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PREFÁCIO 

Prefaciar um livro significa, a meu ver, associar-se a um 
empreendimento intelectual a que se reconhecem méritos, mas não implica 
a concordância automática e global com todas as suas teses. 

Os problemas versados na pesquisa, a um tempo minuciosa e ampla, 
do professor Alexandre Lissovsky estão longe de ter sido definitivamente 
resolvidos pelos historiadores e, de certo modo, principalmente os 
acontecimentos que levaram ao nascimento do Estado de Israel, demasiado 
próximos para serem julgados com inteira objetividade. Contudo, dentro da 
perspectiva do autor é realizado um esforço considerável, para mostrar as 
raízes e o bem fundado das medidas e lutas, das razões e legitimidade da 
criação do Estado judeu. 

O grande número de documentos que apresenta – muitos inéditos em 
português, o que só por si torna este trabalho de consulta obrigatória – e a 
longa transcrição de debates, por exemplo na Comissão Especial para a 
Palestina (UNSCOP), onde tem a probidade de apresentar opiniões de 
correntes políticas muito diferentes da sua, indicam uma intenção de abrir 
num sentido vasto o problema, embora cingindo-o ao propósito 
fundamental da linha cêntrica que é a justificação e defesa do Estado de 
Israel. 

É dentro desta ótica que o livro deve ser lido e neste sentido, que pelo 
momento estou apenas determinando, constitui uma obra de interesse 
inegável, dispensando a consulta de muitos documentos e pondo à 
disposição dos interessados, de uma forma lógica e clara, argumentos 
básicos e importantes para se entender o nascimento do Estado de Israel. 
Em certo sentido, nestas páginas, o Estado nasce uma segunda vez, pelas 
suas mãos e pelo que os gregos chamariam de maiêutica. 

O seu valor é não ser uma apologia cega mas submetida a um critério 
de demonstração que, embora subordinada a um objetivo inalterável, indica 
os caminhos do raciocínio. Ortodoxa quanto aos propósitos, é problemática 
quanto aos meios, o que equivale a dizer inteligente, mesmo quando 




