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compartilhada, pois, caso contrário, leva à soberba, que é o caminho direto 
para o isolamento e a autodestruição. 

Tanto a defesa do direito de existência do Estado de Israel com uma 
identidade nacional própria como o direito à existência de um Estado palestino 
são causas justas. Mas, como em todas as causas humanas, suas lideranças 
não necessariamente apresentam propostas viáveis e adequadas. Reconhecer 
a justiça de uma causa não significa portanto o alinhamento automático com 
seu programa político, e muito menos justifica deturpar a história e 
apresentar uma visão antissemita do suposto responsável pela injustiça. 

Os conflitos nacionais não apresentam soluções simples, e uma 
atitude humanista e democrática não se conjuga com leituras maniqueístas. 
Quem assim o fizer estará destruindo a única base que pode conduzir à paz: 
o reconhecimento de que dois povos, com tradições diferentes, cada um 
com seu Estado soberano, devem aprender a conviver e respeitar-se 
mutuamente. O humanismo real não é produto da retórica de intelectuais 
iluminados, mas tem como base a capacidade de estender o sentimento de 
solidariedade que temos para com nosso grupo mais imediato a toda a 
humanidade. Quando se apresentam, em nome de uma justiça abstrata, 
argumentos racistas para desumanizar o outro, o resultado é o fechamento 
de cada um em suas lealdades de grupo, o fortalecimento da desconfiança e 
a confrontação destrutiva. 
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SENTADOS À MESA NO SÉCULO XXI 

Nilton Bonder 

Sentados à mesa no século XXI 

ara pensar o judaísmo no século XXI não podemos passar ao largo da 
noção de família. Isso porque a melhor maneira de definir o judaísmo é 

uma família. A complexidade do judaísmo está em ser um pouco de tudo 
que não é: não é religião, não é filosofia, não é cultura, não é etnia, não é 
estado e não é terra. É tudo ao mesmo tempo. Mordechai Kaplan tentou 
expressar isso dizendo que somos uma civilização. A definição, no entanto, 
seja nos estatutos, seja na memória popular, é que somos uma família. 

Os estatutos são claros. Somos uma família porque nascemos do 
rompimento de uma família na busca de criação de uma outra. Para a 
psicanálise esta é a própria definição de identidade. Rompemos para gerar 
independência, individualização e personalidade. O Gênesis é claro: pitadas 
de física, biologia, evolução e aspectos de nossa espécie que não ocupam 
mais do que 5% do texto. Os 95% restantes são sobre família. Como sair de 
casa? Como achar a mulher certa? Se vai ter filhos, como educá-los? Como 
não sacrificá-los? Como tratá-los de forma igual? Como lidar com ciúmes? 
Como pensar em continuidade? Como, acima de tudo, fazê-los iguais a nós 
e, ao mesmo tempo, diferentes e individualizados? 

No coração da família está seu drama, sua tragédia, seu suspense e 
sua comédia – dependendo do gosto do freguês. Família é sobre como ser 
igual e como ser diferente. Como honrar pai e mãe e como honrar a si 
mesmo. O primeiro é mandamento; o segundo, a lei fundamental da 
sobrevivência. O final feliz acontece quando os pais atingem a maturidade 
que os faz entender que são melhor honrados quando os filhos honram a si 
mesmos; ou os filhos de que honrar a si mesmos inclui honrar pai e mãe. 
Mas este é o final feliz, a utopia, o modelo, ou o fim (que, diga-se de 
passagem, é sempre menos importante que o processo). 

A descrição bíblica de ser judeu é estar em família, lidar com suas 
tensões, promover a continuidade e gerar um filho(a)-projeto perfeito: igual 
a nós e diferente. É invejado nesta sociedade aquele que produz o filho 
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médico. Filho médico quer dizer a perfeição. É o filho que nos ama (nossa 
comida, nossa casa, nossos hábitos...) e, ao mesmo tempo, é diferente: não 
vai herdar a “lojinha” (apesar de ser muitas vezes sustentado pela mesma), 
vai ser doutor! O doutor cuidou de si, é respeitado porque cuida dos outros, 
mas sua essência é poder cuidar dos pais. 

