do 

acumulo de riqueza como algo negativo. 

 

 

4.8 Marcos Jacobovitch 
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 Marcos Jacobovitch nasceu em 1887, na Polônia. Lá se ligou a 

movimentos sionistas de esquerda (Poalei Sion da esquerda), e 

posteriormente a movimentos comunistas, tendo sido preso por isso por 

quatorze anos antes de vir ao Brasil, em 1926. Estabeleceu-se no Rio de 

Janeiro primeiramente, colaborando com o Dos Idische Vochenblat. Lá 

também presidiu a Farband fun Poilisher Idn 127  por certo tempo. 

Posteriormente veio a se estabelecer em Porto Alegre. Escrevia desde seus 

15 anos, tendo publicado alguns de seus trabalhos em ídiche ainda na 

Polônia128. O conto publicado no livro é De Volta, traduzido por Meiri Levin. 

Em nota de rodapé é esclarecido que este seria apenas um trecho de um 

romance maior, porém a versão integral não foi encontrada, sendo traduzido 

apenas esse excerto publicado na Antologia Brasilianish, do IWO argentino. 

 A história no excerto parece girar em torno de uma família alemã judia 

recém chegada da Alemanha, buscando refugio em Porto Alegre durante 

pleno período nazista da segunda guerra. Para surpresa deles, dado dia 

alguém indesejado, vindo do passado, espera por eles em sua casa, Gustav, 

um nazista chamado o “Mensageiro” de Munique. A visita do “Mensageiro”, 

parece perturbar a família, em especial o genro Franz, casado com Bety. As 

circunstancias deixam a entender que ele era um judeu novo, convertido 

apenas para o casamento. Após enxotarem a visita indesejada, Izidor, o pai, 

em desespero, sugere que fujam para as colônias agrícolas judaicas no 

sul129, ao que Franz diz não fazer diferença, pois sempre serão encontrados. 

Ao ouvir isso, o genro Hans, acusa-o de estar dando voz ao seu sangue 

ariano nazista, e um segredo parece estar vindo a tona, para a surpresa de 

Bety, que vê a falta de reação de seu marido com desapontamento. Hans 

grita: 

 

-Cale-se!...Cale-se...Não diga nada...Seu cão sarnento, seu servo 
nazista. A sua suástica está mais enraizada em seu coração do 

                                                
127 Associação dos Judeus Poloneses.  
128 FALBEL. 2010. P.44. 
129  Fundadas pelo Barão Hirsch, banqueiro de Bruxelas que fundou colônias agrícolas 
judaicas na Argentina e no sul do Brasil. Essa sociedade filantrópica de assentamento era 
denominada Jewish Colonization Association (JCA).  No Brasil as colônias agrícolas foram 
Philipson (1904) e Quatro Irmãos (1912). 
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que o “V”. Deite no chão e ajoelhe-se diante do nosso sagrado 
Brasil! Ajoelhe-se diante da “Vitória” e diante da vitória contra a 
besta nazista! Ajoelhe-se, seu impostor!...130  

 

Hans então acusa-o de espião, entretanto o trecho termina antes que se haja 

o esclarecimento do segredo de Franz. Além do tema da fuga do nazismo, 

em vários momentos o personagem do pai de Bety apresenta uma 

preocupação de que o Brasil e os brasileiros, por quem ele parecer nutrir uma 

profunda estima, ou gratidão, se contaminem com os ideais antissemitas 

através da presença nazista. Essa parece ter sido uma preocupação de 

outros autores, por exemplo no opúsculo de Baruch Schulman, Em Legitima 

Defesa, onde ele argumentava contra as acusações antissemitas dos 

integralistas. Schulman parece se preocupar com os brasileiros em relação à 

uma tendência de adoção irrestrita das ideias em voga na Europa e Estados 

Unidos131.  

 

 

4.9 Chaim Rapoport 

 Chaim Rapoport nasceu na Polônia em 1915. Teve uma vida 

atribulada, aos treze anos começou a trabalhar em uma fábrica, pois seu pai 

havia emigrado para os estados unidos e perdera o contato com a família. De 

1936 a 1939 participou da Brigada Internacional da guerra civil da Espanha. 

Então em 39, foi preso e mandado a Sibéria como membro do exercito 

polonês , até 1941, ano em que entra no exército vermelho contra a 

Alemanha e é ferido. Também esteve em um campo de refugiados em 

Munique em 1946, e em 47 foi a bordo do navio Exodus para Israel, foi 

aprisionado pelos ingleses e enviado ao Chipre e em seguida à Alemanha, 

sendo que em 49 retornaria à Israel, vindo em seguida ao Brasil, onde 

faleceu em São Paulo, em 1986132. Em São Paulo, colaborou com o Der 

                                                
130CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.241 
131 SCHULMAN, B. Em Legítima Defesa. Curitiba: 1937. P.6. Disponibilizado pelo perfil do 
ICJBS no site Yumpu. Disponível em: 
https://www.yumpu.com/pt/document/view/12727127/em-legitima-defesa-bernardo-schulman-
icjbscombr Acessado em: 28 de outubro de 2017.	
132 CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.244 
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Naier Moment. Os contos traduzidos foram O Segredo e Finalmente Ele 

Conseguiu..., o primeiro com tradução de Dina Lida Kinoshita e o segundo 

por Hadasa Cytrynowicz. 

