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e não fora a vileza da administração local, as coisas melhorariam 
gradativamente. Existem aqui verdadeiros trabalhadores judeus, 
existem beduínos judeus, existem mesmo ladrões judeus e existem 
judeus que não temem os beduínos. Pode-se encontrar um judeu que é 
camponês e um judeu que é taberneiro. Mas tudo se acha por 
enquanto em estado caótico, e teremos ainda que lutar muito. 

Por volta de 1895 os dias dos Amigos de Sião achavam-se 
praticamente contados. Não obstante a grande utilidade que tivera o 
movimento, familiarizando os judeus com a ideia do retorno a Sião e 
recrutando os primeiros grupos de pioneiros, seus métodos eram muito 
morosos e quase improvisados, sua organização pequena e pouco 
representativa, e seus recursos por demais escassos27. Em seu lugar surgira 
um movimento muito mais amplo, muito mais representativo, muito mais 
eficiente: o sionismo político ou, simplesmente, o movimento sionista. 

                                                 
27 O Comitê de Odessa, principal órgão dirigente do movimento continuaria, porém, em 
atividade até 1919, quando foi dissolvido por ordem das autoridades soviéticas. 
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CAPÍTULO 2 

 

HERZL E O SIONISMO POLÍTICO 

Nem mesmo uma voz do Céu é capaz de se 
sobrepor à lógica. 

Talmud 

 

 

Enquanto os pioneiros na Palestina tinham de enfrentar 
principalmente dificuldades de natureza material, os judeus da Europa 
estavam sujeitos a outra espécie de ameaças e perigos. Já tivemos 
oportunidade, no capítulo precedente, de fazer referência à situação na 
Rússia após o assassinato de Alexandre II. Os países ocidentais do 
continente europeu, entretanto, também não se achavam imunizados contra 
essa perturbação psíquica vulgarmente conhecida por antissemitismo. Seu 
foco principal, nessa parte então a mais “civilizada” do mundo, encontrava-
se na Alemanha, onde especialmente depois de 1870 a participação dos 
judeus na vida pública era mais ampla e profunda que em qualquer outro 
país. Foi intensa a reação, secretamente estimulada pelo próprio Bismarck 
(encontrou ele no antissemitismo excelente arma para combater os 
nacional-liberais e os social-democratas, ambos com forte contingente 
judaico, inclusive entre os dirigentes). Cremos não ser ocioso assinalar 
algumas dessas manifestações. 

Em 1879 um renomado historiador alemão, professor da 
Universidade de Berlim, Heinrich von Treitschke, publicou um artigo cujo 
título já revelava todo seu conteúdo: “Os Judeus São Nossa Desgraça”. 
Mesmo, porém, em suas obras de vulto, como A Política ou A História 
Alemã no Século XIX, extravasava Treitschke o seu ódio aos judeus em 
trechos como este: “O judeu internacional, escondido pela máscara de 
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diferentes nacionalidades, é uma influência desagregadora. Ele não tem 
mais utilidade para o mundo”1. Em abril de 1881 uma Liga Antissemita 
apresentou ao governo alemão uma petição com 255 000 assinaturas 
pedindo, entre outras coisas, que fosse retirada aos judeus a sua 
emancipação política. Nesse mesmo ano aparecia o livro A Questão Judaica 
como Problema Racial, Moral e Cultural do filósofo Eugen Karl Dühring; 
apresentando um quase completo programa nazista, inaugurava essa obra na 
Alemanha aquele tipo de literatura antijudaica, pseudocientífica, que 
classifica os judeus como constituindo uma “raça inferior” procurando 
corromper a “raça ariana superior”. 

Também na França o antissemitismo encontrou terreno fértil. Ali, ao 
antissemitismo econômico pregado por Proudhon e Fourier viria juntar-se 
um muito mais violento antissemitismo político. A primeira explosão 
ocorreu no reinado de Luís-Filipe com a publicação, em 1845, do livro Os 
Judeus, Reis da Época de Alphonse Toussenel. Apresenta o autor a seguinte 
tese: “O judeu reina e governa em França”2 e sua vítima é “o trabalhador, o 
povo”; para salvar o país, e o regime, era preciso que a monarquia 
retomasse aos judeus o controle do povo. E espalhadas pelas páginas do 
livro injúrias grosseiras, como “horda de usurários e leprosos” ou “povo de 
Satanás ... que crucifica o Redentor dos homens e o insulta sobre sua cruz”. 
Ao tempo do Segundo Império (Napoleão III), Ernest Renan, em sua 
História das Línguas Semíticas (1855), sai do assunto para afirmar, 
prenunciando Dühring, que “a raça semítica, comparada à raça indo-
europeia, representa realmente uma combinação inferior da natureza 
humana”. 

O ápice do antijudaísmo francês seria atingido sob a Terceira 
República. O ano de 1886 marca o aparecimento de La France Juive (A 
França Judaica) do jornalista Edouard Adolph Drumont. Esse livro (“o mais 

                                                 
1 Treitschke (falecido em 1896) exerceria uma influência nefasta para o futuro da Alemanha, 
e isso apesar – ou talvez justamente por causa – de rematadas tolices como as seguintes, 
extraídas de sua Política: “Não importa o que se pense, desde que se obedeça”, ou: “A 
grandeza da guerra está no completo aniquilamento do mesquinho homem pela grande 
concepção do Estado”, ou ainda: “A guerra é justificável e moral, e o ideal de paz perpétua é 
não só impossível mas também imoral”. Suas obras seriam avidamente lidas e relidas por 
Hitler ao tempo de sua vagabundagem em Viena e quando esteve “preso” – com todo luxo e 
conforto – em Landsberg. 
2 O barão James de Rothschild gozava então de grande influência junto ao rei. 
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virulento ataque antissemita do século XIX”, segundo uma historiadora 
norte-americana) alcançou um sucesso estrondoso – 114 edições num só 
ano! Baseado em parte nas teorias raciais de Gobineau, pretendia ser uma 
história da conspiração judaica para minar a civilização europeia desde o 
advento do cristianismo até a época contemporânea. Nele o papel 
desempenhado pelos judeus na França era deliberadamente exagerado, 
chegando o autor a afirmar que eles agiam intencionalmente contra os 
interesses da nação e que a tendência para a traição era uma característica 
natural judaica. Prosseguiu Drumont sua bem-sucedida campanha 
difamatória escrevendo três obras semelhantes3 e fundando, em abril de 
1892, um jornal antissemita, La Libre Parole, que já no mês de maio 
iniciava, sob o título “Os Judeus no Exército”, uma série de odientos artigos 
contra os oficiais israelitas4. 

Foi, pois, num ambiente carregado de ódio e preconceitos que 
eclodiu, em outubro de 1894, o Caso Dreyfus. Os detalhes do processo, 
condenação e acontecimentos subsequentes, até a absolvição completa e 
reabilitação de Alfred Dreyfus em 1916, são, em suas linhas gerais, bem 
conhecidos – desnecessário será portanto nos determos neles5. Queremos, 
contudo, chamar atenção para dois fatos bastante significativos. O primeiro 
– um artigo de La Libre Parole (3 de novembro de 1894) que, não será 
demais lembrá-lo, refletia um modo de pensar típico de parcela ponderável 
da sociedade francesa, e do qual destacamos o seguinte trecho: 

Que lição terrível é esta traição cometida pelo judeu Dreyfus. Um 
indivíduo abastado, filho de rico negociante, ocupando uma das 
posições mais cobiçadas de nosso exército, vende a outro país nossos 
planos de mobilização e os nomes dos seus camaradas incumbidos de 
missões secretas no exterior. O caso do capitão Dreyfus é apenas um 
capítulo na história judaica. Judas vendeu o Deus do amor e da 

                                                 
3 São elas: A França Judaica diante da Opinião (1887), O Fim de um Mundo (1889) e 
Testamento de um Antissemita (1891). Pode-se afirmar que, de um modo geral, as ideias de 
Drumont refletiam as dos que desejavam a derrocada da Terceira República – monarquistas, 
clericais e parte dos altos círculos militares. 
4 Esses artigos, segundo confessou o próprio Drumont, eram de autoria “de um oficial da 
ativa desejoso de conservar o anonimato”; deram origem a alguns duelos, num dos quais um 
oficial judeu, o capitão Mayer, perdeu a vida. 
5 Sobre o Caso Dreyfus a obra mais completa e atualizada que conhecemos – e que a nosso 
ver praticamente esgota o assunto – é L’Affaire Sans Dreyfus de Marcel Thomas (Fayard). 
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misericórdia. O capitão Dreyfus vendeu nossos planos e os nomes 
daqueles oficiais que servem nosso país em outras terras. 

O segundo é o episódio da degradação pública de Dreyfus no pátio da 
École Militaire em Paris (5 de janeiro de 1895). Enquanto Dreyfus, já com 
as insígnias, os botões e os galões arrancados de sua farda, gritando 
pateticamente “Eu sou inocente!” desfilava pelo pátio – “verdadeiro 
calvário”, comentou o diplomata e escritor Maurice Paléologue – seus 
colegas, oficiais do Exército Francês, berravam: “Judeu! Judas! Traidor!”. 
E a multidão, que se comprimia do lado de fora, histérica: “Abaixo os 
judeus! Morram! Morram os judeus!”. O chocante espetáculo foi 
presenciado por representantes da imprensa internacional, entre os quais se 
encontrava o correspondente do jornal mais importante e de maior tiragem 
do Império Austro-Húngaro – o Neue Freie Presse de Viena. Esse 
correspondente era Theodor Herzl. 

Nasceu Theodor Herzl a 2 de maio de 1860 na cidade húngara de 
Pest, à margem do Danúbio (somente doze anos depois dar-se-ia a união de 
Pest com Buda, cidade da margem oposta, constituindo-se assim a atual 
capital da Hungria). Filho de um abastado comerciante, Jakob Herzl, esteve 
Theodor durante a infância sujeito à influência predominante de sua mãe, 
Johanna Nanette Herzl, mulher de grande energia e cultura; educada na 
Alemanha, procurou ela incutir no filho a herança cultural germânica, 
demonstrando mesmo uma certa tendência à assimilação (não implicava 
isso, porém, numa total ausência de religião no lar dos Herzl – certas festas 
eram observadas, e o pequeno Theodor acompanhava regularmente seu pai 
à sinagoga)6. Durante seus anos escolares demonstrou o jovem Herzl 
excepcional interesse pela literatura e por temas científicos e de tecnologia 
(um de seus primeiros heróis foi Ferdinand de Lesseps, o construtor do 
canal de Suez), mantendo-se porém relativamente afastado de assuntos 
judaicos. Concluídos seus estudos secundários, ingressou na Universidade 
de Viena (cidade para onde sua família se transferira em 1878) 
matriculando-se no curso de Direito. Lia muito, e em 1882 a leitura de um 
livro há pouco aparecido causou-lhe um forte impacto: A Questão Judaica 

                                                 
6 Além disso sofreu Herzl alguma influência de seu avô paterno. Simon Loeb Herzl, de 
Semlin (atualmente Zemun, na Iugoslávia); mantendo uma vida judaica estritamente 
ortodoxa, vinha ele visitar a família de seu filho uma vez por ano. 
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como Problema Racial, Moral e Cultural, de Dühring7. A respeito anotou 
Herzl em seu Diário: “Um livro infame ... Se Dühring, em quem 
encontramos reunidas tanta inegável inteligência e tanta universalidade de 
conhecimentos, é capaz de escrever dessa maneira, o que poderemos 
esperar das massas ignorantes?” Diplomou-se em maio de 1884 e dois 
meses depois iniciava sua prática da advocacia a serviço do Estado. 
Todavia, não tardou a descobrir que, por ser judeu, os postos mais elevados 
do funcionalismo público lhe estariam sempre vedados, e por isso, em 
agosto de 1885, demitiu-se, decidido a fazer carreira como literato, já que 
não lhe faltava facilidade para escrever. Viajou pela Europa, colaborando 
para vários jornais e fazendo observações ou estabelecendo contatos que lhe 
seriam mais tarde úteis e valiosos. Ficou impressionado com o gueto de 
Roma – esse deprimente fragmento do judaísmo que o historiador alemão 
Ferdinand Gregorovius qualificou como as “únicas ruínas vivas de Roma”, 
e do qual Bernard Lazare, alguns anos após Herzl, diria, entre admirado e 
perplexo: “Esta minúscula colônia judaica assistiu à queda da República e 
do Império Romano; chorou com a morte de César; testemunhou a chegada 
dos bárbaros; viu tudo mudando e a Igreja se construindo. E no início do 
século ainda aí está, tendo apenas, no decorrer de dois mil anos, cruzado o 
Tibre”. Mas a reação de Herzl não foi de admiração e sim de amargor: 

Que exalação no ar, que rua! Inúmeras portas e janelas abertas, 
apinhadas de incontáveis rostos pálidos e gastos. O gueto! Com que 
ódio vil e persistente têm sido esses infelizes perseguidos pelo único 
crime de fidelidade à sua religião. Mas já percorremos um longo 
caminho e hoje em dia o judeu é desprezado apenas por possuir um 
nariz torto ou por ser um plutocrata, mesmo quando acontece ser um 
indigente. 