Não é tolo dizer que a Torá registra a criação do primeiro judeu pelo 
registro bem-sucedido do ciclo da família. E qual é este ciclo? O de traduzir 
em realidade o sonho de produzir um igual-diferente. Sonho este que não 
acontece na primeira geração, mas na segunda. Nenhum pai ou mãe bem-
sucedido consegue um igual-diferente. Quando são bem-sucedidos 
conseguem um diferente. O master piece, só o zeide e a bobe (avô e avó) 
conhecem. Esta é a história bíblica da criação do primeiro judeu. Este judeu 
obviamente não é Abraão, mas Jacó. Não só porque é Jacó quem recebe o 
nome de Israel (que não é nome mas título) e dele se cumpre a promessa de 
uma prole numerosa (12 filhos/tribos), mas porque ali se encerra o livro do 
Gênesis. Está criado o primeiro judeu. O primeiro neto que venera o avô 
Abrahão, que se entendem como nunca Abraão e Isaque, ou Isaque e Jacó, 
se entenderam por que eram (de forma bem-sucedida) diferentes. Mas zeide 
Abrahão é um igual. Melhor, Jacó permanece na família, diferentemente de 
Abrahão que teve que sair de sua família para promover identidade. O 
segredo está em sair da casa dos pais e ingressar na casa dos avós. Está 
em venerar o avô transgressor e rompedor dos laços de família (portanto 
uma casa suportável para se estar) e experimentar nele a sensação deliciosa 
de lar, de não exílio, que na casa dos pais não podemos sentir. 

Portanto, quem é judeu, biblicamente falando? Todo aquele que tem 
um neto judeu. Na verdade quem dá identidade judaica é o neto a seus avós. 
Daí a angústia associada ao desejo de que o judaísmo não acabe: não está 
em nossas mãos de indivíduos nos fazermos judeus, mas nas mãos de 
nossos netos. Não é pouco impressionante o sentimento de fracasso e 
impotência que experimentam os avós cujos netos não são judeus. A 
tristeza desse acontecimento muitas vezes mobiliza netos a serem judeus 
não tanto para si, mas para salvar o judaísmo dos avós. É uma dinâmica de 
sobrevivência que entrelaça gerações na realização de algo que o indivíduo 
em si não é capaz de fazer. Esta é a angústia de muitos avós, ou pais que 
planejam ser avós: “Eu não posso realizar este meu projeto de ser judeu sem 
contar com você, meu filha” Os níveis de frustração podem ser superlativos. 
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Mas só os estatutos, só a Torá, ou só o mito, não seriam suficientes 
para comprovar esse ponto. É necessária a prova dos nove de qualquer 
mito: as piadas. Como a famosa que conta sobre um goy (um fora da 
família) que pergunta o que é mishpuche (família, em iídiche). Responde o 
judeu: “Você sabe o que é tsures (desgraça, tragédias)?” O não judeu 
responde negativamente e o judeu arremata: “Então você não pode entender 
o que é mishpuche”. 

Sem entender o que é “desgraça” você não pode entender o que é 
“família”. Mas o que é “desgraça”? É aquilo que diz respeito ao que é 
prioritário e vital. Diz respeito à sobrevivência no seu sentido mais 
transcendente – que não tem a ver com o indivíduo, mas com sua 
continuidade. Esta identidade possui, portanto, características místicas. 
Trata-se da imortalidade não da alma, mas a imortalidade da identidade. A 
permanência não daquilo que inexoravelmente se vai, mas de uma visão de 
mundo, da obra, de cada um. Nossa obra-prima é um neto! 

Crises 

Não é de surpreender que em uma época de tantos desafios à família, 
o judaísmo esteja também tão ameaçado. Por um lado há a família no sentido 
biológico que enfrenta modificações consideráveis. A nova mitsvá universal 
– “crescei pouco e, por favor, não multiplicai” – transformou a família em 
núcleos pequenos. A entrada da mulher no mercado de trabalho está 
redefinindo as relações intrafamiliares. Há famílias com babás, outras com 
creches, outras com pai que é mãe, outras com avó que é mãe. A volatilidade 
do casamento trouxe famílias agregadas à família. A “mãe do meu irmão” 
ou a “mulher do meu pai” são expressões banais na linguagem familiar. 

Há questões mais profundas, que dizem respeito às fronteiras da 
família. Numa época em que vemos uma tendência de troca de uma 
“identidade encontrada” por uma “identidade feita”, em lugar de sermos 
uma expressão de uma dada cultura, construímos nossa identidade a partir 
de várias culturas. Qual é a nossa família? A pátria brasileira, nosso grupo 
de meditação, a esquerda ou ser judeu? Não se trata de escolher: tudo é 
família. Mas essa família não tem uma metanarrativa. A metanarrativa é 
uma estória de proporções míticas, suficientemente grande e dotada de 
sentido – como para reunir a filosofia, política e a arte e relacionar umas às 
outras dando um sentido unificado de direção. 