 Em O Segredo, o Sr. Maurício Santos, que na realidade se chamava 

Moishe Waitznberg, esconde de sua família por 28 anos ser judeu. Após a 

segunda guerra, são oferecidos obstáculos para que judeus imigrem para a 

maioria dos países, eis que a única forma encontrada por Moishe é a 

América do Sul, com a condição da conversão. Ao chegar ao Brasil, 

especificamente em São Paulo, ele se esforça para se entrosar na 

comunidade local do Bom Retiro, entretanto não o suficiente pra que 

descubram seu segredo, do qual ele se envergonha. Ele observa a 

hostilidade com que a maioria dos seus irmãos judeus tratam os conversos, e 

isto o afasta ainda mais da comunidade, assim como o peso na consciência 

de ter deixado seus pais e seu irmão mais novo “ao Deus dará”, em um shtetl 

na Lituânia. O único feriado que ainda o leva a Sinagoga, é o Yom Kipur, o 

Dia do Perdão133. Constrói riqueza, casa com uma brasileira, Maria, e os dois 

tem uma filha. Essa filha vem tendo um comportamento estranho e some de 

casa por algum tempo, o que leva o Sr. Maurício a se fechar cada vez mais, 

remoendo o passado e seus erros.  

 Certo dia dona Maria socorre um Klaper, sofrendo de convulsão a sua 

porta. O encontro com o Klaper Schloimke é providencial para que o segredo 

de Moishe venha a tona para Maria, que compreende o que vinha 

angustiando o marido, ao que Schloimke identifica os livros ídiche do dono da 

casa. Outro segredo que vem a tona diz respeito ao sumiço da filha, esta 

havia havia se casado com um rapaz judeu, já conhecido da família, e tido 

um filho, o sumiço da a entender que a moça temia a reação dos pais em 

relação a um casamento misto. A felicidade de Moishe ao dar a noticia à 

esposa, reforça ainda mais a desconfiança dela, que conta então que já sabe 

de seu segredo, conta também a respeito do mascate, que ao compartilhar 

                                                
133 Em uma das noites do Yom Kipur, é recitado o Kol Nidrei. Não é propriamente uma 
oração, mas uma declaração que liberta dos contratos, acordos e promessas feitos sob 
circunstancias desfavoráveis ou coercitivas, ou que o individuo não tenha condições de 
cumprir. O Kol Nidrei teve papel muito importante no caso dos criptojudeus conversos 
oriundos da península ibérica, por exemplo. 
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com ela sua própria vida, acabou  por narrar a vida do próprio marido. Ao 

final do conto, Maria organiza o encontro dos dois em sua casa, Schloimke 

fica surpreso com Moishe falando ídiche, pois acreditava até então que 

aquela era uma casa cristã. Finda que ao compartilharem as similaridades de 

suas vidas, os dois descobrem serem os irmãos separados muito tempo 

atrás. 

 O segundo conto de Rapoport, Finalmente Ele Conseguiu..., um 

mendigo aparentemente, morava na soleira de uma loja, um homem que já 

não tinha mais nome, mas que ao mesmo tempo podia ter qualquer nome, e 

que como qualquer outro, os pais o mimaram e cuidaram quando era bebê, o 

pai o envolvia no Tales134 e a mãe lhe falava em ídiche. O autor o nomeia 

Isroel, os transeuntes de tzedreiter135, hoje ele é apenas o mendigo que 

dorme na soleira e se comporta, frequentemente, como louco. No decorrer da 

história é revelado como ele chegou até a situação em que está, veio da 

conturbada Alemanha, onde uma pancada na cabeça lhe causou um 

derrame, e por vinte anos viveu em São Paulo, sem que ninguém se 

preocupasse com ele, e seu abandono apenas agravou o caso. Memórias de 

sua infância e da guerra, do bombardeio à sua casa em Varsóvia, invadem a 

sua mente, como águas escuras em que ele mergulha, e personagens do seu 

passado lhe aparecem.  