Em 1891, dois anos após seu casamento, e já havendo Herzl 
alcançado alguma notoriedade como jornalista, crítico e autor de peças de 
teatro8, foi-lhe oferecido o posto de correspondente em Paris do Neue Freie 

                                                 
7 Nesse livro o autor sugere, de passagem, a fundação de um Estado Judeu para servir como 
uma espécie de campo de concentração. (E ainda há quem queira encontrar originalidade no 
nazismo...) 
8 Escreveu Herzl ao todo dezesseis peças, apresentadas em teatros austríacos, alemães e até 
nova-iorquinos; nenhuma delas permaneceu longo tempo em cartaz . Seus folhetins, porém, 
eram amplamente lidos e admirados (Stefan Zweig, por exemplo, recordava-se deles “tão 
claramente como dos primeiros poemas de Rilke e Hofmannstahl”). 
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Presse, na época um dos jornais mais influentes de toda a Europa. Herzl 
aceitou sem hesitar, seguindo logo para a capital francesa. Ali conheceu os 
escritos de Drumont que, à semelhança do que ocorrera com o supracitado 
livro de Dühring, deixaram-no profundamente abalado. Mas ainda em 1893 
mantinha a opinião de que a questão judaica não era nem nacional nem 
religiosa e sim apenas social. No ano seguinte escreveu Novo Gueto, sua 
primeira tentativa de pronunciamento sobre essa questão. Tinha essa peça 
por tema a vida social dos judeus vienenses, podendo-se considerá-la como 
uma obra de autocrítica judaica. O título refere-se a um gueto moral, de 
muros invisíveis, em que os judeus viviam encerrados. Diz Herzl pela boca 
do herói da peça: “Estes novos muros precisam ser rompidos de maneira 
diferente dos antigos. Os muros externos tiveram de ser destruídos de fora; 
os internos nós mesmos precisamos removê-los. Nós mesmos!” No mesmo 
ano foi a peça submetida a vários produtores, e rejeitada por todos (só em 
1898 seria ela encenada, com relativo êxito, em Viena). 

Em janeiro de 1895, conforme vimos, deu-se a degradação pública do 
capitão Alfred Dreyfus. Sobre isso, assim se expressou Herzl: 

O Caso Dreyfus é mais do que um erro judiciário; ele engloba o 
desejo da grande maioria dos franceses de condenar um judeu, e 
através desse judeu todos os judeus. “Morte aos judeus!” urrava a 
multidão enquanto os galões eram arrancados da túnica do capitão... 
Onde? Na França. Na França republicana, moderna, civilizada... O 
povo francês, ou pelo menos a maior parte do povo francês, não quer 
estender os direitos do homem aos judeus... Até então quase todos nós 
acreditávamos que a solução da questão judaica deveria ser 
pacientemente aguardada como parte do progresso geral da 
humanidade. Mas quando um povo que sob todos os outros aspectos é 
tão progressista e tão altamente civilizado pode ter tal procedimento, 
o que devemos esperar de outros povos que ainda nem mesmo 
atingiram o nível que a França atingiu cem anos atrás? 

Foi ouvindo os rugidos da multidão, clamando diante dos portões da 
École Militaire pela morte aos judeus, que Herzl se convenceu, de maneira 
definitiva, de que o antissemitismo se achava profundamente enraizado nas 
massas (tão profundo, achava ele, que seria impossível esperar seu 
desaparecimento em futuro próximo9), e como reação decidiu firmar-se em 
                                                 
9 Relata Paléologue que, assistindo à cena de degradação do capitão Dreyfus, dissera ao 
coronel Sandherr, chefe do Bureau de Informações do Ministério da Guerra (francês): 
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seu judaísmo, até então bastante superficial10. Pensou em escrever um livro 
contendo relatórios sobre a situação dos judeus nas diversas partes do 
mundo, mas Alphonse Daudet aconselhou-o a escrever uma novela, 
lembrando-lhe o sucesso obtido por A Cabana do Pai Tomás de Harriet 
Beecher Stowe, nos Estados Unidos, onde contribuiu de modo apreciável 
para a eleição de Lincoln em 186011. 

Em maio de 1895 deu Herzl seu primeiro passo na rota do sionismo. 
Consistiu numa carta dirigida a um então muito conhecido filantropo judeu 
bávaro, o barão Maurice de Hirsch. Era este fundador da Jewish 
Colonization Association, organização que teve inicialmente por objetivo 
principal estabelecer judeus russos na Argentina e outras partes da América 
(isso porque o barão Hirsch queria afastá-los o mais possível da Rússia 
czarista) para que ali se dedicassem a trabalhos agrícolas12. Nessa carta 
pedia Herzl uma entrevista a fim de discutir “um plano político judaico 
cujos efeitos talvez se prolonguem a dias em que nem o senhor nem eu 
estaremos mais aqui”. 

A entrevista de Herzl com o barão Hirsch realizou-se a 2 de junho de 
1895, mas os pontos de vista de ambos revelaram-se inteiramente 
divergentes e sem perspectivas de conciliação. Herzl desejava uma solução 
política que possibilitasse a migração em massa de judeus para uma “Terra 
Prometida”, ao passo que o barão (que tinha horror às soluções políticas) só 
acreditava em métodos filantrópicos. Herzl, porém, era contrário à 
filantropia como solução para o problema judeu. Disse ele ao barão: “É 
sintomático que nenhum outro povo mostre uma incidência tão grande de 

                                                                                                                 
“Como pode um homem aquiescer com tal humilhação? Parece-me que se eu estivesse em 
sua pele e fosse inocente, eu me revoltaria, debateria, gritaria!” Ao que Sandherr, 
ferinamente, retrucou: “Vê-se bem que o senhor não conhece os judeus! Essa raça não tem 
nem patriotismo, nem honra, nem orgulho. Há séculos que fazem somente traições. Lembre-
se que eles entregaram o Cristo!” 
10 Muitos outros tiveram sua consciência judaica reavivada pelo caso Dreyfus. Um deles foi 
o escritor e poeta francês Edmond Fleg. Disse ele: “Foi o Caso Dreyfus que despertou meu 
judaísmo. Era eu então um amaldiçoado por causa de minha ‘raça’? Deveria ficar calado por 
ser judeu?” 
11 Herzl viria realmente a escrever uma novela, mas alguns anos mais tarde. 
12 Na última década do século XIX estabeleceram-se diversas colônias na Argentina, mas 
não obstante as grandes esperanças nelas depositadas por seus fundadores foram aos poucos 
decaindo (principalmente devido à falta de um planejamento inicial adequado), transferindo-
se a maioria dos colonos para as cidades de Buenos Aires e Rosário. 
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filantropia e mendicância como o judeu. Deve existir uma correlação entre 
esses dois fenômenos, levando a crer que a filantropia avilta nosso caráter 
nacional”. Um dia após a entrevista, escreveu Herzl nova carta ao barão 
Hirsch em que de certa forma punha em dúvida uma observação que este 
lhe fizera na véspera (“os judeus ricos são tacanhos; os ricos são maus – 
não lhes interessam os sofrimentos dos pobres”). Em sua carta indagava 
Herzl: “Podem-se conseguir somas enormes de dinheiro judeu para um 
empréstimo à China, para ferrocarris de negros na África, para as empresas 
mais arriscadas – não o conseguiríamos para as necessidades íntimas, mais 
imediatas e mais atormentadoras dos próprios judeus?” 

Herzl escreveu também a Bismarck (já então afastado do cargo de 
chanceler) solicitando-lhe igualmente uma entrevista para expor seu plano – 
não obteve resposta. Da mesma forma sem resposta ficou uma carta a 
Albert Rothschild (dos Rothschild de Viena). Isso, contudo, não o 
desanimara, e em sua mente iam-se formando ideias básicas de um livro 
destinado a revolucionar a história judaica. Ficou algum tempo indeciso 
quanto ao título – num primeiro esboço pensou em “Discurso Dirigido aos 
Rothschild”, pois tencionava lê-lo diante do conselho de família dos 
Rothschild, mas desistindo disso retirou inclusive do texto todas as 
referências a essa família de banqueiros; cogitou depois de “A Terra 
Prometida”, decidindo-se afinal por O Estado Judeu (e como subtítulo: 
“Tentativa para uma Solução Moderna do Problema Judaico”). Estando o 
livro ainda em elaboração, anotou Herzl em seu Diário: 

Já há algum tempo tenho andado ocupado com uma obra de 
incomensurável grandeza. Ignoro se chegarei a terminá-la. Possui a 
aparência de um espantoso sonho, mas durante dias e semanas tem-
me absorvido até quase um estado de inconsciência. Acompanha-me 
por toda parte, paira sobre minhas conversas, olha-me por sobre o 
ombro durante o meu ridiculamente mesquinho trabalho jornalístico, 
persegue-me e me intoxica. 

E algum tempo depois, com a obra já concluída: “Não recordo jamais 
haver escrito algo em estado de tão grande exaltação como esse livro”. 

Elaborado durante o verão de 1895, não foi o livro logo publicado. 
Antes mostrou Herzl o manuscrito a um amigo jornalista, de nome Emil 
Schiff. A reação deste foi exatamente igual à de Jellinek diante de Pinsker 
mais de dez anos atrás: insinuando achar-se Herzl mentalmente 
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desequilibrado, deu-lhe Schiff o conselho de visitar um psiquiatra. Procurou 
então Herzl outro amigo, o Dr Max Nordau, escritor e médico renomado 
(autor, entre outras, de uma discutida obra intitulada As Mentiras 
Convencionais de Nossa Civilização), igualmente natural de Pest mas já há 
muitos anos residente em Paris. O encontro entre ambos acha-se relatado 
numa biografia de Nordau escrita por suas filhas Anna e Maxa: 

Em novembro de 1895 veio Herzl ver Nordau e leu-lhe seu livro. Suas 
primeiras palavras foram: “Schiff diz que estou louco”. Por três dias 
sucessivos ele voltou – lendo, explicando, argumentando. Max 
Nordau ouvia, respondia, discutia... Em torno dos dois o ar vibrava. 
Herzl, o mais moço, com sua formosa cabeça assíria, estava 
angustiado, febril, exaltado por sua fé e seu ardor. O mais velho 
observava-o com os olhos cinzentos brilhando no seu rosto de barbas 
brancas. Procurava refrear-se, mas estava superado e impressionado. 
Finalmente ergueu-se, abrindo os braços ao seu agitado amigo: “Se 
você está louco, então estamos loucos juntos. Conte comigo!” 

Nordau, entusiasmado, prontificou-se logo a auxiliar Herzl dando-lhe 
uma carta de apresentação para o escritor Israel Zangwill, figura influente 
da comunidade judaica londrina. 

Partiu pois Herzl para Londres, encontrando-se pela primeira vez 
com Zangwill a 21 de novembro. Este mostrou-se bastante interessado nas 
ideias de Herzl, mas não se convenceu da possibilidade de sua realização 
prática: mesmo assim pôs Herzl em contato com outros membros 
preeminentes da comunidade – o grão-rabino Dr. Hermann Adler, o 
parlamentar Sir Samuel Montagu (presidente da Federação das Sinagogas) e 
o jornalista Asher Myers (diretor do Jewish Chronicle) cujas reações, 
embora pessoalmente amistosas, foram de ceticismo13. Igualmente cético 
mostrou-se o auditório do Maccabean Club (sociedade cultural israelita), 
onde Herzl proferiu uma conferência a 24 de novembro. 

Diante da acolhida pouco encorajadora na capital britânica resolveu 
Herzl não retardar mais a publicação de seu livro, possibilitando-lhe dessa 
forma dirigir-se aos judeus em geral – assim, no dia 14 de fevereiro de 

                                                 
13 O grão-rabino Dr. Adler não ficou apenas no ceticismo – denunciou publicamente o 
sionismo qualificando-o de “egrégio disparate”.  
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1896, surgia em Viena O Estado Judeu14. Merece essa obra, por sua 
importância, uma consideração minuciosa. 

Já no Prefácio expunha Herzl seus objetivos, demonstrando ao 
mesmo tempo sua fé inabalável na consecução do ideal de que se fizera 
porta-voz: 

A ideia que desenvolvi nesse panfleto é uma ideia muito antiga: a da 
restauração do Estado Judeu. 

O mundo ressoa com gritos contra os judeus, e esses gritos 
despertaram a ideia adormecida. 