 

4 

Percebo uma faceta de nossos tempos no fato de ter mais afinidade 
com certos padres e certos pastores do que certos rabinos. Mas que não se 
faça ironia. Essa proximidade nada tem a ver com o fato de ser eu parte de 
uma corrente liberal do judaísmo. É sincera e verdadeira também a 
afinidade entre rabinos ortodoxos e certos padres e certos pastores. 

Essa transformação na metanarrativa é a causa maior de afastamento. 
O afastamento e o casamento misto só poderiam ser evitados se 
estivéssemos dispostos a abdicar do senso de nacionalidade, de nossa 
fidelidade a grupos de interesses afins e também de nossa identidade 
política. É só isso que nos pede um compromisso inequívoco com o 
judaísmo. Poucos quererão pagar esse preço. 

Não quero dizer com isso que ser judeu signifique abrir mão dessas 
outras fidelidades e identidades. Mas, para isso, ser judeu implica 
adaptações: algumas delas contempladas pela própria dinâmica da tradição 
que sempre aceitou uma certa medida de conformação ao mundo externo, e 
também recursos de transformação mais drásticos para os quais também 
existem precedentes no decorrer da história. 

Fico impressionado com o impacto que uma “tabela de assimilação” 
distribuída pela corrente ortodoxa tem sobre as pessoas. Refiro-me a 
gráficos mostrando os prognósticos para cada corrente do judaísmo após a 
passagem de uma primeira e segunda geração. Enquanto num extremo 
aparece a população ortodoxa estável ou em crescimento, os demais grupos 
se reduzem. O outro extremo, a Reforma, aparece como uma “espécie” 
dessas praticamente em extinção. 

As pessoas acham que ao filiar-se a uma sinagoga ortodoxa passam 
automaticamente a entrar nessa nova taxa de baixo risco. Não! O que as 
tabelas demonstram é que aqueles que se segregam têm mais chance de 
permanecer distinguidos e diferentes. Ê um dado óbvio e superficial. Não é 
um benefício sem custos e a grande maioria dos judeus não gostaria de 
fazer parte desse grupo sobrevivente se para tal tivesse que compartilhar 
essa visão de mundo que os preserva. 

Gostaria de analisar uma questão em particular desta complexa trama 
de desafios à família e indiretamente ao judaísmo. Trata-se não da 
sobrevivência do neto que se descobre um igual ao avô e fecha o ciclo da 
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continuidade e também da identidade do avô, mas do filho(a) – um 
diferente em crise. 

Não acho que o problema mais grave do século XXI esteja sendo a 
quebra do ciclo pelos netos, mas pelos filhos. Não é pelos iguais a crise 
mais séria, mas pelos diferentes. Mesmo porque vemos até uma renascença 
no que diz respeito a netos. Eles são o fenômeno dos jovens que fazem 
teshuva – que retornam desesperadamente em busca do lar dos avós fugindo 
do exílio da casa dos pais. A crise maior é a de ausência da referência dos 
diferentes. Tentarei explicar. 

Sentados à mesa 

Desde o tikun (a reparação) de Jacó, que retorna à casa de seu 
avô,portanto não dependendo de romper com sua cultura e raízes originais 
para encontrar seu lugar no mundo, recorremos ao mesmo chavão: não 
podemos deixar de estar sentados à mesma mesa. Por mais distinta que seja 
nossa visão de mundo, por mais particular que seja a terra prometida de 
cada um de nós, devemos estar sentados juntos à mesma mesa. Essa é a 
mensagem transcendente da Hagada (texto lido durante a refeição) de 
Pessach através dos quatro filhos que se sentam à mesa. É, na verdade, o 
pacto original que Deus faz com Abraão: tu, que abandonaste tua terra, tua 
cultura e tua parentela, terás uma prole numerosa como as estrelas do céu e 
eles não farão contigo o que fizeste com os teus ancestrais – serão diferentes 
e ousados, mas não terão que abandonar seu passado e sua herança. 

Os quatro filhos distintos sentados à mesa de Pessach são figuras 
míticas fundamentais. Mais do que simplesmente sentados juntos eles têm 
uma função: perguntar. Quem pergunta, questiona. Sua qualificação de 
filhos no judaísmo está em assumir essa postura de questionadores. Esta é 
afinal a geração dos diferentes. Não são os netos que questionam. Quando 
isso acontece, não há mesa. Só filhos podem questionar e ainda sentar-se à 
mesa! Assim como o pai que chama seus filhos em seu leito de morte para 
exigir uma única fidelidade: que nunca deixem de falar um com o outro. 
Sentar-se à mesa é o pacto. Sobre a mesa está a história, as crenças, as 
utopias e as desavenças. É hora, antes de devorá-las, de questioná-las. 