 Ficava imóvel, encolhido rente a parede, sem emitir qualquer som e 

sem esboçar sinais vitais, “Se nesse lugar estivesse deitado um cachorro 

ferido, talvez alguém se abaixasse com sentimento de pena: tsaar baal 

khai 136 ”, mas passavam com indiferença. Em dada noite, em que sua 

consciência estava um pouco mais presente, ele observou o apartamento no 

prédio em frente, as luzes acesas, as vozes alegres dizendo Lekhaim137, e 

um disco em ídiche ressoando. Isroel ao ver aquela felicidade, e todas 

aquelas luzes, desejou ter um lar para que escrevessem para ele, mas quem 

                                                
134 Ou Talit, no hebraico. Xale de orações masculino. 
135 Perturbado em ídiche. 
136 Ter dó de um ser vivo, um animal. Em nota da tradutora (CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 
2007, p.276). 
137 Forma de brindar tradicional judaica.  
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escreveria para ele? Com certeza haveria alguém. O sofrimento o invade, as 

últimas palavras que ouvem são do fim da canção: 

 

Ober az mir laidn beide, 

Di velt un ikh alein 

Hot di velt nit vu tzu kumen, 

Um ikh hob nit vu tzu guein138  

 

Durante a madrugada o pronto socorro veio busca-lo, e no ano de 1975, trinta 

anos após ter deixado seu lar, ele finalmente conseguiu seu endereço 

pessoal, no cemitério israelita do Butantã. Rapoport trata de questões mais 

densas e não tão frequentes relacionadas ao imigrante judeu, angústias e 

dilemas internos, no caso dos dois contos, de personagens postos à margem 

dentro da própria comunidade judaica, que já se encontrava à margem de 

uma sociedade geral.  

 

 

4.10 Isaac Raizman 

  O autor escritor Isaac Raizman, nasceu em 1901 na Polônia, 

onde veio inclusive a cursar a yeshiva139. Começou a publicar em jornais 

poloneses em 1923, em 1925 imigrou para o Brasil apoiado pelo CYSCHO, 

como forma de dar sustentação ao movimento pró ídiche no Brasil140, após 

um período de 3 anos vivendo no que viria a ser Israel, posteriormente vindo 

a se estabelecer definitivamente lá. Foi ativista político e editor do periódico 

Der Naier Vort141, em Porto Alegre. Publicou em ídiche os seguintes livros 

relacionados a história dos judeus no Brasil: Geschichte Fun Iidn in Brazil142, 

                                                
138 Mas se nós sofremos os dois/ o mundo e eu sozinho/ o mundo não tem onde vir/ e eu não 
tenho aonde ir. Em nota da tradutora. Canção do escritor e poeta ídiche Abraham Reisen 
(CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.278) 
139 Escola de estudos talmúdicos. 
140 SZUCHMAN, E. Língua e Identidade: O ídiche e o Hebraico no Contexto Histórico da 
Educação Judaica no Brasil. R. Vértices, São Paulo, N.13. P.60, 2012. 
141 A Nova Palavra 
142 História dos Judeus no Brasil, 1935. Segundo Falbel, “não passava de uma síntese de 
alguns capítulos históricos relativos aos judeus, ou melhor, cristãos-novos no período 
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A Fertlyohrhundert idische presse in Brazil 143  e Idische scheferishkeit in 

lender fun portugalischen loshen 144 . E também o romance Lebens in 

schturm145, de 1956, que foi publicado em Israel. 

 Raizman tem dois contos publicados na coletânea, Mendel “Boa 

Tarde”, traduzido por Cilka Thalenberg, e Vidraceiro, Vidraceiro, traduzido por 

Elisa Caner. O primeiro se passa em uma cidadezinha de São Paulo, e mais 

adiante no conto, no Bom Retiro, e expõe o cotidiano do klientelchik Mendel. 

Os preconceitos, como é o caso da sobrinha de Mendel (que todos acredita 

ser sua filha), de quem as outras crianças da escola judaica caçoam, 

chamando-a de “Boa tarde”, isto por causa do hábito de Mendel de desejar 

boa tarde aos seus clientes independente do horário, e do seu bordão, 

“Mendel ‘Boa Tarde’ vende colchas, cinco por mês”. E também as áreas onde 

costumavam trabalhar, no caso de Mendel, o “logar”, que o autor deixa a 

entender ser uma zona de prostíbulos.  