... Esta tentativa de resolver a Questão Judaica... é o resultado de uma 
conclusão inevitável e não de uma imaginação caprichosa. 

... Tudo depende de nossa força propulsora. E que força é essa? O 
infortúnio dos judeus. Quem se atreveria a negar sua existência? 

... Estou plenamente convicto de ter razão, embora duvidando se 
viverei até que isso se confirme. Aqueles que são os primeiros a 
inaugurar esse movimento dificilmente estarão vivos para assistir ao 
seu término glorioso. Mas a inauguração do mesmo é suficiente para 
dar-lhes um sentimento de orgulho e a alegria da liberdade espiritual. 

... De modo claro e enfático afirmo acreditar no resultado prático do 
meu plano, embora sem pretender haver descoberto a forma que ele 
possa tomar posteriormente. 

... O plano pareceria naturalmente absurdo se um único indivíduo 
tentasse executá-lo...  

Caberá aos próprios judeus decidir se este panfleto político 
permanecerá por ora um romance político. Se a presente geração é 
apática demais para compreendê-lo corretamente, uma geração futura, 
melhor e mais sagaz, o fará. Os judeus que desejarem um Estado tê-
lo-ão, e eles merecerão tê-lo. 

                                                 
14 Ao escrever O Estado Judeu ignorava Herzl a existência dos livros de Pinsker e Moses 
Hess; posteriormente, ao tomar conhecimento deles, declarou que se os houvesse lido antes, 
nunca teria escrito uma obra sobre o mesmo assunto. Tem razão Israel Cohen quando diz: 
“Raramente um movimento deveu mais que o sionismo ao fato de seu fundador desconhecer 
totalmente seus predecessores”. 
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Afirmava Herzl que o antissemitismo era generalizado, e por mais 
úteis que se mostrassem nos países em que residiam, os judeus nunca 
seriam deixados em paz: 

A questão judaica existe onde quer que se encontrem judeus em 
número perceptível. Onde não existe é levada pelos judeus em suas 
migrações. Nós evidentemente nos dirigimos àqueles lugares onde 
não somos perseguidos, e ali nossa presença origina perseguições. 
Assim é em todos os países, e assim continuará sendo, até mesmo nos 
altamente civilizados – França, por exemplo – até que se encontre 
para a questão judaica uma solução política. 

Quanto à natureza do antissemitismo e à maneira de solucionar o 
problema judeu, assim se expressava Herzl: 

Creio que compreendo o antissemitismo, que é na realidade um 
movimento altamente complexo. Encaro-o sob um ponto de vista 
judaico, e no entanto faço-o sem temor ou ódio. Acredito poder 
distinguir nele os elementos que contém de brutal diversão, de inveja 
ordinária, de preconceito herdado, de intolerância religiosa, e também 
de pretensa autodefesa. Penso que a questão judaica não é nem social 
nem religiosa, não obstante assumir às vezes estas ou outras formas. É 
uma questão nacional e que só poderá ser solucionada se a tornarmos 
uma questão política mundial a ser discutida e resolvida pelas nações 
civilizadas do mundo reunidas15. 

Sabia Herzl que suas ideias encontrariam forte oposição por parte dos 
judeus que se achassem em situação cômoda, mas acreditava que um dia 
acabariam, em circunstâncias trágicas, aprendendo “a verdade – pois quanto 
mais tempo o antissemitismo se mantiver em expectativa tanto mais 
ferozmente explodirá”. Considerava indubitável a sobrevivência da 
nacionalidade judaica, não só porque inimigos externos a consolidariam 
como também por causa dos dois milênios de espantosos sofrimentos já 
suportados: “Galhos inteiros do judaísmo podem secar e cair, mas o tronco 
permanecerá”. 

Sobre as tentativas de colonização já realizadas: 

...Foram interessantes, pois representam, em pequena escala, 
precursores práticos da ideia de um Estado Judeu. Foram até mesmo 

                                                 
15 Extraordinária antevisão da ONU e da decisão de 29 de novembro de 1947! E não é um 
exemplo único. 
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úteis, porque dos seus erros pode-se adquirir experiência para levar a 
cabo com êxito essa ideia em maior escala. 

A absoluta indispensabilidade de um movimento coletivo era mais 
uma vez salientada: 

Nenhum ser humano é suficientemente rico ou poderoso para 
transplantar uma nação de um local a outro. Só uma ideia pode 
alcançar tal objetivo, e essa ideia de um Estado pode ter o vigor 
necessário para fazê-lo. 

Termina o primeiro capítulo com palavras de esperança na geração 
nova. 

Embora eu mencione a razão, tenho plena consciência de que apenas 
a razão não bastará. Velhos prisioneiros não deixam de boa vontade 
suas celas. Veremos se a juventude de que precisamos está às nossas 
ordens – a juventude, que irresistivelmente impulsiona os velhos, com 
braços fortes os leva à frente, e transforma motivos racionais em 
entusiasmo. 

O capítulo seguinte inicia-se com uma análise da situação dos judeus 
na época. Dirigindo-se a eles próprios, indaga Herzl: 

Não é verdade que nos países onde vivemos em número perceptível a 
posição dos advogados, médicos, técnicos, professores e empregados 
de toda espécie que são judeus se torna cada dia mais intolerável? 
Não é verdade que as classes médias judaicas se acham seriamente 
ameaçadas? Não é verdade que a fúria das multidões é instigada 
contra nossa gente rica? Não é verdade que os nossos pobres estão 
sujeitos a sacrifícios maiores que os de qualquer outro proletariado? 
Penso que essa pressão externa se faz sentir por toda parte. Em nossas 
classes economicamente superiores causa incômodo, em nossas 
classes médias graves e contínuos receios, e em nossas classes baixas 
completo desespero. 

Tudo tende, de fato, à mesma conclusão, nitidamente enunciada nessa 
clássica frase berlinense: “Juden raus!” (Judeus fora!) 

Apresentarei agora o problema da maneira mais resumida possível: 
Devemos sair já? Para onde? Ou podemos ficar? E por quanto tempo? 

A resposta de Herzl: é inútil esperar por melhores dias (isso 
principalmente devido à falta de compreensão por parte das massas). E o 
que se consegue transportando alguns milhares de judeus de um país a 
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outro? “Ou eles ficam arruinados de uma vez ou prosperam, e neste caso 
essa prosperidade gera o antissemitismo”. A assimilação é também rejeitada 
por Herzl como inteiramente inadequada. 

Quer os judeus queiram ou não, continua Herzl, eles são e serão 
sempre um grupo histórico, com características inconfundíveis comuns a 
todos seus membros: 

Somos um só povo – nossos inimigos o fizeram sem nosso 
consentimento, como com frequência ocorre na história. A aflição nos 
liga uns aos outros, e assim unidos subitamente descobrimos nossa 
força. Sim, somos suficientemente fortes para formar um Estado, e 
mesmo um Estado-modelo. Possuímos para isso todos os recursos 
humanos e materiais necessários. 

A seguir apresentava Herzl o seu plano, em sua opinião muito 
simples (“como deve necessariamente ser a fim de que possa ficar ao 
alcance da compreensão de todos”): 

Concedam-nos a soberania sobre uma porção do globo 
suficientemente extensa para atender às justas necessidades de uma 
nação; do resto nós mesmos nos encarregaremos. 

Mas o leitor era advertido de que esse plano, não obstante simples na 
forma, seria complexo quanto à execução. Propunha Herzl que fossem 
fundadas duas organizações: a Society of Jews e a Jewish Company16, a 
primeira incumbida de trabalhos preparatórios, científicos e políticos (tais 
como negociações com diversos governos), cabendo à segunda as 
atividades práticas, de natureza econômica e financeira. 

Fazia Herzl questão absoluta de que o novo Estado fosse um Estado 
moderno, sob todos os pontos de vista: 

Se desejarmos criar hoje um Estado, não o faremos da maneira que 
teria sido a única possível há mil anos atrás. É tolice voltar aos 
antigos estágios da civilização, como muitos sionistas gostariam de 
fazer. 

Nesse Estado imaginado por Herzl o trabalho seria não só um direito 
mas também uma obrigação. E qualquer espécie de teocracia era 

                                                 
16 Esses termos ingleses foram usados por Herzl no texto original alemão da obra. 
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enfaticamente rejeitada, devendo o clero se limitar exclusivamente ao 
exercício de funções religiosas. 

Quanto à localização do Estado, não se definiu Herzl por nenhum 
território em particular: “Devemos escolher a Palestina ou a Argentina? 
Ficaremos com o que nos for dado, e o que for escolhido pela opinião 
pública judaica”. (Todavia não deixou Herzl de se referir à Palestina como 
o lar histórico dos judeus, afirmando que o simples nome dessa terra já 
constituía por si só uma força atrativa). 

O restante do livro é quase todo dedicado a descrições detalhadas das 
duas organizações propostas e do futuro Estado Judeu. Os parágrafos 
conclusivos revelam otimismo: 

Permitam-me repetir uma vez mais minhas palavras do início: os 
judeus que desejarem um Estado o terão. 

Viveremos finalmente como homens livres em nosso próprio solo, e 
morreremos em paz em nossos próprios lares. 

O mundo se libertará com nossa liberdade, enriquecerá com nossa 
riqueza, se engrandecerá com nossa grandeza. 

E tudo aquilo que empreendermos para o nosso próprio bem se 
espalhará, poderosa e beneficamente, sobre toda a humanidade. 

Com isso damos por finda a apresentação do conteúdo do livro. Mas 
não será demais destacar – e destacar com toda ênfase – a atitude corajosa, 
viril, mas ao mesmo tempo realista, desse intelectual judeu, atitude essa tão 
contrastante com a até então seguida pela maioria dos judeus, quase todos 
possuídos de um nítido complexo de inferioridade – alguns procurando 
esconder, disfarçar ou renegar seu judaísmo (vários a pretexto de estarem 
assim contribuindo para que seus filhos tivessem um futuro melhor – triste 
ilusão que Hitler se encarregaria eficazmente de destruir), outros que, 
abatidos e desanimados, se limitavam a rezar nas sinagogas, repetindo em 
determinadas ocasiões quase que inconscientemente a tradicional expressão 
“o ano vindouro em Jerusalém”; e no meio, constituindo a maior parte, a 
grande massa dos apáticos, dos indiferentes, dos totalmente desinteressados, 
preocupados apenas com os seus problemas pessoais e imediatos, sem se 
importarem com o futuro nem com as manifestações antissemitas que não 
os atingissem diretamente. 
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A primeira edição de O Estado Judeu foi de 3 000 exemplares, sendo 
vários deles enviados a personalidades da imprensa e da política. Pouco 
depois do seu lançamento apareceram traduções, das quais as primeiras em 
inglês e francês (uma tradução hebraica foi publicada por uma editora de 
Varsóvia em agosto de 1896). O livro provocou logo violentas 
controvérsias. A imprensa de língua alemã, especialmente a controlada por 
judeus, assumiu uma atitude inteiramente negativa. Herzl foi chamado de 
aventureiro louco e ambicioso, de “Júlio Verne dos judeus”, acusado de 
querer tornar-se primeiro-ministro ou rei dos judeus; seu plano não passava 
de “uma miniatura moderna de messianismo medieval” (Bismarck 
considerava-o “uma melancólica ilusão”). Para a Allgemeine Zeitung de 
Viena o sionismo era uma loucura nascida do desespero, enquanto para a 
Münchener Allgemeine Zeitung tratava-se apenas de um sonho fantástico de 
um folhetinista cujo cérebro se havia obscurecido com o entusiasmo 
judaico. Neste mesmo jornal de Munique o crítico e historiador literário 
Anton Bettelheim, após qualificar o livro como sendo “pobre em ideias e 
rico em imbecilidades”, afirmava: 

Nós que somos judeus alemães de nascimento, venerando 
profundamente nossas recordações de família e amando de corpo e 
alma nossa pátria e os mestres de nossa infância e juventude, 
confessamos que a leitura de O Estado Judeu nos causou maior 
desgosto que a de qualquer libelo antissemita, por pior que este fosse. 

Na Inglaterra o Anuário Judaico relativo ao ano de 1896 trazia a 
seguinte referência ao livro de Herzl: 

A habilidade de sua apresentação não consegue, todavia, esconder aos 
leitores inteligentes o caráter impraticável de suas ideias e das 
soluções que oferece para a batida questão judaica17. 

