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Discretos e escondidos cantinhos da alma: a condição 
religiosa imigrante no conto “Kadisch: a oração pelos 
mortos”, de Meir Kucinski 

Lyslei Nascimento 

A história brasileira da imigração judaica, de forma contundente, tem 
revelado através da ficção, de memórias e de depoimentos, a figura sui 
generis do imigrante. Viajante, na maioria das vezes, involuntário e 
obrigado a fixar-se em terra estranha, os imigrantes configuram-se como 
elemento integrante de uma linhagem de exilados e perseguidos que, em 
discretos e escondidos cantinhos da alma, sobrevivem e, intentam, a todo 
custo, manter vivas suas memórias. Para o judeu imigrante, o exercício de 
narrar-se no exílio é questão fundamental para a própria sobrevivência e 
para a sobrevivência de sua história. O judeu no exílio é, assim, um 
narrador por excelência. Essa história – ainda por ser narrada e estudada – 
apresenta-se como um tecido bordado em que nem tudo é ornamentado com 
pedrarias, fios de ouro e exóticas cores. 

Há, no Brasil, uma história subterrânea de medo, e de traição aos 
imigrantes. Em O Brasil e a questão judaica, Jeffrey Lesser examina a 
maléfica combinação de nacionalismo e racismo que foi alimentada por 
líderes políticos e intelectuais brasileiros.1 Apesar de um certo “incentivo 
oficial”, poucos imigrantes vieram de fato para o Brasil antes de 1872. Os 
Estados Unidos era, até então, a terra da promissão e da liberdade. O Brasil 
era, para o mundo, uma floresta infestada de doenças com poucas 
oportunidades de desenvolvimento ou crescimento econômico real. Além 
disso, pesava sobre o imaginário europeu os temores gerados entre os 
imigrantes potenciais devido ao passado histórico escravocrata do país. 

Na Era Vargas, o Brasil tomou um novo rumo econômico cujas 
metas eram a industrialização e a urbanização, portanto esperava-se que os 
imigrantes auxiliassem a economia por meio da transferência, para o país, 
de tecnologia, capital e de experiência com o trabalho industrial. Paralela a 
essa indicação, um projeto de “branqueamento” da sociedade rural negra e 
mestiça seguia incólume, entrelaçando-se a uma “tendência de definir uma 

                                                 
1 Cf. LESSER, Jeffrey. O Brasil e a questão judaica: imigração, diplomacia e preconceito. 
Trad. Mansa Sanematsu. Rio de Janeiro: Imago, 1995. 
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cultura brasileira autêntica através da negação da viabilidade dos elementos 
supostamente estrangeiros”.2 

Essa história, afirma Lesser, começa na década de 20, quando uma 
mudança na imagem do Brasil e leis cada vez mais restritivas nos Estados 
Unidos, Canadá e Argentina levaram um grande número de judeus do Leste 
europeu a escolher o Brasil como seu novo lar. A maioria deles não tinha 
para onde voltar. Muitas vezes, a pátria-lar havia sido desfeita e os mapas 
desatualizados pela guerra, pela usurpação de cidades e diluição de 
fronteiras. A pátria de muitos foi, radicalmente, transformada: modificaram-
se contornos, limites, desenhos. O imigrante perde, assim, violentamente, 
sua condição de cidadão. Sem pátria, não há outro caminho a seguir a não 
ser o futuro. O Brasil, para muitos desses imigrantes, foi o país do futuro, 
um paraíso e um refúgio nos trópicos. 

A coletânea de contos Imigrantes, mascates & doutores, de Meir 
Kucinski, organizada por Rifka Berezin e Hadasa Cytrynowicz,3 poderia ser 
vista como parte de um arquivo da memória judaica no Brasil. Nesse 
arquivo, através dos contos de Kucinski, é possível vislumbrar a relação, 
nem sempre amistosa, mas sempre incomparavelmente rica, entre os 
imigrantes judeus e os brasileiros, entre o esquecimento da tradição 
religiosa e a sua tentativa de sobrevivência. As trocas culturais oriundas 
dessa condição, inclusive no que diz respeito à língua, à religião e ao 
casamento, por exemplo, configuram-se como estratégias de sobrevivência 
e, também, paradoxalmente, de resistência cultural. Ao compilar, traduzir e 
publicar essa coletânea, os pesquisadores envolvidos tornam-se, cada vez 
mais, tradutores e arquivistas de uma tradição literária, de uma memória 
cultural, que não pode ser esquecida. Ao disponibilizarem, portanto, esse 
arquivo literário aos novos leitores, o arquivo da cultura judaica é, de forma 
potencialmente infinita, acessado e reconfigurado. 