 O segundo conto se passa em Porto Alegre, isso após Iankl ter 

imigrado com sua esposa e seus dois filhos para uma das colônias do Barão 

Hirsch, a colônia Philipson, sendo o único que não ia por necessidade, e sim 

por se identificar com a ideia. Lá a felicidade dele acaba sendo abalada com 

a má adaptação dos demais colonos, após o primeiro agricultor judeu desistir 

e fixar-se na cidade, um agricultor cristão que morava nas vizinhanças é 

colocado em seu lugar. Após isso, mais e mais casos de abandono 

ocorreram, e mais e mais não judeus se assentaram. Apesar de não gostar 

da situação, isto não causava impedimento a Iankl, até que, pela falta de 

judeus na colônia, a escola judaica foi fechada, e nos feriados, era preciso 

deslocar-se até a cidade para rezar. Assim ele acabou vendendo sua terra e 

indo também para a cidade, onde se tornou vidraceiro e transmitiu a profissão 

aos filhos, que logo já estavam atendendo grandes empreiteiras, enquanto 

ele não queria se desfazer da caixa de vidros que carregava nos ombros, e 

                                                                                                                                      
colonial, escrito em tom apologético, e que de certa forma revelava o deliberado esforço do 
autor para apresentar os judeus que viviam no Brasil com um rosto positivo em oposição a 
propaganda integralista daqueles anos obscuros da politica nacional.” (FALBEL, 2008. P.68) 
143 Um Quarto de Século de Imprensa Judaica no Brasil, Safed, 1968. 
144 Criatividade Judaica em Terras de Língua Portuguesa. Safed, 1975. 
145 Vidas Tempestuosas. Tel-Aviv, 1965. 
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de seus fregueses pobres, e agora que todos os seus filhos já estavam 

casados e fora de casa, ele lamentava não ter sua vida de agricultor. 

 

 

4.11 Leib Malach 

 O escritor seguinte é Leib Malach, nascido em 1894 na Polônia. Não 

veio realmente a se instalar no Brasil, emigrou para a Argentina, mas suas 

passagens pelo país inspiraram suas obras mais importantes, onde tratou do 

tema dos Tmeim146 e o tráfico de mulheres judias do leste europeu para 

prostituição, tema central de sua peça Ibergus147. Este drama teve um papel 

central no combate a influência dos “indesejáveis” nos teatros argentinos e 

brasileiros. Na introdução da primeira edição, escrita por Jacob Botochanski, 

ele declara que a peça havia sido lida por um diretor de teatro de Buenos 

Aires, e que ele estava prestes a encená-la, mas que em último minuto 

recuou por receio da provocação aos traficantes de escravas brancas148. A 

figura central da história de Ibergus, é a prostituta Reizel, seu marido, o 

deputado do Congresso Nacional, Dr. Silva, assim como os demais 

elementos da comunidade dos “indesejáveis”, e se passa no Rio de janeiro 

da época. Em outro textos seu, ele também fala das colônias agrícolas no sul 

do país. Sua fama internacional o levou a se instalar em diversos países, 

entre eles Argentina, Estados Unidos e Israel. Faleceu em Paris, em 1936. 

Começou a publicar ainda na Polônia, onde ficou popular com uma 

composição que fez para o movimento juvenil do Poalei Zion149. No Brasil 

veio também a colaborar com o Dos Idiche Vochenblat. 

 Também inspirados no que o autor vivenciou em sua estadia no Rio de 

Janeiro, está o romance Don Domingos Kreitzveg150, considerado por Meir 

Kucinski, em seu artigo sobre a literatura ídiche brasileira, Dinamicidade 

                                                
146 Do hebraico, Impuros. Os indesejáveis. Incluindo não só os traficantes mas todos que se 
relacionassem com eles. Havia grande preocupação dos judeus em serem associados à 
esses indivíduos, além das questões morais, por receio do antissemitismo.  
147 Transfusão ou transformação.  
148 FALBEL, 2008. P.638 
149 FALBEL, 2008. P.636 
150 A Encruzilhada de Dom Domingos 
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Social e Estagnação Literária151, como o único grande romance da vida 

judaico brasileira. Deste, três capítulos, que podem ser lidos em separado 

como contos, foram publicados no livro trabalhado (e anteriormente na 

antologia argentina Brasilianish). O primeiro capítulo, Imigrante Naftole 

Koifman152, foi traduzido por Tema Débora Warchawski, gira em torno de 

Naftole, recém chegado em São Paulo, no Bom Retiro, durante o início da 

imigração judaica no Brasil. Assim como os demais conterrâneos, ele 

trabalhava mascateando, e quando os negócios passaram a melhorar, ele 

trocou o comércio de tecidos e colchas, por artigos cristãos, como crucifixos, 

livrinhos de preces e quadro de santos, dos quais ele não sabia diferenciar os 

rostos. 

 Na época em que o governo estadual queria que São Paulo superasse 

Rio de Janeiro, ofereciam-se terras em regiões afastadas da cidade por 

preços muito baratos, e Naftole passava os sábados, quando não 

comerciava, especulando seus preços e fazendo planos. Quando comprou 

suas glebas, sem comentar com nenhum de seus conterrâneos, passou a 

economizar em tudo que podia, e ir comprando novas terras, até já possuir 

quantidade razoável em diversas regiões da cidade. A cidade foi se 

expandindo e magnatas alemães e italianos faziam planos de construir um 

grande centro industrial, era fácil conseguir dinheiro nos bancos para 

construir nas terras, mas Naftole tinha plano de vendê-las quando 

alcançassem um bom preço, pois não se considerava um bom 

empreendedor. 