Na França o livro foi elogiado, por Drumont!18 Mas os líderes das 
comunidades judaicas ocidentais, de ambos os lados do Atlântico, temiam 
que as propostas de Herzl produzissem dúvidas sobre seus sentimentos 
patrióticos locais. E muitos rabinos denunciaram os planos de Herzl como 

                                                 
17 Aliás parece que na Inglaterra não foram muitos os que se deram ao trabalho de ler o livro, 
pois da tradução inglesa (feita por Sylvie d’Avigdor e cuja publicação foi custeada pelo 
autor), embora de preço acessível – um xelim – não foram vendidos nem 200 exemplares. 
18 Talvez prenúncio da atitude da direita francesa, tradicionalmente antissemita, apoiando, 
até com entusiasmo, o Estado de Israel. 
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constituindo uma violação da “missão de Israel”19 e uma contradição da 
doutrina messiânica. 

Alegou-se ainda que a criação de uma nova nação serviria somente 
para perturbar ainda mais um mundo já tão conturbado, e que, além disso, 
eram os judeus incapazes para a agricultura. E assegurava-se ser o esquema 
de Herzl absolutamente impraticável. 

Cabe assinalar aqui (embora para isso tenhamos de deixar 
momentaneamente de lado a ordem cronológica que estamos procurando 
seguir) que ainda em nossos dias – contudo dificilmente entre judeus – se 
encontram pessoas tentando ridicularizar ou deturpar as ideias e ações de 
Herzl. Assim é que, para citar apenas um exemplo, Pierre Keller, general do 
Exército Francês – aquele mesmo exército a que pertenceram os generais 
Gonse, Mercier, Billot e Boisdeffre, responsáveis (ao lado de vários outros 
oficiais de menor patente) pela trágica farsa de que foi vítima Dreyfus20 – 
qualifica, num livro intitulado A Questão Árabe, o autor de O Estado Judeu 
como um simples “agitador austro-húngaro”. 

Não se pense, porém, que tardariam entre os judeus as manifestações 
favoráveis (menos numerosas, entretanto, do que as contrárias). Já em maio 
de 1896 os estudantes sionistas da Kadimah de Viena pediam a Herzl que 
assumisse a chefia do movimento pela restauração do Estado Judeu; em 
julho do mesmo ano, um grupo de judeus londrinos aclamava-o seu líder. 
De várias partes do mundo chegaram mensagens de solidariedade e apoio. 
Um poeta judeu austríaco, Richard Beer-Hofmann, dirigiu-lhe por carta as 
seguintes palavras: “Até que enfim aparece novamente um homem que não 
carrega seu judaísmo com resignação, como se fosse um fardo ou uma 
infelicidade, mas que se orgulha de ser o legítimo herdeiro de uma cultura 
imemorial”. 

                                                 
19 Os adeptos da “missão de Israel” rejeitavam a crença de que a dispersão do povo judeu era 
uma punição por suas transgressões, afirmando que, pelo contrário, Deus espalhara o Seu 
povo entre as nações para ensinar-lhes a fé monoteísta e oferecer-lhes um exemplo de vida 
reta – assim qualquer tentativa de reagrupar o povo judeu era contrária aos desígnios divinos. 
20 Permitam-nos somente mais um pequeno exemplo do caráter dessa gente. Em setembro de 
1896 o então chefe do Serviço Secreto francês, tenente-coronel Picquart teve uma entrevista 
com o general Gonse, subchefe do Estado-Maior, procurando convencê-lo da inocência de 
Dreyfus. A cínica reação de Gonse dispensa qualquer comentário adicional – disse ele a 
Picquart: “Que é que lhe importa que esse judeu fique na Ilha do Diabo?” 
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Onde, contudo, a obra de Herzl causou um impacto mais forte foi 
entre as massas judaicas da Europa Oriental, e isso não obstante 
conhecerem do livro praticamente apenas o título, já que a divulgação do 
mesmo fora proibida pela censura russa. Mas o que ouviam falar de Herzl 
bastava para inflamar-lhes a imaginação, transformando-o numa figura 
mística, quase messiânica, surgida para libertar seu povo oprimido. A 
respeito, o testemunho de Chaim Weizmann – então com pouco mais de 20 
anos e estudando em Berlim – é valioso: 

O efeito produzido por O Estado Judeu foi profundo. O que nos atraía 
não eram as ideias, mas a personalidade que se achava por detrás 
delas. Aqui havia arrojo, clareza, energia. O fato desse ocidental vir a 
nós sem os nossos próprios preconceitos tinha sua atração. 

Achava-se Herzl ansioso por conseguir apoio político para o seu 
plano. Para isso contou de início com um personagem encantadoramente 
excêntrico: o reverendo William Henry Hechler, clérigo britânico (Igreja 
Anglicana) exercendo as funções de capelão da Embaixada Britânica em 
Viena. O reverendo Hechler vinha há mais de 20 anos se dedicando com 
afinco ao estudo das profecias, e esse estudo dera-lhe a convicção de que o 
retorno dos judeus a Sião fora previsto pelos profetas hebreus. A leitura de 
O Estado Judeu despertara seu interesse, levando-o a procurar conhecer o 
autor da obra (definida por Hechler como “a primeira tentativa séria, 
tranquila e prática para mostrar aos judeus como eles podem reagrupar-se e 
formar uma nação própria na Terra da Promissão que lhes foi dada por 
Deus”). Graças a ele pôde Herzl entrar em contato com o grão-duque de 
Baden (Frederico I), monarca magnânimo e cristão fervoroso, de 
considerável influência nos círculos políticos germânicos, por intermédio 
do qual esperava Herzl poder chegar ao imperador Guilherme II (sobrinho 
do grão-duque). Uma primeira entrevista realizou-se em abril de 1896. 
Logo após a mesma escreveu Herzl uma carta ao grão-duque solicitando-
lhe, caso lhe aprouvesse, salientar junto ao Kaiser dois efeitos que uma 
emigração judaica para a Palestina produziriam: enfraquecimento dos 
partidos revolucionários e quebra do poder financeiro internacional. O grão-
duque, porém, não intercedeu logo por Herzl junto a Guilherme II porque 
julgava a matéria ainda insuficientemente amadurecida (só viria a fazê-lo 
cerca de dois anos depois, mas sem tocar nos pontos acima referidos). 

Em junho de 1896 foi Herzl a Constantinopla. Ali falou com o grão-
vizir, obteve uma condecoração, mas não conseguiu aquilo que mais lhe 
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interessava: uma audiência com o sultão Abdul Hamid II – negada sob a 
alegação de que o monarca se recusava a discutir qualquer assunto 
relacionado com a soberania da Palestina21. O camareiro do sultão, Izzat 
Bey, todavia aconselhou Herzl a adquirir algum outro território para 
colonização judaica e depois oferecê-lo à Turquia, com pagamentos 
adicionais, em troca da Palestina. Herzl, registrando essa conversa em seu 
Diário, acrescentou: “Pensei imediatamente em Chipre”22. 

De regresso da capital do Império Otomano passou Herzl por Sofia. 
Sua permanência nessa cidade búlgara foi breve, mas mesmo assim 
suficiente para provocar entre a população judaica local uma manifestação 
espontânea beirando a histeria coletiva, sendo Herzl aclamado como 
“libertador de Israel”. 

Concomitantemente com seus empreendimentos no terreno político, 
procurou Herzl aproximar-se dos filantropos judeus. Com esse intuito foi a 
Londres, mas Claude Montefiore e Frederick Mocatte, representando a 
Associação Anglo-Judaica, recusaram-se categoricamente a cooperar, e Sir 
Samuel Montagu impôs condições absurdas – provavelmente achavam-se 
todos eles receosos de tomar uma atitude que lhes parecia comprometedora. 
(Contrastando, porém, com essa hostilidade da elite judaica de Londres, 
seria Herzl delirantemente ovacionado ao discursar no Clube dos 
Trabalhadores Judeus.) 

A 18 de julho, já em Paris, avistou-se com o barão Edmond de 
Rothschild. Este igualmente recusou seu apoio – Herzl chegou mesmo a 
oferecer-lhe a chefia do movimento, desde que ele o conduzisse segundo as 
diretrizes propostas em O Estado Judeu – mantendo-se obstinado em sua 
ideia de colonização lenta e gradual, que não atraísse muita atenção nem 
provocasse hostilidade. Esse encontro, não obstante seu resultado negativo, 
foi de certo modo decisivo para o futuro do sionismo. O próprio Rothschild 
teria mais tarde oportunidade de se referir ao mesmo em conversa com um 
amigo: 

                                                 
21 Por intermédio de um nobre polonês, P. M. Nevlinski, pessoa bem relacionada nos 
bastidores políticos, soube Herzl que a Turquia, embora não consentindo de modo algum em 
renunciar à soberania sobre a Palestina, achava-se no entanto disposta a reconhecer esse 
território como um Estado vassalo e a permitir uma imigração judaica em larga escala, desde 
que os judeus conseguissem fornecer um “substancial” auxílio financeiro ao governo turco. 
22 A ilha de Chipre achava-se desde 1878 sob administração britânica. 
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Devo dizer-lhe a verdade sobre aquele primeiro encontro com Herzl. 
Quando ele me explicou sua ideia de convocar um Congresso e iniciar 
agitação pública entre judeus e não judeus para a criação de um 
Estado Judeu fiquei assustado. Pensei que seria um caminho perigoso 
a seguir. Pensei que, em primeiro lugar, seria difícil devido às 
possíveis repercussões na atitude do governo turco em relação aos 
nossos esforços. Além disso, pensei que seria prejudicial ao bem-estar 
dos judeus em todo o mundo, pois os antissemitas começariam a 
gritar que os judeus deviam ser forçados a ir para seu próprio país. 
Mas a história demonstrou que era Herzl quem tinha razão, e não eu. 
Um trabalho discreto não nos teria levado muito longe na Palestina. 

Viu Herzl claramente que não poderia contar, pelo menos desde logo, 
com a filantropia judaica, temerosa de se envolver em questões políticas, e 
concluiu que teria de mudar de rumo. Em carta a Jacob de Haas (mais tarde 
secretário de Herzl e um de seus biógrafos), escrita três dias após a 
entrevista com Rothschild, afirmava: “Só há uma única resposta a essa 
situação. Organizemos imediatamente as massas judaicas”. Deixando de 
confiar nos ricos e voltando-se para as massas, dava Herzl não só um passo 
verdadeiramente decisivo para o futuro do movimento como também uma 
demonstração de agudo senso político. Compreendeu ele que se massas 
inertes constituem um peso morto, organizadas podiam tornar-se uma força 
irresistível. Decidiu então convocar, o mais breve possível, um congresso 
de representantes do povo judeu – ideia ousada e arriscada pois nada de 
semelhante fora tentado durante os séculos da Dispersão. O local escolhido 
foi Munique, mas isso provocou uma avalancha de protestos. Os líderes da 
comunidade judaica dessa cidade bávara e a União dos Rabinos Alemães 
consideraram tal escolha como uma mancha em seu patriotismo23, sendo 
que esses rabinos opunham-se mesmo à realização do congresso onde quer 
que fosse. Fizeram eles publicar em vários jornais alemães um comunicado 
protestando contra “as tentativas dos assim chamados sionistas de fundar 
um Estado nacional judaico na Palestina” e em cujo parágrafo conclusivo 
encontrava-se o seguinte: 

Religião e patriotismo impõem nos o dever de pedir a todos aqueles 
que se preocupam com o bem-estar do judaísmo que se mantenham 
afastados dos esforços sionistas e muito especialmente do Congresso 
que ainda está sendo planejado. 

                                                 
23 Os dirigentes da comunidade judaica de Berlim declararam que não compareceriam. 
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O grão-rabino de Londres, Dr Hermann Adler, e o grão-rabino de 
Viena, Dr. Moritz Güdemann também tornaram públicos seus protestos. 
Mas este último não se limitou a protestar; escreveu um panfleto (intitulado 
Judaísmo Nacional) expondo a tese de que a ideia nacionalista era 
irreconciliável com a religião judaica e explicando que as esperanças 
messiânicas e as tradicionais orações de retorno a Sião não podiam ter 
aplicação prática pois deviam ser compreendidas simbolicamente. 

A reação de Herzl foi imediata e enérgica: declarou que o rabino 
Güdemann era porta-voz dos ricaços membros de sua congregação que 
pagavam seu salário e consequentemente determinavam seus pontos de 
vista. Da mesma forma descreveu todos os rabinos que protestavam contra 
o congresso (e aos quais chamaria de Protestrabbiner) como “homens que 
vivem da comunidade judaica, e não para ela”. 

Diante da hostilidade de quase toda a imprensa judaica – o jornal 
Neue Freie Presse, para o qual Herzl trabalhava (era já então seu crítico 
literário), pertencia também a judeus mas era tão hostil ao sionismo que 
qualquer menção desse movimento em suas colunas era terminantemente 
proibida – sentiu Herzl a necessidade de ter um órgão de propaganda para o 
planejado congresso. Fundou assim, com seus recursos particulares, o 
semanário Die Welt (O Mundo), e a 4 de junho de 1897 aparecia o primeiro 
número do periódico que se tornaria, a partir desse ano e até 1914, o órgão 
oficial da Organização Sionista. Nesse número inicial, referindo-se à 
palavra “judeu” dizia Herzl: “Aceitamos essa palavra, supostamente em 
termo injurioso, e a converteremos num título de honra”24. 