E quem são estes filhos? 
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O khakham, o educado que sabe questionar a partir dos meandros e 
linguagens da tradição; o tam, o puro que olha a mesa não pelo que está 
servido, mas pelas relações entre os que em torno dela estão sentados e 
perguntam sobre a mesa pela perspectiva das cadeiras ocupadas; o sheló 
iodea lishol, aquele que não compreende a linguagem da tradição e cuja 
pergunta crucial é “como perguntar sobre esta mesa?”; e, por último, o 
rasha, o desafiador que questiona como se estivesse fora da mesa 
formulando perguntas que abalam suas estruturas. 

Esses personagens poderiam ser vistos como a própria caricatura de 
seus exageros, tão presentes no leque de personagens judaicos. O khakham 
que sabe perguntar pode se transformar no nudnik – no pedante; os puros ou 
ingênuos (tam) podem ser os filhos shlimazels e shlemils – os pobres 
coitados e os que-quase-dão-certo; os que não sabem perguntar se 
transformariam em shmendriks e shmeguegues – os broncos e os confusos; 
enquanto os desafiantes se tornariam chutspenilcs – os atrevidos e 
ofensivos. Este talvez seja o preço que se paga pelas intensas relações 
familiares que rotulam seus filhos e os deixam tão marcadamente 
prisioneiros de um único lugar à mesa. Suas patologias são ao mesmo 
tempo fonte de sofrimento e riqueza cultural. Mas esta é outra questão. 

Gostaria de analisar a força dos filhos nos últimos 150 anos e que 
resultou, acredito eu, num dos períodos mais vibrantes do judaísmo em 
todos os tempos. Apenas mais um elemento para que possamos usufruir 
plenamente da riqueza simbólica: a divisão em quatro dimensões é própria 
do tecido do código simbólico dos rabinos (ver adiante). Como o mundo é 
composto de terra, água, fogo e ar, da mesma forma o ser humano é 
composto pelo físico, emocional, intelectual e espiritual. 

Quem foram, portanto, os filhos que nos questionaram e que sentaram 
à mesa nos últimos 150 anos arguindo sobre o passado? 

Em primeiro lugar, o filho representado pelo sionismo expressa a 
dimensão física e o khakham. Os sionistas questionavam a passividade da 
civilização judaica que descuidava de questões básicas de sobrevivência do 
corpo. Como podemos nos defender? Como podemos nos organizar de 
forma independente e soberana? Como parar de ser um povo que mendiga 
por cidadania? Suas perguntas, difíceis para os pais de então, resgatavam o 
verdadeiro sentido simbólico da noite de Seder como um marco de 
resistência ao domínio romano do início da Era Comum. Suas perguntas 
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eram “eruditas” porque percebiam a realidade de forma concreta – há um 
único momento reverberante que se desdobra em saída do Egito, liberação 
de Israel da invasão romana e retorno dos judeus a uma pátria soberana 
judaica. 

Em segundo, aparece a dimensão emocional. O tam, o ingênuo ou o 
afetivo, quer saber quem está sentado à mesa, que relações familiares nos 
colocam hoje um diante do outro nessa mesa específica. A proposta desse 
filho, nos últimos 150 anos, foi a psicanálise. Não apenas porque seus 
fundadores são de origem judaica e porque ela carrega questões marcadas 
pela perspectiva dessa cultura, mas principalmente porque ganhou o 
coração e a alma de 25% dos judeus. Ser judeu, para 1/4 dos filhos, assumiu 
o contorno destas perguntas e dessa perspectiva. O terapeuta que é rabino, a 
religião que é a estrutura e o senso comunitário desta classe, bem como o 
messianismo presente na expectativa de produzir um novo ser humano – 
são aspectos de ser judeu tam no último século e meio. Suas perguntas não 
só questionaram como produziram identidade. 

Em terceiro, na esfera intelectual, surgiu o filho que não sabia fazer 
perguntas dentro da tradição. Nestes últimos 150 anos, ocupa esta cadeira 
o judeu acadêmico e cientista. Seja na figura de Einstein ou na 
desproporcionalidade de doutorandos e prêmios Nobel, a identidade de 
uma parcela dos judeus ficou por conta dessa expressão. O povo do Livro, 
o povo do estudo e da interpretação conseguia não só ajudar a classificar o 
universo, mas criar critérios para esse fim. Sabia estudar, mas, como 
Einstein demonstra, sabia também interpretar. Isso significa: sabia olhar 
tanto de fora para dentro como de dentro para fora. Para esses judeus, 
fazer parte das universidades e do mundo acadêmico representou uma 
forma real de identidade judaica: dava-lhes o direito de sentar à mesa 
mesmo que não soubessem muito bem o que perguntar. Suas mentes 
estavam voltadas para além da mesa, mas sua força e vitalidade 
provinham de estar sentados a sua volta. 