 A historia então se desenvolve com o ex mascate, na ânsia de 

acumular riqueza, acumulando, gastando muito pouco, desenvolvendo 

esquemas corruptos e se afastando de seus antigos conhecidos para evitar o 

“perigo” da tentação de lhe pedirem dinheiro emprestado. Seu acordo inicial 

com sua família, era de que voltaria a pequena cidade na Bessarábia após 

juntar mil rublos, entretanto nem mesmo tocou no assunto de sua riqueza na 

correspondência com sua mulher e filho, lhes enviando 120 rublos a cada 

três meses. Sua mulher ficou sabendo de situação abastada de Naftole 
                                                
151 BEREZIN e CYTRYNOWICZ, 2002, p.23 
152 foi destacado em nota da tradutora a tradução de Koifman como “comprador”, em ídiche. 
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através de conterrâneos que moravam no Brasil, e comentavam com ela por 

correspondência. O marido então enviou-lhes passagens de navio de terceira 

classe, e esperou pela família no porto de Santos, sem esboçar qualquer 

alegria e levou-os ao quarto úmido e mofado em que morava, contrariando as 

expectativas dos dois. 

 Desde o início se formou um atrito entre pai e filho, Naftole não 

confiava no filho para lhe auxiliar nos negócios e negava sua participação, o 

filho então, desocupado, resolveu tornar-se um “boa vida”, algo que a fama 

de riqueza do pai, e o interesse de seus colegas, lhe permitia. Iossele vivia 

sempre de empréstimos dos amigos, jogando em bares e comprando roupas 

bonitas no nome do pai -que era obrigado a pagar para não sujar sua 

reputação- e rapidamente passou a se chamar José. 

 No segundo capítulo, Teatro Ídiche: palcos e conflitos, traduzido por 

Genha Migdal, Malach vai tocar na questão dos “impuros”153 e do teatro 

ídiche. Mauricio Hokh dirigia a encenação de “O sacrifício de Isaac”, 

interpretada em sua maioria por mascates precisando completar a renda do 

mês. A um mês aproximadamente os “impuros” haviam inaugurado seu 

próprio cemitério, quanto mais se dava a separação deles do resto da 

comunidade, menos era necessário se pronunciar contra eles, mas apesar 

disso sua desconfortável presença ainda estava no teatro, “os grandes 

diamantes nos dedos e nos pescoços brilhavam com reflexos azuis e 

purpuras...Falava-se alto e gargalhava-se sonoramente...e, mesmo sobre as 

cabeças do publico, ofereciam-se caixas de bombons e chocolate.”154O ator, 

ao ouvir o publico murmurando em reprovação aumentando, veio ao palco na 

tentativa de apaziguar os ânimos, quando alguém da plateia gritou para que 

os impuros saíssem. Assim que ele entende do que se trata, tenta “salvar a 

situação, ou melhor: a sua posição. Teve a sensação que ficaria pendurado 

nem pra cá, nem pra lá”155, se omitindo de um posicionamento.  

 Após o incidente e todo alvoroço que causou, Mauricio tenta jurar sua 

fidelidade à “praça”, aos judeus colonos não pertencentes ao “bando”, e tenta 

                                                
153 Os Tmeim, ou indesejados. Traficantes de mulheres. 
154 CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.308. 
155 CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.309. 
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uma reaproximação, eles aceitam sua retratação, mas boatos de que o ator 

continuava assíduo do “bando”, e até mesmo dos de esquerda, fazem com 

que a nova encenação de sua peça seja um desastre. Cansado, ele passa 

para os indesejáveis, onde é aceito como um igual, e feito seu cantor 

litúrgico. 

 Em seguida a história se foca mais no personagem de Dônie 

(diminutivo de Don) e nas relações dentro do “bando”. Dônie era um rapaz 

jovem, judeu, que vivia sustentado por sua amante, uma prostituta espanhola 

chamada Juana, que o tratava com carinho e sempre lhe trazia presentes, de 

forma que ele raramente tinha contato com outras pessoas. Certo dia, 

entediado, ele resolve sair e conhece uma prostituta judia, Mâniele, ou “a 

rainha da Inglaterra”, com quem faz amizade e lhe introduz aos demais dos 

indesejáveis. Logo ele cai nas graças de todos -inclusive do ator Mauricio, 

que lhe cantava canções do pai do teatro ídiche, Goldfaden156, e algumas 

composições próprias, que ridicularizavam os hipócritas da “praça”- e passa a 

participar mais ativamente das atividades religiosas lideradas 

extraoficialmente pelo grupo.  