Sabemos, através desse trabalho, que Meir Kucinski, nasceu em 1904 
em Wlotzlawek, Polônia e imigrou para o Brasil em 1935. Estabeleceu-se 
em São Paulo onde faleceu em 1976. Era jornalista e professor. Escreveu 
artigos, contos e ensaios publicados, em sua maioria, na imprensa iídiche 

                                                 
2 LESSER, Jeffrey. 1995, p.32. 
3 KUCINSKI, Mein Imigrantes, mascates & doutores. Organização e seleção: BEREZIN, R. 
e CYTRYNOWICZ. 
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brasileira. Na década de 40, foi convidado a lecionar no Seminário de 
Professores do Colégio Renascença em São Paulo. O seu primeiro livro de 
contos, Estilo Brasil, foi publicado em Tel Aviv em 1963. Em 1974, 
recebeu o prêmio da revista Di Tzukunft, de Nova Iorque, pelo conto “Der 
Guibor” (O homem mais forte do mundo). Em 1966, escreveu a introdução 
a O conto iídiche, organizado por Jacó Guinsburg e, mais tarde, em 1974, 
publicou um estudo sobre o escritor Sholem Aleichem, na Coleção 
Biblioteca Popular Judaica, da Federação Israelita do Estado de São Paulo. 

A bibliografia do escritor, como se vê nos exemplos arrolados, 
possibilita uma excelente oportunidade de se aferir suas impressões não 
só sobre a cultura, a literatura e a língua iídiche, mas também sobre o 
que poderíamos chamar de “estilo Brasil” – narrativas curtas, permeadas 
de erudição e de uma tentativa de registrar, pela ficção, as relações entre 
os judeus e o judaísmo e entre os judeus e os brasileiros em São Paulo. 

O que se percebe, através da biografia de Kucinsi, é a 
possibilidade da formação e do desenvolvimento de uma vida cultural 
intensa no Brasil. A imprensa iídiche, capítulo ainda por ser estudado 
pela História da Imprensa no Brasil, com a qual ele colaborou, dá notícia 
de reuniões e conferências sobre literatura, arte e música. Os primeiros 
escritores iídiches do Brasil, entre eles Kucinski, esboçaram, nessa 
imprensa, um olhar judaico sobre a cultura e sobre a vida política, 
econômica e artística brasileira que se constitui ainda como um arquivo 
a ser aberto. 

Na maioria desses textos, os escritores imigrantes expressavam, 
segundo afirma Rifka Berezin, “a saudade do velho lar, dos familiares que 
lá tinham permanecido, os anseios pela vida judaica vibrante da Europa, 
que deixaram para trás, e também revelavam os sentimentos de solidão do 
recém-chegado”.4 A luta pela sobrevivência em terra estranha era o grande 
tema dessas narrativas. Muitas delas tinham, nos personagens, a 
representação da profissão de quase todos esses imigrantes, o vendedor de 
porta em porta, à prestação. 

O Brasil, para os imigrantes, não foi um lugar para se refugiar e 
voltar. Para os judeus imigrantes que aqui aportaram, o Brasil tornou-se o 
                                                 
4 BEREZIN, Rifla. Prefácio. In: KUCINSKI, Meir. Imigrantes, mascates & doutores. São 
Paulo: Ateliê Editorial, 2002. p.13-29. 
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novo lar, porque não havia para onde voltar. As mercadorias são simples, 
nada têm de exótico, são tecidos, panelas, artigos de cama, mesa e banho, 
no entanto revelam a necessidade de registrar e reelaborar, pela ficção, a 
cena da refundação da pátria. A imperiosa necessidade de se narrar para 
resguardar o passado, nem que este se apresente a partir de fragmentos de 
memórias esparsas e, para se conformar, pela ficção, o presente e o futuro. 

No conto “Kádisch: a oração pelos mortos”, por exemplo, Kucinski 
contrapõe dois personagens, típicos do cenário da imigração judaica 
brasileira: o livreiro Maier e o vendedor de pijamas, Her Freidenbach. Esses 
dois personagem prefiguram, de forma emblemática, duas faces judaicas no 
Brasil dos imigrantes. A narrativa em primeira pessoa empreendida pelo 
livreiro vai, num crescendo, construindo uma pequena trama em que o 
desfecho final encarrega-se de convidar o leitor a refletir sobre a condição 
da tradição religiosa na nova terra. 