Em quarto, na esfera espiritual: uma revelação. O mau filho, o 
desafiador (rasha), aquele que se coloca como se estivesse a ponto de sair 
da mesa, é o grande promotor de perguntas espirituais. Ao contrário do que 
pareceria – que o filho sábio e que sabe fazer perguntas fosse o grande 
instigador de perguntas espirituais – tal papel cabe ao desafiador. E quem 
foi este filho nos últimos 150 anos? Foi a esquerda através do socialismo e 
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do comunismo. Não se trata apenas de querer enxergar Marx pela 
descendência judaica, ou mesmo pela figura profética e messiânica que ele 
ocupa no imaginário de seus contemporâneos, mas pela inequívoca adesão 
de massas de judeus às suas propostas. Os filhos faziam perguntas que 
abalavam a estrutura da mesa e um bom 1/4 deles se bandeou para a 
dimensão do rasha. Para estes filhos a identidade judaica se processava por 
fazer perguntas desde essa cadeira. Sua espiritualidade estava em querer 
santificar o ser humano, fosse quem fosse. Santificá-lo pela valorização do 
direito e não por mérito de qualquer ordem. 

Que mesa rica! Que perguntas se faziam aos pais! 

Eram diferentes, verdadeiros filhos. E nenhum saiu da mesa. E por 
incrível que pareça, a mesa, com todos os desconfortos pertinentes a essa 
diversidade, acolheu seus filhos. Dessa relação surgiram os netos de hoje 
que lotam sinagogas e resgatam seu retorno pela casa dos avós. A lição, me 
parece, é que, sim, valeu a pena conviver com a diferença. Valeu a pena 
estar sentado ao redor de mesas com filhos tão estranhos, com perguntas tão 
aparentemente alheias a uma boa mesa de Seder. 

Esta é a crise de hoje. O sionismo cumpriu seus papéis e desaparece 
como uma proposta questionadora à mesa. A psicanálise se dissolve como 
parte de nossa cultura abrangente. A academia perde força num mundo que 
não se percebe iluminista e para o qual o pensamento e a eficácia se 
confundem. O socialismo, por sua vez, não é mais uma identidade, mas um 
aspecto do pragmatismo reinante em nosso século. 

Nossas mesas estão repletas de netos. São eles que cantam o “ma 
nishtana” (“o que mudou?”, trecho da Hagada de Pessach). Os filhos não 
sabem cantar. Os filhos não sabem perguntar por que não são diferentes. 
Um marasmo reacionário toma conta de nossas mesas e delas não se produz 
a seiva de nossa continuidade – os questionamentos. Esta é a grande crise 
do judaísmo em nosso século XXI. Quais serão as formas de ser diferente 
neste nosso tempo? E se formos diferentes, será que traremos nossas 
questões à mesa? Será que o conceito de mesa hoje dispõe de tolerância 
para que todos se sentem juntos? 

Não estamos conseguindo produzir filhos, de qualquer estilo. E quem 
não produz filhos não compactua do pacto. Pacto de fazer com que Abraão 
tenha filhos. 
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É verdade que não é fácil para Abraão produzir filhos. Ele mesmo os 
expulsa como fez com Ismael e como quase fez com Isaque ao levá-lo ao 
sacrifício. Talvez agisse pela ansiedade de saber que seus filhos, para serem 
verdadeiros filhos, teriam que ser diferentes dele e não acreditar que o 
pudessem ser se permanecessem a seu lado. Seus dois quereres – um 
diferente e uma continuidade – só se fundiriam num processo que ainda não 
conhecia e que faria de seu neto um igual – um Israel. 

Com suas limitações e sofrimentos Abraão realizou uma arte que nós 
também gostaríamos de realizar. Não se trata das figuras dos gráficos de 
“evolução da continuidade” apresentados pela ortodoxia. Aquela pirâmide 
de iguais, quantitativamente eficaz, é duplamente curiosa: não produz 
judeus e é tão absurdamente pós-moderna que o triunfo fica apenas por 
conta do resultado e da eficácia, e não da qualidade. 