Esse mesmo ano de 1897 marca a fundação, em Vilna (Rússia), de 
uma agremiação concorrente dos sionistas: a Der Algemeiner Yidiche 
Arbeiterbund in Rusland und Poiln (Organização Geral dos Trabalhadores 
Judeus na Rússia e Polônia), mais conhecida como Bund. Era uma 
organização proletária, de acentuadas tendências marxistas, e que tinha por 

                                                 
24 Não se limitaria, contudo, Die Welt a publicar exclusivamente matéria relacionada com o 
sionismo. Assim, por exemplo, publicou dois poemas e um conto de Stefan Zweig, obras, é 
verdade, de conteúdo judaico mas não sionista. (É interessante assinalar ainda que foi Herzl 
quem possibilitou a Stefan Zweig, então no início de sua carreira, colaborar no Neue Freie 
Presse; não conseguiu Herzl, porém, fazer do jovem escritor um trabalhador ativo pela causa 
sionista – embora não se recusando a prestar assistência a Herzl em suas atividades sionistas, 
Stefan Zweig não ingressou no movimento). 
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objetivo representar a contribuição judaica ao movimento revolucionário 
russo e, dentro desse movimento, defender os interesses das classes 
trabalhadoras judaicas. Radicalmente antissionistas, eram igualmente 
contrários ao hebraico, favorecendo uma cultura nacional autônoma, 
baseada no iídiche, para os judeus russos. Consideravam o sionismo como 
altamente prejudicial, pois desviava a atenção dos judeus do combate 
revolucionário e da luta de classes. Não obstante, mereceram de Lênin os 
epítetos de “reacionários” e de “estorvo à luta de classes”... 

Voltemos, porém, a Herzl. A 20 de julho escrevia ele a Max Nordau: 
“Como pode ver pelas páginas de Die Welt a batalha começou. 
Conquistaremos nossos inimigos judeus; não há dúvida sobre isso. O 
Congresso será um acontecimento impressionante”. Contudo, grandes 
obstáculos tiveram ainda de ser superados antes que o 1° Congresso 
Sionista pudesse ser inaugurado, numa manhã de domingo, a 29 de agosto 
de 1897, não mais em Munique e sim na velha e pitoresca cidade suíça de 
Basileia, às margens do Reno. 

Compareceram a esse Congresso 204 delegados, oriundos de diversas 
partes do mundo e representando os mais variados modos de pensar, 
posições sociais e tipos físicos. Havia rabinos e leigos, religiosos e livres-
pensadores, veteranos Amigos de Sião e nacionalistas recém-convertidos, 
burgueses e socialistas, negociantes e intelectuais, professores e estudantes; 
muitos dos presentes, todavia, não escondiam seu ceticismo. Entre os 
espectadores, nosso já conhecido pastor William Hechler25. 

O discurso de abertura foi proferido por Herzl, inegavelmente a 
figura dominante do Congresso. Começou dizendo: “Aqui estamos para 
lançar a pedra fundamental do edifício que abrigará a nação judaica”. E um 
pouco adiante: “Nada temos a ver com conspirações, intervenções secretas 
ou métodos indiretos. Desejamos colocar a questão sob o controle da 
opinião pública livre”. Numa nítida demonstração de que não o moviam 
ambições pessoais, propôs a criação duma organização especial: “Nossa 
causa é grande demais para ser deixada à discrição ou ambição de 
indivíduos; para ser bem sucedida ela deve elevar-se ao plano do 
impessoal”. Conceituou magistralmente o sionismo, eletrizando a 
                                                 
25 Faria ele questão de assistir, sempre como simples espectador, também aos congressos 
seguintes, enviando todas as vezes relatos entusiásticos ao grão-duque de Baden (de cujo 
filho, aliás, fora preceptor). 
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assembleia: “O sionismo antes mesmo do retorno à terra judaica é o retorno 
ao judaísmo”. Concluiu com as seguintes palavras: “Que o Congresso seja 
uma fonte de bem-estar para os infelizes, de desafio a ninguém, de honra 
para todos os judeus. Que seja digno do nosso passado, cuja glória, embora 
distante, é eterna!” 

Ao discurso de Herzl seguiu-se o de Max Nordau. Orador brilhante, 
falou de improviso (ao contrário dos demais), abordando o tema “A 
Situação dos Judeus em Fins do Século XIX”. De sua fala, bastante longa, 
queremos destacar os trechos abaixo: 

...Em toda parte onde os judeus se estabeleceram em número 
relativamente grande prevalece a miséria judaica. Não é a miséria 
comum, que representa provavelmente a face inalterável da 
humanidade. É uma miséria peculiar, que os judeus sofrem não como 
seres humanos mas como judeus e da qual estariam livres caso não 
fossem judeus. 

...Vícios de toda espécie são atribuídos aos judeus porque os outros 
desejam convencer-se de que têm o direito de detestá-los. Mas o 
sentimento preexistente é o do ódio aos judeus. 

...A emancipação dos judeus, para produzir um efeito integral, deveria 
ser completada no sentimento antes de ser declarada em lei. Mas este 
não foi o caso... A emancipação dos judeus não decorreu da 
convicção de que grave injustiça havia sido feita a uma raça, de que 
esta fora maltratada da maneira mais terrível, e de que já era tempo de 
reparar a injustiça milenar – foi apenas o resultado do modo 
geométrico de pensar do racionalismo francês do século XVIII... 

Os judeus são em sua maioria uma raça de mendigos amaldiçoados... 
Essa pobreza esfacela seu caráter e destrói seu corpo. Atormentado 
pela sede de uma educação superior vê-se repelido dos lugares onde 
os conhecimentos podem ser obtidos – um verdadeiro Tântalo 
intelectual dos nossos tempos não lendários... Ele é excluído da 
sociedade dos seus concidadãos e é condenado a um isolamento 
trágico. Queixam-se dos judeus se intrometerem em toda parte, mas 
eles só procuram a superioridade porque se lhes nega a igualdade. 

...Ninguém, seja ele cristão ou judeu, pode permanecer indiferente à 
desgraça judaica. É um grande pecado deixar degenerar em miséria 
física e intelectual uma raça à qual nem mesmo seus piores inimigos 
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negam capacidade. É um pecado contra eles e contra a obra de 
civilização da qual os judeus não foram colaboradores inúteis.  

Essa miséria judaica clama por auxílio. Encontrar esse auxílio será a 
grande tarefa deste Congresso. 

Ouviram-se depois relatórios sobre a situação das coletividades 
judaicas de vários países. Os membros da numerosa delegação da Rússia, 
porém, permaneceram calados, num silêncio sem dúvida bem mais 
expressivo que qualquer relatório. Proferiram-se discursos sobre diversos 
aspectos do sionismo: suas bases históricas, colonização da Palestina, 
problemas econômicos, necessidades culturais, etc. O professor Hermann 
Schapira, eminente matemático da Universidade de Heidelberg, propôs a 
criação de uma Universidade Judaica e de um Fundo Nacional para a 
compra de terras na Palestina26. 

Durante os debates – os trabalhos do Congresso eram conduzidos no 
idioma alemão – teve Herzl oportunidade de garantir que o sionismo não 
empreenderia “qualquer ação que pudesse ferir as convicções religiosas de 
qualquer grupo do judaísmo”. Com isso queria ele deixar bem claro seu 
desejo de, em matéria religiosa, seguir uma política de estrita 
neutralidade27. 

No encerramento do Congresso, a 31 de agosto, por sugestão 
(unanimemente aprovada) de David Wolffsohn – abastado comerciante 
(madeiras) de origem russa estabelecido em Colônia e que se tornara adepto 
fervoroso de Herzl desde o momento em que lera O Estado Judeu – foi 
cantada a canção hebraica Hatikva (A Esperança), então adotada como hino 
nacional judaico e que se tornaria, com pequenas modificações na letra, o 
hino nacional de Israel. Foi inegavelmente uma escolha feliz, tanto no que 
se refere à música quanto à letra. Esta era de autoria do poeta polonês 
Naphtali Herz Imber28 e bastante expressiva: 

 
Enquanto no fundo do coração  

                                                 
26 A ideia do Fundo Nacional seria adotada em 1901 (ver adiante), três anos após a morte do 
professor Schapira. 
27 Quanto às ideias pessoais de Herzl a respeito da religião, podia ser ele classificado como 
um racionalista. 
28 Imber (1858 – 1902) foi também secretário particular de Sir Laurence Oliphant. O restante 
da sua obra poética está hoje esquecida. 
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Palpitar uma alma judaica, 
 E em direção ao Oriente, 
A Sião o olhar se dirigir – 
 
Ainda não está perdida a nossa esperança,  
A milenar esperança 
De retornar à terra de nossos antepassados,  
À cidade de Davi. 

(A música, de origem controversa, parece ter suas raízes no folclore 
tcheco)29 

Duas foram as realizações principais do Congresso30: a adoção de um 
Programa Sionista e o estabelecimento da Organização Sionista. 

O Programa Sionista – também conhecido por Programa de Basileia 
– formulado em suas linhas gerais pelo Dr. Max Nordau, fora após 
tempestuosos debates aprovado por unanimidade; serviria durante mais de 
meio século (ou seja, até a proclamação do Estado de Israel) como um elo 
unindo os sionistas de todo o mundo. Expressava ele, de modo claro e 
sintético, as aspirações e a orientação a ser seguida pelos sionistas: 

O objetivo do Sionismo é criar para o povo judeu na Palestina um lar 
legalmente assegurado31. 

Para atingir essa meta o Congresso adota os seguintes meios: 

1. Promoção sistemática da colonização da Palestina por agricultores 
e trabalhadores industriais judeus. 

                                                 
29 Adotou também o Congresso, como bandeira nacional judaica (e desde 1948 é a bandeira 
de Israel), uma bandeira idealizada por David Wolffsohn: fundo branco, duas faixas azuis, e 
no centro, entre as faixas, a estrela de Davi. (Segundo alguns autores, Wolffsohn se teria 
inspirado no tradicional xale de orações judaico). 
30 Somente a título de curiosidade: atribuiu-se também a esse Congresso a elaboração dos 
Protocolos dos Sábios de Sion, grosseira mistificação antissemita forjada por um funcionário 
do Santo Sínodo Russo. Mas como tem tido vida longa! 
31 A expressão “legalmente assegurado” (ou mais exatamente, em tradução literal do original 
alemão, “publicamente reconhecido e legalmente assegurado”) foi incluída por insistência de 
Herzl, que fazia disso questão absoluta. Quanto a “lar”, palavra tão vaga (e que tanta 
confusão viria a causar), foi usada em vez de “Estado”, termo que parecia então demasiado 
ousado e provocador... 
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2. Organização e federação de todos os judeus através de instituições 
apropriadas, locais e internacionais, e de conformidade com as leis de 
cada país. 

3. Fortalecimento da consciência nacional e do sentimento judaicos. 

4. Medidas preparatórias para obtenção das aquiescências 
governamentais que forem necessárias para alcançar o objetivo do 
Sionismo. 

A Organização Sionista (que Herzl certa vez qualificou de “Estado 
Judeu em marcha”) era de âmbito mundial, assemelhando-se à Society of 
Jews preconizada por Herzl em seu livro. Não será supérfluo examinar 
sucintamente sua estrutura. Poderiam ser membros todos os judeus (homens 
ou mulheres) com mais de 18 anos e que, além de aceitar o Programa 
Sionista, pagassem uma contribuição nominal de um shekel (palavra bíblica 
que designava antiga moeda hebraica), com o valor aproximado de um 
marco alemão32. Para fins de representação eram os judeus divididos 
territorialmente, correspondendo de um modo geral a cada país uma 
unidade territorial. 1.500 membros elegiam um delegado ao Congresso (fez-
se contudo uma exceção em favor da comunidade judaica da Palestina, 
onde 750 seriam suficientes para eleger um delegado). Nos intervalos entre 
um e outro Congresso seria a Organização administrada por um Conselho 
Geral ou Comitê Executivo (conhecido também pelo seu nome inglês de 
Actions Committee). Era esse Comitê encabeçado por um grupo menor, o 
Executivo Mundial Sionista ou Executivo Central, com sede inicialmente 
em Viena,33 e do qual Herzl foi eleito presidente. O órgão supremo de todo 
o movimento era o Congresso Sionista, cabendo-lhe decidir sobre programa 
e orçamento da administração seguinte. 