Her Freidenbach é descrito como um típico judeu tradicional alemão, 
de Frankfurt ou de Munich, ou seja, de grandes centros culturais. Os 
adjetivos que a ele se referem denotam sua cultura letrada e seu 
cosmopolitismo: ombros largos, alto, ereto como um oficial, voz de clássica 
entonação germânica. Esse personagem, no entanto, ironicamente, é um 
vendedor de pijamas e “representa” uma prática religiosa muito severa e 
tradicional. A severidade e a imponente figura destacam Her Freidenbach 
dos demais clientes do livreiro, além disso, como observou narrador, o 
vendedor de pijamas interessava-se por livros e revistas em iídiche ou 
hebraico: 

Se, de fato, tinha conhecimento de qualquer uma das duas línguas, 
não sei, pois nunca quis indagar-lhe para não o deixar constrangido. 
De uma coisa, porém, pude me certificar: algumas preces tradicionais 
e alguma coisa do Chumesh, ele sabia. 

Her Freidenbach, impregnado de judaísmo, de tradições e de mitzvot 
parecia um paradoxo para Maier. Sua figura austera vestia-se, no entanto, 
com um traje moderno, impecável. A todo momento o narrador chama a 
atenção para essa possibilidade da tradição vir revestida por um traço 
moderno, representado pela roupa impecável de Freidenbach, mas que, no 
entanto, traz consigo “uma reles maleta de mostruários de pijamas”. 
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As mitzvot e a mala reles representam, no conto, conteúdo e 
continente, de uma tradição que se mostra quase asfixiada por uma 
ortodoxia, que se apresenta, no conto, vazia e ressentida. A ironia com que 
o narrador descreve a maleta, no entanto, não deixa de apontar para a 
dignidade do seu portador. Como representante dessa tradição, reclamando 
dos templos modernos e do serviço religioso, na trama esse piedoso judeu 
engana-se pela aparente religiosidade do vendedor de livros: 

É provável que ele tenha de mim um conceito errado; vendo os 
livros, os jornais e o pequeno volume das “Escrituras Sagradas” em 
cima de minha escrivaninha, me tomasse por um judeu tradicional e, 
por isso, tentasse aproximar-se de mim, num desejo de abrir-se ou de 
estabelecer alguma relação entre nossas almas.5 

Nesse sentido, as Escrituras remetem o livreiro – não religioso – para 
uma relação com um judeu tradicional que tenta, de todas as formas 
possíveis, cumprir todos os ritos que imagina ligá-lo a um passado e a uma 
tradição que está ameaçada pela modernidade e pelo novo espaço 
geográfico. A imagem da Bíblia hebraica sobre a escrivaninha produz uma 
possibilidade de laços afetivos pela comum devoção que Her Freidenbach 
interpreta em Maier. Reconhecendo o livreiro como um homem religioso, 
portanto um igual, o vendedor de pijamas convida o vendedor de livros para 
assistir aos serviços religiosos no templo dos judeus húngaros. Her 
Freidenbach, como representante da tradição, reclama dos templos 
modernos e justifica sua predileção: 

Não rezo nem no templo dos alemães, nem no dos judeus do Bom 
Retiro. (...) Os judeus alemães costumam pular algumas passagens do 
Avinu Malkeinu, bem como outras orações importantes, em pleno 
desacordo com nosso Mahzer Kasher. Quanto aos judeus do Bom 
Retiro, não digo que não rezasse com eles; contudo, o barulho e a 
falta de disciplina, durante as orações, sobretudo das mulheres e 
jovens são tão horríveis, que não ficam bem, são um sacrilégio (...) já 
entre os judeus húngaros é diferente, além da extrema ortodoxia, há 
um grande respeito e o silêncio reina o tempo todo, desde a primeira 
oração.6 

                                                 
5 KUCINSKI, 2002, p.205. 
6 KUCINSKI, 2002, p.206. 
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O repúdio do personagem pela suposta falta de disciplina, além dos 
cortes efetuados -nas orações, apontam para o caráter de quem se pretende 
um fiel cumpridor da religião. Tudo, para ele, deve ser completo e feito no 
maior rigor possível. Mulheres e jovens, descritos como barulhentos e 
indisciplinados, causam confusão nos serviços religiosos. Dessa forma, 
o narrador deixa entrever o apelo a uma tradição que não suporta a 
variação, a voz, o texto fragmentado e que só pode se apresentar onde “o 
silêncio reina o tempo todo”. Assim, seu risível chapéu e o seu pequeno 
talit destoam da aparência austera. Os trajes de Her Freidenbach e sua 
tentativa de caber dentro desses pequenos símbolos religiosos apontam, 
pois, para a ruína da tradição. 