Reforçar os alicerces da mesa me parece o segredo. Em primeiro 
lugar está o alicerce de querermos estar sentados à mesma mesa por mais 
que as perguntas sejam insuportavelmente desestruturantes. Em segundo, 
está a confiança nos diferentes, dos filhos e daqueles que têm boas 
perguntas, de que possuem um lugar àquela mesa e de que serão respeitados 
desde a cadeira que escolherem. Em terceiro está o alicerce do neto em 
regozijo que vê pais e avós juntos numa mesma mesa. Juntos eles são raízes 
e desafios, passado e futuro. Juntos eles celebram uma utopia de 
transcendência. 

Ser judeu no século XXI 

Há 200 anos, Reb Bunem previu: “Antes da chegada do Messias, 
existirão rabinos sem Torá, chassídicos sem chassidismo, ricos sem 
riquezas, verões sem calor, invernos sem frio e grãos sem grãos’ Poderia ele 
estar se referindo a rabinos reformistas inspirados mais na filosofia do que 
na Torá, a movimentos chassídicos que não são senão expressão de 
fundamentalismo, à ausência de riquezas nos ricos da economia virtual, às 
transformações climáticas que farão verões gelados e invernos infernais, ou 
mesmo a transgênicos – grãos que não são grãos? 

Seja a era Messiânica, a era de Aquário ou um novo Milênio, aqueles 
que são dotados de sensibilidade sabem que estamos diante de um período 
de grandes transformações. Estão sendo extintos conceitos, formas e 
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identidades, que darão lugar a outros conceitos, formas e identidades. O 
judaísmo é, sem dúvida, um dos poucos sobreviventes jurássicos da última 
grande onda de choques civilizatórios que abalou a cultura há 2.000-2.500 
anos. Na mudança para uma nova era surgiram Confúcio, Pensadores 
Gregos, Buda, Jesus e os rabinos. Os últimos, diferentes dos demais, não 
iniciaram nem romperam com nada. Sua reforma, seu chanuká – re-
inauguração –, recriou um judaísmo que havia implodido com o mundo da 
Antiguidade. As identidades não resistiram. Os persas, os gregos, os 
egípcios, os assírios e outros tantos entraram para a memória. Mas nenhum 
permaneceu como “am chai” – um povo vivo. 

Este sempre foi o grito de guerra e o assombro dos judeus: “am 
Israel chai” – o povo de Israel é um povo com vitalidade. Vivo não por 
sobreviver a perseguições, mas por gerar uma civilização experimentada 
com pertinência e identidade. Este grito será ainda mais impressionante se 
no século XXII o judaísmo tiver resistido ao estilo de vida sushi-Nasdaq, à 
revolução silicone-silício, à interatividade sem fronteiras, ao universalismo, 
à globalização, à miscigenação dos povos e ao coquetel de culturas e mitos 
deste século XXII. 

Se sobreviver ao novo conceito “de si”, que não é mais formado por 
uma identidade “encontrada” na família ou no grupo, mas por identidades 
“feitas”, que são construídas – e, frequentemente, reconstruídas – por 
muitas fontes culturais; se resistir à nova moral que também não é 
“encontrada”, mas “feita” pelo diálogo e pela escolha; se resistir à 
volatilidade e à permissividade que enxergam margens e fronteiras, 
quaisquer que sejam, como construções sociais prontas para serem 
atravessadas, apagadas ou refeitas; se o que emergir como judaísmo puder 
ser cantado como chai (vivo) e traçado como continuidade do que nós hoje 
ainda chamamos judaísmo, então estes serão tempos messiânicos. 

Tempos da salvação da raiz “arcaica” (David Melech/Davi Rei), 
redimida pelo chai vê-kaim – vive e existe em nosso tempo! Tempos que 
perdurarão até que novas transformações desafiem novamente forma e 
conteúdo, suscitando em algum Reb Bunem futuro a mesma sensibilidade 
segundo a qual as coisas não serão mais as mesmas. Então, novamente, os 
tempos messiânicos chegarão, as novas eras e milênios, como dado real da 
vida que evolui, que se fortalece ou se extingue. 
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É verdade, há rabinos sem Torá. Não por ilegitimidade, mas porque 
as mensagens da Torá estão codificadas em outros espaços. A ética e 
conceitos de transcendência fazem parte do patrimônio globalizado que, 
obviamente, inclui a Torá. Por sua vez os chassídicos não são mais 
chassídicos. Em lugar de um movimento popular e com elementos 
contestatórios, buscam hoje amalgamar as elites e são, em si, o braço forte 
do establishment ortodoxo. Os ricos não têm riqueza pois especulam num 
mundo de valores virtuais. A irrealidade desses valores de posse do que não 
se tem é diretamente proporcional ao vazio dos valores internos dos 
indivíduos. Há verões sem calor e invernos sem frio no descuido com o 
“corpo” mais simbólico que é a nossa terra, Terra. Há grãos que não são 
grãos diante dos transgênicos e das experiências genéticas de nosso tempo. 
Esperma que não é esperma, humano que não é humano. 