 Em um dos grandes feriados, ele é levado ao cemitério dos Tmeim, 

para reverenciar seus mortos, as “raparigas” e as “madames” judias também 

foram liberadas para que fizessem o mesmo. E Mauricio, que agora era o 

cantor, executava o canto do El Moles157 com o nome de cada ente querido 

falecido que lhe era requisitado. Fazia muito tempo que Dônie se encontrava 

afastado do judaísmo, naquela ida ao cemitério lhe chamou a atenção como, 

neste cemitério em particular, sobre as sepulturas a maioria das fotografias 

eram de mulheres, muitas das quais de faces pálidas e juvenis, e isso parece 

o consternar de certa maneira pois o faz lembrar do que vira na travessa 

Santo Amaro, onde na porta dos quartos, havia a foto de cada rapariga. 

 O terceiro capítulo, A colônia Quatro Irmãos, foi traduzido também por 

Genha Migdal. Malach visitou as colônias da JCA com o intuito de escrever 
                                                
156  Abraham Goldfaden (1840-1908). Wolitz, Seth L. 2010. Goldfadn, Avrom. YIVO 
Encyclopedia of Jews in Eastern Europe. Disponível em: 
http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Goldfadn_Avrom Acessado em: 15 de 
novembro de 2017. 
157 El Malei Rachamim, reza para a alma de uma pessoa falecida. 
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uma matéria sobre elas para um jornal Argentino, e durante sua estadia teve 

contato com a história de diversos colonos assentados na região158. Nele, é 

expresso principalmente as dificuldades perante as más condições das 

instalações dos colonos, o pouco acesso a educação e a falta de suporte 

para a realização das necessidades religiosas. 

 

 

 

4.12 Itzkhak Guterman 

 Em seguida esta o conto de Itzkhak Guterman, nascido na Polônia em 

1907, só veio ao Brasil em 1957, tendo se refugiado no Cazaquistão durante 

a Segunda Guerra, e retornado a Lodz em seguida. Em Lodz atuava no 

sindicato local até início da guerra, escreveu contos proletários para vários 

jornais e revistas. Seu conto, A Praça em Ebulição, traduzido por Cilka 

Thalenberg, trata com humor de um cotidiano judaico mais ameno no Brasil, 

de hábitos, lugares e diálogos carregados de referencias a cultura judaica e 

anedotas. A amenidade e a falta de enredos dramáticos, entretanto, não o 

torna menos interessante, pelo contrário, o autor dessa forma explora 

questões relacionadas à assimilação. 

 

 

4.13 Josif Landa 

 Por fim, Josif Landa, nascido em 1912 na Bessarábia, faleceu em São 

Paulo em 2000, tendo vindo para o Brasil em 1936. No Brasil se envolveu 

com as atividades comunitárias culturais ligadas aos grupos de esquerda, 

colaborando com a Associação Scholem Aleichem do Rio de Janeiro 

(relacionada ao Yikuf), dedicando-se a literatura, teatro e também às artes 

plásticas. Contribuiu para jornais como o Undzer Shtime, Der Poilischer Id e 

Di Tzeit e publicou seus poemas e contos no livro Likhtike Kayorn159. Muito 

                                                
158 FALBEL, 2008. P.641. 
159 Claras Madrugadas. 1959, ed. Monte Scopus, Rio de Janeiro. 
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de sua temática é dedicada as vitimas da segunda guerra, em especial na 

marcha da morte de Transnístria160, embora não nos contos selecionados 

para a coletânea. No livro aqui trabalhado, foram publicados dois contos do 

autor, sendo o  primeiro, Claras Madrugadas, com tradução de Dina Lida 

Kinoshita, o segundo é Maratimbas, com tradução de Esther Wajskop 

Terdiman. 

 Em Claras Madrugadas, a historia se desenvolve no campo, em torno 

de personagens humildes e trabalhadores rurais, que vivem em condições 

ruins, entre doenças, falta de educação, trabalho exaustivo, exploração e 

falta de direitos. Logo no começo da historia o sindicato dos maquinistas  é 

apresentado com desconfiança as vistas de um desses habitantes do campo, 

assim como parece que é visto pelos demais camponeses. Chico Baião, 

mensageiro e espécie de faz tudo para os senhores da região, em visita à 

irmã e o genro, coincidentemente durante uma reunião de membros do 

sindicato, acaba para sua surpresa, interessado pelas palavras dos homens: 

 

Eles contavam sobre a anistia, sobre os “pracinhas”, em sua 
conversa se entrelaçavam nomes legendários que Chico não 
imaginava realmente existirem...Ele ouviu agora que vão reivindicar 
terra para os camponeses, melhores salários para os operários e 
funcionários. 