Já no princípio do conto, Her Freidenbach confessa que se casara 
com uma não judia e que não tinha filhos. Por isso, não poderia convidar 
o amigo para visitá-lo. Esse segredo compartilhado com Maier denuncia 
os grilhões da lei e, ao mesmo tempo, a sua transgressão. Ao transgredir 
a lei casando-se com uma cristã, Her Freidenbach pune-se não só 
evitando as amizades, mas também realizando, em vida, o Kádish para si 
próprio. Sem uma esposa judia e sem filhos que cumpram a tradição, só 
resta ao personagem a ilusão da repetição do ritual. 

Kucinski, de forma poética e humana, descortina ao leitor a 
melancólica vida desse imigrante que ao tentar manter sua religião no 
Brasil, parece inadaptado, perdido entre a sobrevivência e a manutenção 
da sua tradição. Desse modo, Her Freidenbach e Maier, representam 
todos os que, com a esperança de reconstruir suas vidas, partiram para 
um novo país. No novo país, a experiência cultural dos imigrantes foi, 
na maioria das vezes, absorvida, outras, apagada. No entanto, em 
Kucinski, profundo conhecedor de sua cultura, consegue-se aliar a ela 
um espírito crítico, ímpar e autônomo, além do registro de um humor 
judaico muito refinado, referentes aos processos de adaptação, 
assimilação e sobrevivência. Sob esse ponto de vista, é positiva a 
construção dessa identidade judaica pós-imigração no Brasil, sob o olhar 
do escritor imigrante. Suas narrativas ficcionais podem, então, ser 
acessadas como um arquivo que entrecruza uma certa tradição judaica 
iídiche, tipicamente europeia, entremeada às cenas da vida cotidiana 
brasileira, literalmente atravessada pelos ambulantes e mascates judeus. 
Ao fazer confluir a nostalgia imigrante à necessidade de adaptação ao 
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Brasil, Kucinski deixa vislumbrar uma franca negociação de espaço, de 
mercadorias e de bens culturais, apesar de, nos discretos cantinhos da 
alma, rondar uma saudade. 
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Samuel Rawet, o imigrante e a nação 

Saul Kirschbaum 

A forma literária preferida de Rawet era o conto. Não obstante, ele 
publicou três “novelas curtas”: Abama, em 1964, “O terreno de uma 
polegada quadrada”, em 1969, e Viagens de Ahasverus..., em 1970. 
Sabemos que Rawet não militava em defesa de quaisquer ideias políticas, e 
não é concebível que cogitasse de comprometer sua literatura em alguma 
forma de engajamento. Mas também não podemos aceitar que seu senso 
ético pudesse passar incólume pelas trevas em que o Brasil estava entrando 
em 1964, e nas quais mais e mais se afundava em 1969 e 1970. Nelson 
Vieira notou que: 

No período entre 1964 e 1970, Rawet foi extremamente prolífico.o 
regime militar autoritário, que começou em 1964, assinalou um 
período excepcionalmente negro para a sociedade e a política 
brasileiras. Nas narrativas pós-64 de Rawet, seus temas ideológicos 
de marginalidade, alteridade e perseguição se chocam com a 
atmosfera de repressão de direita no Brasil. É interessante considerar 
como as imagens judaicas arquetípicas de blasfêmia, punição, 
perseguição e errância informam o desenvolvimento de Rawet como 
um escritor de ficção vivendo na diáspora judaica do Brasil 
autoritário [87]. 

Abama foi estudada por críticos literários do porte de Berta Waldman 
(“O Ponto Cego: Uma visão do Judaísmo em Abama” em Entre passos e 
rastros, pp.79-87) e Nelson Vieira (Jewish Voices in Brazilian Literature, 
pp.85-86). Ambos dão maior ênfase à relação de Rawet com o judaísmo. 
Por isso, acho que vale a pena voltar a essa primeira novela curta pelo que 
ela, em meu entender, revela da visão de Rawet sobre a questão da nação, 
da comunidade, da possibilidade de vida em sociedade, especialmente 
naquele momento. 

O protagonista de Abama tem nome: Zacarias, como o profeta judeu. 
Não por acaso, a narrativa se desenvolverá por meio de uma série de 
“visões”, na melhor tradição do profetismo bíblico. Mas ao avesso. Em 
modo de subversão. Zacarias não receberá uma revelação divina, não 
entrará em contato com coisas sagradas. Porque “um dia, após longa 
caminhada... Deu-se que resolveu descobrir seu demônio particular” [411]. 