Regressando a Viena, fez Herzl a seguinte anotação em seu diário: 

Se eu quisesse resumir o Congresso de Basileia numa só frase – o que 
jamais farei publicamente – diria: em Basileia fundei o Estado Judeu. 
Se eu disser isso serei alvo de risos. Mas talvez daqui a 5 anos, 
certamente daqui a 50 anos, todos o perceberão. O Estado, em sua 
essência, já está fundado através da vontade de um povo. 

                                                 
32 A ideia do shekel partiu também de Wolffsohn; como vemos, era ele pródigo em 
sugestões. 
33 A sede seria depois transferida sucessivamente para Colônia, Berlim, Londres, e por 
último Jerusalém. 
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Numa comemoração, realizada em Jerusalém, do 50º aniversário do 
1º Congresso, foram essas palavras de Herzl relembradas por Ben-Gurion, 
que comentou: “Isso não era uma explosão de entusiasmo por parte de um 
sonhador, mas a expressão de uma profunda intuição histórica. Naquele dia 
foi realmente fundado o Estado Judeu, pois um Estado funda-se primeiro no 
coração do povo”. 

A responsabilidade de Herzl era já então bem maior, e ele tinha plena 
consciência disso. Antes do Congresso agira apenas como autor de um 
panfleto político, mas agora era o chefe de um movimento mundial. E a 
esse movimento ele se entregaria de corpo e alma, sem medir sacrifícios de 
espécie alguma, nos poucos anos de vida que lhe restavam. 

O Congresso dera um grande impulso à propaganda sionista, 
registrando-se logo após numerosas adesões (em sua grande maioria de 
elementos economicamente menos favorecidos). Um grande número de 
sociedades, que se filiaram à Organização Sionista, foram fundadas na 
Europa, na América (Norte e Sul), na África do Sul, na Austrália e Nova 
Zelândia, e até no Extremo Oriente34. 

A oposição, porém, mantinha-se intensa, e variada também, pois 
faziam-na a imprensa, a burguesia assimilacionista, os religiosos, e os 
socialistas do Bund. Em abril de 1898 anotava Herzl em seu Diário: 
“Somos ainda como os soldados da Revolução Francesa. Temos de seguir 
descalços para a batalha”. 

No fim de agosto de 1898 realizou-se, novamente em Basileia, o 2° 
Congresso Sionista; compareceram dessa vez cerca de 400 delegados. Herzl 
expressou sua esperança no rápido triunfo da causa, e Max Nordau referiu-
se outra vez, com eloquência, à situação dos judeus no mundo, salientando 
especialmente as violentas perseguições antissemitas que vinham ocorrendo 
na Argélia e o Caso Dreyfus. (Aproveitou Nordau o ensejo para render 
sincera homenagem aos defensores de Dreyfus: Bernard Lazare, Zola, 
Scheurer-Kestner, Clemenceau, Jaurès, Labori, Picquart, e outros). 

Apresentou o 2° Congresso como resultado prático mais importante a 
decisão de estabelecer um banco, que se destinava a servir como 
instrumento financeiro da Organização Sionista. Decorria tal decisão do 
                                                 
34 Para quem gosta de estatísticas: em apenas um ano – o que se seguiu ao da realização do 
1º Congresso – o número de sociedades sionistas cresceu de 117 para 913. 
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desejo de Herzl de eliminar do movimento sionista, o mais rapidamente 
possível, a necessidade de se recorrer à filantropia. 

Antes mesmo da realização desse Congresso já se fizera um 
planejamento preliminar relativo ao banco, mas como de costume houve 
forte oposição, tendo os grandes financistas judeus feito tudo para impedir a 
concretização do projeto (anotação de Herzl: “Passou o tempo em que me 
chamavam apenas de louco. A partir de agora chamar-me-ão também de 
negociante”.). A ideia foi levada avante principalmente devido, aos esforços 
de David Wolffsohn e Jacobus Kann (este um jovem banqueiro de Haia e 
também, como Wolffsohn, amigo e admirador de Herzl). Recebeu a novel 
instituição o nome de Jewish Colonial Trust, e a primeira etapa de sua 
existência foi bastante irregular e precária – um ano após sua fundação 
achava-se ainda em estado preparatório, com diretores espalhados por 
vários países da Europa35. Para sede foi escolhida a cidade de Londres. 
Deveu-se tal escolha ao fato de Herzl dar a maior importância à criação de 
instituições sionistas com base firme em território metropolitano inglês. 
Numa mensagem pessoal que enviou a uma conferência sionista em 
Londres nesse mesmo ano de 1898 dizia Herzl: “Desde o primeiro instante 
em que participei do movimento meus olhos se dirigiram para a Inglaterra, 
porque vi que devido ao estado geral de coisas ali, era ela o ponto de apoio 
onde a alavanca poderia ser aplicada” (isto porque, explica Herzl, “a ainda 
existente situação feliz dos judeus ingleses, seu elevado nível de cultura, 
seu orgulhoso apego à velha raça, faziam com que me parecessem os 
homens indicados para realizar a ideia sionista”). 

Apesar dos seus abertamente confessados sentimentos anglófilos, não 
hesitou Herzl em procurar mais uma vez obter o apoio do imperador 
alemão, pois achava que este poderia exercer maior influencia sobre Abdul 
Hamid II do que o governo britânico. A intenção de Herzl era utilizar a 
influência alemã para tornar o sultão mais favoravelmente disposto em 
relação às propostas sionistas. Novamente pôs-se Herzl em contato com o 
grão-duque de Baden, concedendo-lhe este uma audiência a 2 de setembro 
de 1898. No decurso da mesma declarou Herzl que gostaria de ver o 

                                                 
35 Pode-se considerar que seu funcionamento regular data de 1902. Mais tarde o Jewish 
Colonial Trust tranformar-se-ia na Anglo-Palestine Bank Company, e é atualmente o Banco 
Leumi Le-Israel, principal instituição bancária de Israel, com mais de uma centena de 
sucursais espalhadas pelo país e filial em New York. 
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sionismo incluído na esfera cultural dos interesses germânicos, 
acrescentando que o sionismo precisava de um protetor, e nenhuma 
proteção seria tão bem-vinda quanto a alemã. Respondeu o grão-duque que 
Guilherme II parecia inclinado a tomar a imigração judaica na Palestina sob 
sua proteção, mas recomendou a Herzl, reiteradas vezes, extrema cautela. 
(É óbvio que o Kaiser não possuía nenhuma simpatia especial pelos judeus 
– por outro lado altos funcionários imperiais garantiram a Herzl que ele 
também não era um antissemita – sendo seu maior interesse no caso 
estender a jurisdição alemã dentro do Império Otomano). Após algumas 
conversações preliminares com os condes Eulenburg e von Bülow (este 
ministro das Relações Exteriores, aquele amigo e confidente do Kaiser) foi 
Herzl informado de que Guilherme II estaria disposto a recebê-lo por 
ocasião de sua visita à Palestina, a realizar-se ainda em 1898. 

Mas Herzl teria oportunidade de avistar-se ainda antes com 
Guilherme II. A 18 de outubro, em Constantinopla, foi ele recebido em 
audiência privada informal pelo imperador alemão. Explicou-lhe este, 
entrando direto no assunto, por que o movimento sionista exercia sobre ele 
certa atração: “Há entre vocês alguns elementos que seria bom remover 
para a Palestina...”. Ao perguntar a Herzl o que os sionistas desejavam 
conseguir do sultão, obteve a resposta de que era uma companhia territorial 
operando na Palestina sob proteção germânica. Prometeu o Kaiser fazer 
essa solicitação ao sultão. 

Da capital otomana seguiu Herzl para a Palestina, e a 26 de outubro, 
acompanhado de pequena comitiva, desembarcava em Jaffa. Alguns dias 
depois, na colônia agrícola de Mikveh Israel, encontrou-se inesperadamente 
com o Kaiser, que na ocasião dava um passeio a cavalo. Guilherme II 
reconheceu-o, dirigindo-lhe algumas palavras sem maior significação – 
referiu-se ao tempo, à falta d’água, e disse que a Palestina era um país de 
futuro. 

A audiência oficial realizou-se a 2 de novembro, nas proximidades de 
Jerusalém. Na petição que Herzl apresentou ao Kaiser, submetida antes aos 
seus secretários, haviam estes mandado retirar todos os trechos referentes 
aos objetivos do sionismo, à situação desesperadora dos judeus em diversas 
partes do mundo, e o pedido de um protetorado germânico (pelo visto, não 
deve ter sobrado muita coisa). Guilherme II mostrou-se frio e até mesmo 
um tanto hostil; todavia agradeceu a Herzl pelo discurso e declarou que o 
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mesmo fora para ele muito interessante, mas que a matéria exigia “estudo 
mais detalhado” e novas discussões, acrescentando ainda que em sua 
opinião o solo era cultivável, faltando entretanto água e sombra. “Isso 
poderemos fornecer”, observou Herzl, ao que Kaiser retrucou: “Bem, vocês 
certamente têm dinheiro suficiente, mais do que todos nós”. Tudo muito 
breve e vago. Posteriormente foi distribuído um comunicado oficial alemão; 
nele o encontro com Herzl vinha no último parágrafo, como assunto de 
pouca importância: 

Mais tarde o Kaiser recebeu o cônsul francês, e também uma 
delegação de judeus que o presentearam com um álbum de fotografias 
de colônias judaicas na Palestina. Em resposta a um discurso do chefe 
da delegação, observou Sua Majestade que encarava com interesse 
benévolo todos os esforços em prol da melhoria da agricultura na 
Palestina, desde que não prejudicassem o bem-estar do Império Turco 
e fossem conduzidos num espírito de completo respeito pela soberania 
do sultão. 

A que atribuir essa mudança de atitude de Guilherme II? É provável 
que não fosse apenas devido à oposição do sultão (ao que parece, sondado 
pelo Kaiser a respeito do sionismo, manifestou sobre o mesmo completa 
desaprovação), mas também por influência de alguns de seus conselheiros – 
principalmente o chanceler imperial Hohenlohe e von Bülow – que 
receavam que um protetorado germânico sobre a colonização judaica na 
Palestina pudesse acarretar complicações com a França, Inglaterra e Rússia, 
pois essas potências considerariam tal protetorado como uma tentativa para 
estender a influência alemã no território turco. 

Em Jerusalém Herzl e sua comitiva foram até o Muro das 
Lamentações. Não puderam conter as lágrimas, com exceção do próprio 
Herzl, que indagado a respeito respondeu sorrindo: “Estou pensando na 
beleza que pode ser criada aqui”. Sentiu-se, no entanto, deprimido com a 
miséria, a aglomeração e a sujeira das ruelas de Jerusalém, escrevendo em 
seu Diário: “No dia em que a cidade for nossa, e se eu ainda estiver vivo e 
capaz, meu primeiro ato será limpá-la, ó Jerusalém”. Poucos dias depois 
todos tinham que deixar apressadamente a Palestina – seus passos vinham 
sendo constantemente seguidos por espiões do sultão, e suas vidas corriam 
sério perigo. 
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A desilusão de Herzl fora total. O grão-duque de Baden, não obstante 
toda sua simpatia pela causa (e por Herzl pessoalmente – chegou até a 
enviar-lhe retrato autografado...), nada mais podia fazer, e Herzl não veria 
outra vez o Kaiser36. Em carta ao grão-duque, datada de 17 de março de 
1899, escreveu Herzl: “Extinguiu-se uma esperança que me era 
particularmente cara, e presumo que não atingiremos nosso alvo sob um 
protetorado alemão. Lamento-o mais do que lhe poderia dizer”. 

Quanto ao governo alemão, não demonstraria mais qualquer interesse 
sério pelo sionismo até a eclosão da Primeira Guerra Mundial. E isso não 
obstante conservar a Organização Sionista, no dizer do historiador inglês 
Leonard Stein, “um forte sabor alemão”. 

Basileia, agosto de 1899: 3º Congresso Sionista. Herzl anunciou que 
o objetivo imediato da política sionista era conseguir o direito à colonização 
autônoma da Palestina. David Wolffsohn, na qualidade de presidente do 
Jewish Colonial Trust, apresentou um relatório otimista sobre essa 
instituição. 

Um pequeno tumulto foi causado por um delegado dos Estados 
Unidos, Davis Trietsch. Propôs ele uma colonização judaica em Chipre, 
mas foi ruidosamente interrompido e não pôde concluir seu discurso. 
Queria Trietsch que o Programa de Basileia fosse alterado para inclusão das 
palavras “Grande Palestina” ou “Palestina e territórios vizinhos” – dessa 
forma estaria implícita a ilha de Chipre. Em carta a Herzl afirmava Trietsch 
que sem as expressões acima o Programa de Basileia “é tolice. Não se põem 
10 milhões de judeus numa terra de 25 000 km²”. (Em outra carta explicou 
Trietsch que seu objetivo era “manter aberta a saída de emergência”)37. 