Reb Bunem colocou profeticamente os desafios de nosso tempo: 

A universalidade (rabinos sem Torá/Torá sem judeus); o 
pragmatismo selvagem que faz do chassid um marqueteiro; a globalização e 
sua perversa concentração de renda (ricos/não ricos); o meio ambiente 
degradado provocado pelas mudanças climáticas e suas consequências 
catadísmicas; e a onipotência científica cuja conquista maior é produzir um 
grão que não é grão. Esta última conquista destitui o Criador, que é 
substituído por nossa própria imagem. 

Este é o aviltamento ontológico do judaísmo: não só produzir uma 
imagem, mas que ela seja a nossa imagem. 

Tempos difíceis... Tempos messiânicos... Tempos de reinicio ou de fim. 

Tempos que, se ultrapassados, farão o cantar de am Israel chai ainda 
mais significativo do que é hoje. 

Judeus x judaísmo 

She-lo Echad bil-vad amad aleinu lê-chalotenu... 
“Pois não foi apenas um que se levantou para nos destruir, senão que, 

a cada geração, se levantam para nos destruir e o Eterno 
nos salva de suas mãos”. (Hagada) 
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Por mais de três mil anos esta frase condensa a experiência dos 
judeus. Ela é a mais pura verdade destilada da experiência e, ao mesmo 
tempo, a maior patologia e desafio. Patologia – no sentido de anomalia, 
derivação da palavra “pathos”, “paixão” ou “sofrimento” – contém em si 
tanto a vitalidade como o desequilíbrio; o heroico e o mártir, mas também o 
inseguro e o arrogante. 

Ser judeu se transformou num ato de resistência – palavra que sob 
opressão significa pluralidade e liberdade, significando em condições de 
normalidade “renitente”, “teimoso” e até “reacionário”. 

O judaísmo, por sua vez, é a história do desenvolvimento de um 
sistema de pensamento revolucionário. Sua proposta era um compromisso 
social baseado na ética derivada da revelação de um D’us que tinha como 
plataforma maior à ideia de que a História não é cíclica, mas uma espiral. 
Seu nome-título apresentado a Moisés era “Serei o que Serei”, Aquele que 
concebia o futuro não como uma determinação, um destino, mas como a 
possibilidade a ser moldada e aperfeiçoada, podendo, em teoria, culminar 
em tempos de plenitude messiânica. Sua proposta etimológica era de um 
Israel em transformação, brigando com homens e com D’us, entre si e 
consigo mesmo, para se forjar a fogo e frio, num novo ser humano. Para tal, 
o instrumento utilizado foi a prescrição de um regime disciplinar de 
comandos. Ou melhor, o instrumento foi o comentário e a interpretação 
dessas prescrições disciplinares como ponto de partida para a criação do 
homem e da nova ordem do futuro. Transparecia aqui a parceria entre ser 
humano e D’us em uma nova Criação. 

Para além das diferentes leituras feitas através dos tempos do 
significado de judaísmo e de ser judeu, a realidade é que, qualquer que 
tenha sido a definição, nem sempre um se identificava ou coincidia com o 
outro. Esse processo exigiu mudanças, releituras e interpretações para 
aproximar o judaísmo do judeu, bem como a tentativa (vide os profetas) de 
mudar o judeu para se aproximar do judaísmo. Cada um dentro de seus 
próprios limites buscou mediar esta tensão. A anedota iídiche retratava isso 
através do anjo que ficava à porta do Paraíso e que ora questionava 
“Judeu... onde está a sua barba?”, ora “Barba... onde está o seu judeu?”. 

O judeu sem a barba era o judeu sem o judaísmo, a barba sem o judeu 
era o judaísmo sem o judeu. No século XX, isto significava que o primeiro 
era fiel às demandas do futuro assimilando transformações do tempo e as 
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acomodando, enquanto era infiel com o compromisso passado de preservar 
uma única linguagem. O segundo, fiel ao compromisso com o passado de 
preservação da linguagem e dos costumes, e infiel com a história futura, 
com seu processo e evolução. 