 Chico Baião começou a sentir que essas poucas pessoas 
falavam com tanta certeza e com tanta força como se não fossem 
três ou quatro- mas milhares, reivindicando, exigindo justiça... 
 -E com direitos!...161  

 

No decorrer da história se da um processo de consciência de coletividade 

entre os personagens camponeses, já ouvem-se boatos da formação de uma 

liga camponesa, com a intenção de proteção e reivindicação dos direitos 

dessa comunidade bastante carente. Esse processo também acontece no 

conflitos internos vivenciados pelos personagens, por exemplo no caso do 

próprio Chico Baião, que recusa fazer os serviços de capanga para um dos 

poderosos senhores, que planejava arruinar os planos do senhor rival de 

construir um grupo escolar para a comunidade. Chico argumenta com o 

                                                
160 CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.352. 
161 CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.361	
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senhor que seus dias de capanga haviam acabado, e que “nós pobres, 

somos todos irmãos!”162. Outro exemplo é o caso da professora Helena, 

trazida para a cidade para trabalhar na escola recém construída. Apesar de 

querer ir embora do lugar tão miserável, ela se sente responsável por trazer 

algo de importante aqueles camponeses tão carentes. A pobreza e miséria, o 

assédio de um dos homens poderosos da região, e todo o sofrimento 

daquelas mães, a desolava mas também causava na professora um 

sentimento de pertencimento aquela luta. Além desses dilemas, parece haver 

um movimento dos personagens se dando conta de serem apenas peças nas 

mãos dos homens poderosos, e que morriam e sofriam por rivalidades que 

não eram as deles. 

 Em Maratimbas, mais uma vez o tema da manipulação das pessoas 

humildes por um punhado de homens que concentravam o poder em si, 

aparece como força motriz da história. Dessa vez camponeses e pescadores 

sofrem nas mãos da rivalidade entre dois figurões, Godofredo Costa e 

Miranda. 

...se alguma vez se encontrava um enforcado numa árvore, um 
pescador ou um colono que trabalhava com os Miranda, sabia-se 
que a mão de Godofredo o fizera; achava-se um morto que era 
“segurança” de Godofredo, sabia-se que era trabalho pessoal do 
Miranda. Camponeses e pescadores viviam apavorados, com 
medo, na penúria.163 

 

 O personagem principal é Julian, de uma família e pescadores, mas 

que entretanto não tinha gosto pela pesca, e sim pela agricultura, e 

trabalhava nos campos de Miranda. Mais adiante a história se volta, a partir 

de Julian, para Tereza. Ambos tinham uma ligação romântica, e também 

eram unidos pela vida de pobreza, sofrimento e trabalho pesado, que 

compartilhavam com os demais habitantes de aldeia. Assim como no conto 

anterior, Tereza sofre com os assédios de Godofredo. A história se conecta 

então a Venâncio, um pintor que se esconde da perseguição politica na 

cidade, e com quem Tereza vem a se encontrar. Ela, que nunca havia visto 

tal coisa de pintar como um trabalho, pergunta com curiosidade: 

                                                
162 CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.375. 
163 CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.386	
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-E você, trabalha?...Pintar é, também, um trabalho? 

Quando ele contou que era, igualmente, um daqueles que lutavam 
por um mundo melhor e que por isso eram perseguidos...Que aqui 
ele se escondia temporariamente, ela se sentiu mais próxima dele, 
de seu trabalho, de sua luta.164 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
164 CYTRYNOWICZ e MIGDAL. 2007, p.390 
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CONCLUSÃO 

 

 Ao longo do trabalho, foi notado que a abordagem direta à temáticas 

políticas ou transgressoras não ocorre de forma claramente homogênea ou 

explicita em todos os contos, entretanto o próprio uso do ídiche se torna um 

ponto bastante significativo e forte na sua condição de língua usada por uma 

minoria. Afirmar que a literatura menor produzida em ídiche teria um papel 

político e questionador, acaba quase sendo redundante, considerando os 

rachas e dissidências que envolveram a insistência no uso da língua 

(associada à sua carga progressista) por parte dos judeus no Brasil, assim 

como as proibições impostas ao uso de demais línguas durante a campanha 

de nacionalização de Vargas.    

 Também foi possível observar que em certos momentos, durante a 

revisão historiográfica, a oposição “Sionistas e Hebraico” versus 

“Progressistas e Ídiche“ é colocada de forma simplificada e de contornos 

equivocadamente bem definidos demais. Ao se abordar o assunto por um 

viés tão binário, associando exclusivamente a língua à um progressismo 

antissionista (associação que parecia ser mais precisa em contexto soviético) 

corre-se o risco de perder a medida da importância que os movimentos 

sionistas progressistas, que defendiam o ídiche,  tiveram no Brasil, sendo que 

segundo o observado, existiam em maior peso. Mesmo que a minoria dentre 

os grupos sionistas tenham sido adeptos do ídiche, grupos idichistas e 

sionistas de esquerda, como o Poalei Sion, foram de grande importância e 

também tiveram aqui a sua representação. Isto foi possível de se observar 

tanto através da biografia dos autores trabalhados, quanto na historiografia 

consultada. Quanto a influência do BUND nos grupos judeus brasileiros, 

infelizmente não foi encontrada historiografia que tratasse de forma tão 

aprofundada o assunto até o momento, sendo que seria preciso um 

levantamento mais focado. 