O 3º Congresso foi objeto de um relatório enviado pelo embaixador 
alemão na Suíça ao seu governo. Nesse relatório era citada uma frase 
referente aos judeus proferida por Max Nordau: “Se nós nos levarmos a 
sério, o mundo nos levará a sério”. É sabido que o Kaiser tinha o hábito de 
expressar suas opiniões sobre os assuntos tratados nos documentos que lia, 
anotando-os à margem. Junto à passagem citada escreveu ele uma só 
                                                 
36 Um novo pedido de audiência feito por Herzl foi recusado por Guilherme II. 
37 Trietsch faria por conta própria – e contra os desejos da Organização Sionista (Herzl certa 
vez se referiu a ele como “um barão Hirsch sem dinheiro”) – algumas tentativas para instalar 
judeus em Chipre; todas, porém, malograram, e ele acabaria desistindo em 1903. (Em 1932 
Trietsch fixou residência na Palestina, falecendo três anos depois). 
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palavra (mas, segundo um autor americano, reveladora dos seus verdadeiros 
sentimentos em relação aos judeus): “Certo!” 

Em fins de 1899 o czar e a czarina visitaram Baden. Era uma 
oportunidade imprevista que se oferecia a Herzl para tornar oficialmente 
conhecidos seus projetos nos círculos dirigentes do Império Czarista, e ele 
pediu logo ao grão-duque que lhe conseguisse uma audiência com Nicolau 
II. O grão-duque, porém, sugeriu a Herzl que redigisse um memorando em 
francês prometendo encaminhá-lo ao imperador russo38. Algum tempo 
depois Nicolau escreveu ao grão-duque dizendo que tomara conhecimento 
“do memorando do Snr. Herzl com vivo interesse”; e adiante: “A teoria do 
‘Sionismo’ poderia certamente ser um fator importante em relação ao 
favorecimento da paz interna na Europa, mas eu próprio duvido que 
qualquer aplicação prática dessa teoria seja possível, mesmo em futuro 
distante”. 

Também dentro do próprio movimento sionista nem tudo corria 
tranquilamente. O problema mais grave – não obstante o otimismo 
manifestado por Wolffsohn – era constituído justamente pelo banco. 
Encontrava-se o mesmo em situação bastante crítica, em grande parte 
devido ao próprio Herzl – desconhecendo quase inteiramente questões 
financeiras, queria mesmo assim controlar pessoalmente tudo que dizia 
respeito ao banco e impacientava-se com os obstáculos. A crise tornou-se 
inevitável. Em meados de 1900 Jacobus Kann, indivíduo disposto a fazer 
somente aquilo que considerasse certo, ofendido com as constantes críticas 
de Herzl, apresentou a este sua demissão da vice-presidência do Banco, 
escrevendo-lhe uma carta que terminava com as seguintes palavras: 
“Voltarei a cooperar ativamente se de algum modo forem dadas garantias 
de que aquilo que é conseguido por meio de trabalho árduo e sério será 
protegido contra interferências irresponsáveis por parte de leigos”. Tendo 
Herzl se recusado a publicar essa carta em seu jornal por considerá-la um 
insulto pessoal, divulgou-a Kann na imprensa judaica de Londres e 
Amsterdão, provocando verdadeiro escândalo. 

Pouco tempo depois da demissão de Kann tentou Wolffshon 
convencer Herzl a mudar de atitude em relação ao Banco, escrevendo-lhe: 

                                                 
38 Explicou o grão-duque, em carta a Nicolau II, que assim agira para evitar que o imperador 
da Rússia se visse na contingência “de se pôr em contato com um plebeu”... 
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“Para mim, presentemente, você é o sionismo, com tudo que isso 
representa. Mas justamente por se tratar da sua pessoa não gostaria de vê-lo 
demasiado envolvido nos assuntos muito delicados e muito profanos do 
Banco. Você é correto e digno demais para compreender realmente os 
negócios”. Herzl, porém, manteve-se obstinado, e por fim o próprio 
Wolffsohn também quis demitir-se, recebendo então de Herzl uma carta em 
que se destaca o seguinte trecho: “Dar-lhe-ei uma chave para todas as 
situações em que possa encontrar-se – pergunte a si mesmo se ainda 
acredita no Sionismo. Se a resposta for afirmativa, não hesitará em 
continuar ao meu lado”. Wolffsohn, acedendo ao apelo do amigo, 
permaneceu na presidência do Banco, salvando-o provavelmente de ruína 
completa39. 

Juntamente com essas dificuldades financeiras continuava o conflito 
com a grande maioria dos rabinos – ferrenhamente apegados ao seu 
misticismo fanático – que com devastadora fúria atacavam não só as ideias 
mas até as próprias pessoas dos líderes sionistas. E o horror dos filantropos 
à política não arrefecia. 

Para Herzl havia problemas também no âmbito doméstico. Sua 
esposa, por motivos pessoais aliás perfeitamente compreensíveis, não via 
com bons olhos suas atividades sionistas, pois temia pela saúde do marido e 
pelo futuro dos filhos (temores que, infelizmente, viriam a se confirmar)40. 

Tudo isso se refletia inevitavelmente no estado de Herzl, em quem já 
se podiam notar sinais de fadiga e esgotamento. 

A reunião do 4º Congresso Sionista (13 a 16 de agosto de 1900) 
ocorreu em Londres, no Queen’s Hall, sob a presidência de Sir Francis 
Montefiore41. Essa transferência de local visava objetivos bem 
determinados: tornar o movimento sionista melhor conhecido nos países de 

                                                 
39 Herzl e Kann se reconciliariam um ano e meio depois. Kann, entretanto, não abandonou 
inteiramente o Banco, continuando a prestar sua colaboração sem que Herzl disso tivesse 
conhecimento. 
40 Certa vez Julie Herzl queixou-se amargamente do marido ao rabino Feuchtwang, de 
Viena, tendo este retrucado – sem entretanto convencê-la – que as grandes ideias exigiam 
grandes sacrifícios. (“Ela não podia compreender que seu marido pertencia primeiramente 
aos milhões que constituíam o povo judeu e só depois à sua família”). 
41 Sir Francis Montefiore presidira no ano anterior a reunião em que foi fundada a Federação 
Sionista Inglesa. Era ele sobrinho-neto de Sir Moses Montefiore. 
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língua inglesa, conseguir a simpatia do povo britânico, e estimular o 
interesse dos seus círculos dirigentes. Disse Herzl no discurso de abertura: 
“A Inglaterra, a grande e livre Inglaterra, com seu olhar percorrendo todos 
os mares, compreender-nos-á e aos nossos objetivos. Deste lugar, podemos 
estar certos disso, a ideia sionista alcançará voo para ainda maiores 
distâncias e alturas”. 

Quanto aos debates, foi esse talvez o mais calmo dos congressos até 
então realizados. O próprio Herzl considerou-o principalmente como uma 
simples demonstração, um gesto de cortesia para com a Grã-Bretanha. Sua 
realização, contudo, possibilitou a Herzl entrar em contato pessoal com 
Lord Lansdowne, secretário do Exterior (embora nada de positivo resultasse 
desse primeiro encontro). 

Em maio de 1901 vamos encontrar Herzl novamente na Turquia. 
Teve ele então sua primeira entrevista com o sultão Abdul Hamid II. (Este 
ficou bem impressionado com Herzl, descrevendo-o a Arminius Vámbéry – 
um aventureiro húngaro que era uma espécie de conselheiro não oficial do 
sultão – nos seguintes termos: “Aquele homem Herzl tem a aparência de 
um profeta, de um líder de seu povo; tem olhos muito sagazes, e fala com 
prudência e clareza”.) Nessa entrevista de aproximadamente duas horas de 
duração, propôs Herzl ao sultão, cujas finanças se achavam em estado 
lastimável, um tributo anual em troca de uma redução das restrições que 
pesavam sobre a imigração judaica na Palestina. As negociações 
arrastaram-se por mais de um ano. Herzl fez novas propostas, empreendeu 
sondagens nos círculos financeiros de Paris e Londres, mas tudo em vão. 
Na entrevista final com o sultão, Herzl ofereceu-lhe 1 600 000 libras – 
todavia a única concessão que Abdul Hamid se dispunha a fazer era facilitar 
a colonização judaica na Mesopotâmia, Síria ou Arábia, mas não na 
Palestina. (Anotação de Herzl em seu Diário: “... sem a Palestina! Recusei 
imediatamente”). 

É bastante provável que se Herzl pudesse dispor de mais 400 000 
libras (ou seja, um total de 2 000 000 de libras) ter-lhe-ia sido possível 
alcançar seu objetivo. Entretanto, como vimos, não conseguiu reunir tal 
soma, apesar de ter batido em muitas portas, por trás das quais quantias 
muito maiores achavam-se disponíveis para fins bem menos meritórios. 
Escreveu Herzl ao seu amigo Prof. Max Mandelstamm (eminente 
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oftalmologista russo): “Será preciso uma torrente de fogo e enxofre antes 
que essas pedras amoleçam”. 

O Congresso seguinte – o 5º (26 a 31 de dezembro de 1901) – voltou 
a reunir-se em Basileia. Ocorreu nele séria divergência, provocada por um 
grupo de sionistas russos (cerca de 20, constituindo a chamada Fração 
Democrático-Sionista), liderados por Chaim Weizmann e pelo matemático 
Leon Motzkin. Talvez sob influência das ideias de Ahad Ha-Am, exigiam 
que se devotasse maior atenção à cultura nacional judaica, criticando com 
veemência os processos quase que exclusivamente políticos até então 
seguidos por Herzl na direção do movimento. Tais exigências e críticas não 
foram bem recebidas pelos sionistas ocidentais; estes acusaram seus 
correligionários do Leste europeu de possuir ainda uma “mentalidade de 
gueto” (e por isso afastados da realidade), querendo conseguir a Palestina 
por meio duma infiltração gradual, sem chamar atenção, quase às 
escondidas. E Max Nordau, que em seu discurso descreveu os judeus como 
“um povo de proletários empobrecidos mas com necessidades culturais de 
aristocratas”, declarou peremptoriamente que qualquer discussão sobre 
cultura judaica era prematura. 

Mas vejamos os argumentos dos delegados russos. Os motivos de sua 
oposição aos métodos de Herzl encontram-se expostos na autobiografia de 
Weizmann: 

Éramos um grupo esforçado de jovens acadêmicos, sem força e sem 
apoio externo, mas possuíamos um ponto de vista definido. Não 
gostávamos da nota de elegância e pseudomundanismo que 
caracterizava o sionismo oficial, dos trajes a rigor, casacas e roupas da 
moda. O formalismo dos Congressos Sionistas causava-me uma 
impressão penosa, especialmente após minhas visitas periódicas às 
oprimidas e miseráveis massas judaicas da Rússia. 

Na realidade era tudo muito modesto, mas para nós tinha um sabor de 
artificialidade, extravagância e haut monde... 

Havia outras razões para nossa oposição. A corrida de Herzl atrás de 
personalidades importantes, de príncipes e governantes que nos iriam 
“dar” a Palestina, era a perseguição de uma miragem. E era 
acompanhada – de maneira muito infeliz mas talvez inevitável – por 
um desvio da liderança para a direita. Herzl procurava os ricos e 
poderosos, os banqueiros e financistas judeus, o grão-duque de 
Baden, o Kaiser Guilherme II, o sultão da Turquia, o secretário do 
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Exterior britânico. Nós, por outro lado, tínhamos pouca confiança na 
benevolência dos poderosos... O sionismo oficial, representado por 
seus líderes inteiramente respeitáveis, poderia conseguir a tolerância 
das autoridades russas. O mesmo não ocorria com os jovens, com suas 
inclinações nitidamente esquerdistas. Nós começávamos a constituir 
um “perigo” para o movimento. Nós éramos os “subversivos”. 

...Herzl acreditava que lhe seria possível obter a Palestina para os 
judeus por meio de atividade diplomática. Nos primeiros Congressos 
as declarações políticas de Herzl, embora vagas, produziam um certo 
efeito que animava e alegrava... Herzl falava em termos amplos – de 
reconhecimento internacional, de imigração em larga escala. Mas com 
o passar dos anos o efeito se desgastava, e nada restava senão as 
frases. Herzl havia visto o sultão. Ele havia visto o Kaiser. Havia visto 
o secretário do Exterior britânico. Iria ver este ou aquele homem 
importante. E o resultado prático era nulo. Era assim inevitável que 
nos tornássemos céticos sobre essas negociações nebulosas. 

Palavras duras, sem dúvida, mas não totalmente injustas. Todavia, é 
preciso não esquecer – conforme fez questão de salientar o Dr. Oskar 
Rabinowicz numa minuciosa análise crítica da autobiografia de Weizmann 
– que foi Herzl quem lançou as bases que possibilitaram a Declaração 
Balfour e quem preparou o caminho que o próprio Weizmann iria trilhar 
alguns anos depois. 