O século XXI complica ainda mais a situação porque modifica esses 
dois estereótipos. Diríamos hoje que o judeu que “esquece” o futuro ao 
privilegiar o passado é aquele que não tem barba. Para ele o passado é uma 
história constante de perceber a força que promove mudanças “Serei o que 
Serei”. Este é o compromisso máximo. O que será do futuro, isto cabe a D’us. 
Assim sendo, seremos judeus mesmo que o judaísmo acabe. Por outro lado, a 
barba sem o judeu está escravizada ao futuro, a um futuro que tem que 
acontecer. Não importa se houver judaísmo sem judeu. O fundamental é 
preservar nossa saga e cumprir nosso pacto. Para a barba sem judeu não 
importa o processo, e sua obsessão por futuro lhe faz obliterar o D’us que é a 
força que promove mudanças “Serei o que Serei” em nome da força do “Sou o 
que Sou”. 

E esta é a grande confusão que as últimas décadas trouxeram com a 
polarização entre o assimilacionista e o fimdamentalista. A questão se 
tornou ainda mais complexa ao fazer certos grupos de judeus se pensarem 
apenas judeus sem judaísmo e alguns se entenderem como filiados ao 
judaísmo sem ser judeus. 

Os exemplos mais clássicos são os dos judeus socialistas na Europa 
Oriental e dos judeus ortodoxos. Os primeiros viram em ideais políticos de 
sua época a mais fiel tradução da proposta judaica revolucionária e 
profética; ao passo que os segundos, os judeus observantes, se mostraram 
“resistentes” a vários processos, inclusive o de criação do Estado de Israel. 
Os judeus observantes dos comandos do judaísmo estavam sendo “judeus”. 
E os judeus não observantes dos comandos do judaísmo o estavam 
praticando instintivamente. 

Em resumo, nosso século nos coloca a inusitada situação de judeus 
com barba sendo judeus – para sobreviver como judeus – e os judeus sem 
barba praticando o judaísmo – para sobreviver a um ideal de transformação 
e tikun (de acerto). Por mais que esta apresentação pareça caricata e 
genérica, ela nos coloca diante da complexidade atual na luta milenar por 
aproximar judeu e judaísmo. A barba voltou para o judeu, mas com uma 
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perturbadora dúvida: será que isto é judaísmo? E o judaísmo voltou para o 
sem barba, mas será que isso é um judeu? 

Um judeu visualmente perfeito é a atração que exerce a ortodoxia 
principalmente para aqueles que não são ortodoxos. Mas a incoerência de 
apostar e acreditar numa opção que não serve para si é demonstração da 
inadequação deste “judeu perfeito” às próprias expectativas dos judeus. 

Os desafios são muitos e profundos. Frases de efeito absoluto e 
referências incontestáveis do judaísmo do século passado, tal como nós 
somos as “vítimas” e eles os “carrascos”, estão se provando mais uma 
vocação do judeu do que seu destino. Essa transformação coloca boa parte 
de nossa percepção coletiva em xeque. 

Do momento em que David feriu mortalmente a Golias, quando o 
indivíduo mais fraco se impôs ao mais forte, simbolizando a nação mais 
fraca impondo-se à mais forte, construímos uma experiência histórica 
judaica que muitas vezes foi confundida com a noção ética dos salmos. A 
visão de mundo atribuída ao próprio David através dos salmos fala de um 
D’us que ama os justos e que é protetor do estrangeiro, da viúva e do órfão. 
Um D’us que está do lado dos fracos era uma novidade para um mundo 
onde ser forte era prova irrefutável de se estar do lado de D’us. 

No entanto há grande diferença entre a experiência histórica de David 
e sua teologia. A experiência histórica foi capaz de moldar um superlativo 
ao inverso. Se o mais fraco se impõe ao mais forte, o forte se faz fraco e é 
ele que representa “o estrangeiro, a viúva e o órfão”. Acredito sermos hoje 
“vítimas” desta inversão de superioridades e nos tornamos “algozes”. 

Como ser judeu sem passar por esta matriz de “superioridade 
invertida”? Como reconhecer que a visão de privilégio do oprimido é ética, 
sem buscar gerar para si uma autoimagem flagelada para usufruir deste 
privilégio? Como reunificar a experiência histórica e os princípios 
fundamentais da busca judaica? Como ser um judeu sem barba como se a 
tivesse e como ter barba sem que para isto se abandonem aspectos 
matriciais do judaísmo – são questões inadiáveis. 

Talvez uma forma de sonhar com o futuro esteja presente na prece 
que encerra nossas orações: “Aleinu”. Nela se diz “neste dia haverá apenas 
um único D’us e seu nome será Um”. De forma mais caseira, mais local, 

 

15 

diria: “Neste dia (também) judeu e judaísmo serão uma única coisa” 
distante da incompatibilidade de nossos dias. 