 Quanto às temáticas tratadas pareceu predominar uma espécie de 

ciclo do imigrante judeu ashkenazi, que vem ao Brasil sem nada, com o 

intuito de se estabilizar, acumular o suficiente para trazer e ajudar a família, e 

criar para si uma situação distanciada, muitas vezes oposta, da miséria em 
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que vivia. Nesse percurso ele perde ou se afasta do judaísmo, causando-o 

uma deterioração moral ou sentimento de despropósito em tudo aquilo de 

material que conquistou, geralmente percebido ao fim da vida. Essa 

associação da riqueza material em exagero à um retrocesso moral pode, 

talvez,  ser relacionado à aspectos da própria religião judaica ou ao 

progressismo dos autores. A questão da memória, do não esquecer de onde 

veio e o passado de seus antepassados, também é recorrente e fortemente 

relacionada ao judaísmo. Estas se estendem também aos momentos em que 

o trauma do Khurbn165 e das lembranças e medos do antissemitismo vem à 

tona (algumas vezes até mesmo como uma forma de aviso). 

 Há também as temáticas conectadas à organização do que seria 

considerada a comunidade judaica, suas hierarquizações e preconceitos. Em 

casos especiais a hipocrisia dentro destes grupos é ressaltada, em casos de 

segregação motivados por diferenças. Essa temática acaba por se misturar 

às temáticas “brasileiras”, envolvendo preconceito com casamentos mistos, 

assimilação à sociedade brasileira, conversões, as colônias agrícolas no Rio 

Grande do Sul e o bastante particular caso dos mafiosos envolvidos com a 

prostituição. Embora o romance de Leib Malach tenha tido a intenção de 

afastar os indesejados dos teatros judaicos e condenar sua atividade, ele o 

faz de maneira sensível, e ao meu ver não os dissocia de humanidade. 

 A visibilidade das injustiças, pobreza e da desigualdade no Brasil, e 

entre os brasileiros, também é marcante e parece tocar os autores. Nos 

contos mais carregados de ideais socialistas, ou em que estes são mais 

explícitos, essa questão é fortemente abordada, sendo também recorrente o 

assédio ou abuso sexual, geralmente praticados por homens poderosos 

sobre empregadas e mulheres simples. Neste casos também pode-se fazer 

um paralelo à questões políticas, sendo essa relação de abuso do mais 

poderoso sobre o mais humilde um paralelo à exploração patronal e à luta de 

classes.  

 Em alguns casos é possível observar certa erotização do “nativo” 

brasileiro, assim como estereótipos, como a personalidade amigável, 

ingenuidade e em um dos contos surgiu a questão da malandragem. Muito 
                                                
165 Nome ídiche para a Shoáh, ou Holocausto. 
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interessantes são os casos em que não há qualquer menção à personagens 

judeus ou referências judaicas, e os momentos em que a ditadura militar é 

claramente abordada, com menções abertas à tortura. 

 Aspecto em comum à todos os textos, além da língua de produção, 

são as questões de adaptação e troca trazidas pela imigração. Seus dilemas, 

suas dificuldades, os enfrentamentos que esse novo lugar e pessoas os 

impuseram, e vice versa. Relacionado à isso está também a questão de uma 

identidade deslocada, uma desterritorialização.  

 Em vários dos contos é palpável uma sensação de desconforto, e isso 

remete à um aspecto de resistência presente nessa literatura (onde o ídiche 

exerce peso fundamental, tanto pela resistência quanto pelo desconforto), 

assim como às características de uma literatura menor: fazer-se uso de uma 

língua desterritorializada (sendo o conceito de Yiddishland presente à alguns 

do autores a desterritorialização por excelência, ao que a língua substitui o 

espaço físico geográfico, ou ainda, reivindica ser o seu próprio território) ; 

pelo seu aspecto político, pois o meio social não é apenas um pano de fundo 

ao caso individual; e pelo aspecto coletivo intrínseco à essa literatura, 

“porque só ela é determinada a satisfazer as condições de uma enunciação 

coletiva que faltam por toda outra parte nesse meio”166. 

 Um aspecto não analisado no trabalho mas que também poderia se 

levar em conta, que se soma a isso tudo, seria a questão da recepção e da 

publicação, que também são permeados pela questão do desconforto e da 

dificuldade. Podendo ser tema de uma pesquisa futura. 

 	

                                                
166 DELEUZE e GUATTARI, 2014, p.37 
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