Foi nesse 5° Congresso que ficou resolvido estabelecer o 
importantíssimo Jewish National Fund (Fundo Nacional Judaico), um fundo 
público destinado à compra de terras na Palestina, terras essas que 
pertenceriam ao povo judeu em seu conjunto42. Outra decisão tomada foi a 
de que os congressos futuros reunir-se-iam não mais anualmente e sim a 
cada dois anos. 

Em abril de 1902 completou Herzl uma novela (“novela de tese” 
classifica-a Alex Bein, seu biógrafo); iniciara-a logo após sua visita à 
Palestina, dando-lhe o título de Altneuland (Velha Nova Pátria). 
Representava o livro uma descrição da Palestina, tal como Herzl a 
imaginava (ou melhor, desejava) num futuro não muito remoto. Quase 
todos os personagens se baseavam em figuras reais, conhecidas do autor (o 

                                                 
42 Não se limitavam as atividades do Fundo Nacional Judaico à aquisição de terras; 
abrangiam também o reflorestamento, igualmente essencial ao desenvolvimento do país. 
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Prof. Mandelstamm, por exemplo, é retratado como “Professor 
Eichenstamm”). Tratava se, não resta dúvida, de uma obra de propaganda, e 
como tal deve ser encarada (nem era intenção de Herzl fazer literatura). No 
Prefácio a uma edição norte-americana escreveu o rabino Stephen Wise: 
“Se o Judenstaat de Theodor Herzl foi uma promessa, seu livro posterior, 
em verdade o último, tornou-se profecia”. De fato, foram extraordinárias as 
muitas previsões corretas de Herzl, dentre as quais podemos destacar: Haifa 
como porto mais importante do país, uma juventude sadia e robusta (em 
contraste com a velha geração pálida, fraca e tímida), as numerosas 
cooperativas, o grande desenvolvimento do cultivo de frutas cítricas, a 
drenagem de pântanos, o extenso plantio de bosques em regiões outrora 
desérticas, uma estação balneária em Tiberíade, uma ferrovia na região 
costeira, o aparecimento de uma Cidade Nova em Jerusalém ao lado da 
Cidade Velha, o aproveitamento do Jordão para produção de energia 
elétrica, a extração de riquezas minerais do mar Morto43. Por toda obra 
perpassa um sopro de esperança e otimismo que o futuro não desmentiria. A 
ideia fundamental encontra-se expressa num lema que aparece no 
frontispício, juntamente com o título, “Se o quiseres, não será um sonho”. E 
no Epílogo essa ideia surge ainda uma vez: “Mas, se não o desejardes, tudo 
que vos relatei é e continuará sendo ficção”. Nos parágrafos conclusivos 
Herzl despede-se do livro tratando-o como filho: 

Agora, caro Livro, após três anos de trabalho, devemos nos separar. E 
teus sofrimentos começarão. Terás de abrir caminho, como numa 
floresta escura, através de inimizades e falsidades. 

Quando, entretanto, chegares entre gente amiga, transmite-lhes 
saudações de teu pai. Dize-lhes que ele acredita que os Sonhos 
também são uma realização dos dias que passamos na Terra. Sonhos 
não são tão diferentes de Ações como alguns imaginam. Todas as 
Ações dos homens foram a princípio apenas Sonhos. E, no fim, suas 
Ações dissolvem-se em Sonhos. 

O modo como o livro foi recebido por certos setores do judaísmo 
constituiu para Herzl mais uma dolorosa decepção. Violentas críticas 
foram-lhe feitas por não ter dado a devida importância ao “espírito judaico” 
(compreendendo-se por essa expressão provavelmente uma cultura baseada 

                                                 
43 É forçoso reconhecer, contudo, que ao lado das previsões que se viram confirmadas há 
também muita coisa que hoje nos parece demasiado ingênua. 
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em tradições religiosas), bem como por haver desprezado a língua hebraica. 
Isso não impediu, porém, que o livro alcançasse momentânea popularidade 
e fosse traduzido para diversos idiomas. Mas não produziu, de forma 
alguma, o efeito que Herzl esperava. 

Em outubro de 1902 esteve Herzl novamente na Inglaterra, onde, a 
22, entrevistou-se com o secretário das Colônias, Joseph Chamberlain44. 
Serviu de intermediário um sionista inglês, membro do Actions Committee, 
Leopold Jacob Greenberg45. A esse tempo estava Herzl já quase sem 
esperança de obter qualquer concessão de Abdul Hamid II, e com o 
agravamento da situação dos judeus na Europa Oriental andava à busca de 
outras soluções (ainda que provisórias) para o angustioso problema. 

Submeteu ao secretário das Colônias um plano de colonização 
judaica da península do Sinai – à qual Herzl às vezes se referia como 
“Palestina Egípcia” – e da ilha de Chipre. Informou-lhe Chamberlain que só 
poderia tomar em consideração o caso de Chipre, uma vez que a península 
do Sinai se achava sob a jurisdição do Foreign Office; quanto a Chipre, 
porém, não acreditava fosse viável por causa da oposição da população 
local (incluindo gregos e muçulmanos), cujos interesses tinha obrigação de 
defender. Já o Sinai, em sua opinião, oferecia maiores possibilidades, mas 
para isso seria necessário falar com o titular do Foreign Office, Lord 
Lansdowne. Este recebeu Herzl no dia seguinte. Declarou-se favorável a 
uma colonização judaica da região do Wadi El Arish (na península do 
Sinai), mas acrescentou que antes seria preciso conseguir a audiência de 
Lord Cromer, cônsul-geral britânico no Egito (na prática exercendo 
verdadeira ditadura naquele país). A pedido de Herzl, deu Lord Lansdowne 
a Leopold Greenberg uma carta de apresentação para Lord Cromer. 

Pouco depois seguia Greenberg para o Egito, e no Cairo encontrou-se 
com Lord Cromer, que não demonstrou o menor entusiasmo pelas propostas 
sionistas, fazendo logo uma série de objeções. E em carta a Lord 
Lansdowne sugeriu, como condição prévia, o envio de uma expedição de 

                                                 
44 Sobre os sentimentos reais de Joseph Chamberlain em relação aos judeus não há 
uniformidade de opiniões: segundo um autor (inglês) tinha ele, por motivos humanitários, 
interesse sincero em fazer algo em benefício dos judeus; segundo outro (também inglês) seu 
sentimento mais caracterizado para com eles era de desprezo. 
45 Greenberg era natural de Birmingham e nessa cidade conhecera Joseph Chamberlain, com 
quem mantinha relações das mais amistosas. 
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técnicos ao Sinai a fim de investigar in loco as possibilidades da região; 
advertiu, porém, que não se deveria depositar nisso muitas esperanças. 

Aceita a sugestão de Lord Cromer, foi organizada em janeiro de 1903 
uma comissão técnica. Resultado da investigação: só seria possível uma 
colonização da região se esta fosse convenientemente irrigada. Herzl propôs 
pagar todas as despesas com os trabalhos de irrigação e foi ao Cairo 
conferenciar especialmente sobre isso com Lord Cromer. Mas o governo 
egípcio recusou-se categoricamente a aceitar o plano sob a alegação de que 
não havia água suficiente para esse fim no rio Nilo. Lord Cromer também 
interferiu pessoalmente no sentido do projeto não ir adiante – aconselhou o 
seu abandono expondo três razões principais: 1) a oposição do governo 
egípcio; 2) a opinião desfavorável dos técnicos; 3) o fato da administração 
egípcia já apresentar problemas suficientes para que lhe fossem 
acrescentados outros. De nada valeu, pois, a boa vontade de um ministro do 
Império Britânico diante da má vontade de um simples preposto. 

Em abril de 1903 Herzl avistou-se novamente com Joseph 
Chamberlain, recém-chegado de uma viagem oficial à África. Imagine-se a 
surpresa do líder sionista ao ouvir do secretário das Colônias: “Durante 
minha viagem vi um território que lhe serve – Uganda... Pensei comigo 
mesmo – este é justamente o país para o Dr. Herzl”. Declarou ainda 
Chamberlain que o governador poderia ser judeu e que o território teria 
autonomia administrativa. Mas Herzl hesitava (embora Greenberg insistisse 
que uma oferta do governo britânico não podia ser rejeitada assim sem mais 
nem menos); ainda não perdera inteiramente a esperança de demover o 
governo egípcio (ou Lord Cromer) de sua atitude negativa em relação ao 
Sinai, ou talvez – quem sabe? – o sultão poderia subitamente tornar-se mais 
acessível. O próprio Chamberlain, porém, duvidava que Herzl viesse a 
aceitar sua ideia, e em anotação feita em seu Diário afirmava presumir que 
“esse país esteja longe demais da Palestina para ter qualquer atração para 
ele”. 

Uma nova onda de terror antissemita que eclodiu na Rússia nesse 
mesmo mês de abril viria precipitar os acontecimentos, convencendo Herzl 
a não postergar uma solução, por mais precária que fosse46. 

                                                 
46 Pelo seu Diário sabemos que chegou a cogitar até de Moçambique. 
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No princípio do mês, em Kichinev (capital da Bessarábia), 
apareceram espalhados pela cidade boletins anunciando que o czar Nicolau 
II havia dado pessoalmente consentimento para a realização de um 
pogrome, e que o sinal para o início do massacre seria o badalar dos sinos 
das igrejas. Na data marcada (16 de abril – era a semana da Páscoa), ao 
nascer do dia, enquanto repicavam os sinos, começou a matança. Os 
atacantes eram abertamente instigados pela polícia, e jovens judeus que 
tentaram improvisar alguma defesa foram imediatamente desarmados por 
soldados. (Aliás, parece que espancar judeus constituía passatempo 
tradicional e corriqueiro dos militares czaristas; Kichkin, em uma de suas 
obras mais conhecidas – A Filha do Capitão – põe na boca de um dos 
personagens, oficial do exército, as seguintes palavras; em louvor do bilhar: 
“Este jogo e indispensável ao soldado. Na campanha, por exemplo, se 
chegas a um vilarejo, com que te vais ocupar? Nem sempre podemos bater 
nos judeus”. Durante mais de 24 horas estiveram os judeus à mercê de uma 
multidão enfurecida, em sua maior parte formada pelo rebotalho da cidade e 
arredores, especialmente arregimentado para esse fim. Só no dia seguinte, 
quando o número de vítimas já atingia algumas centenas, foi posto fim à 
carnificina por elementos militares obedecendo a ordens deliberadamente 
retardadas. 

Esse pogrome foi seguido por outros, em diversas localidades da 
Ucrânia; comunidades inteiras foram dizimadas, inúmeros judeus 
mutilados, roubados e assassinados, suas casas saqueadas e destruídas. Os 
massacres eram cuidadosamente planejados, realizando-se sempre sob as 
vistas complacentes das autoridades civis e militares47. Era proibido à 
imprensa russa relatar com veracidade os acontecimentos. 

Mas a lição de Kichinev não se perderia. Os pogromes levaram à 
organização, pelos judeus russos, de associações (evidentemente 
clandestinas) de defesa, que acreditamos possam ser consideradas 
precursoras remotas da Haganah (a organização militar clandestina judaica 
na Palestina). Relata Ben-Zvi, a cujo cargo esteve a formação de uma 

                                                 
47 A. T. Wassiliew, último diretor da Ochrana (polícia secreta czarista), procura em suas 
Memórias isentar o governo imperial russo de qualquer responsabilidade concernente aos 
pogromes, mas confessa que “os arquivos do Departamento de Polícia continham mais de 
um documento interessante de que se concluía que o governo nem sempre simpatizava com 
os judeus”. E duas páginas adiante: “... houve, sim, certa ‘opressão’ dos judeus na Rússia, 
mas, desgraçadamente, não foi esta, nem de longe, bastante eficaz”. 
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dessas associações no distrito de Poltava (Ucrânia), que o treinamento se 
fazia numa floresta e que as armas disponíveis eram “facas, cacetes e armas 
de fogo, em sua maioria pequenas pistolas de valor duvidoso”. Um grupo 
de literatos judeus russos – entre os quais Ahad Ha-Am, o historiador 
Simon Dubnov e o poeta Chaim Nachman Bialik – assinaram um apelo à 
autodefesa cujo texto, redigido por Bialik, era o seguinte:  

Irmãos, o sangue dos nossos, em Kichinev, clama a nós: erguei-vos 
do pó, cessai de chorar e implorar, cessai de estender vossos braços ao 
inimigo esperando auxílio; vosso próprio braço será vossa ajuda e 
vossa salvação. 

E com o intuito de divulgar entre as grandes comunidades judaicas da 
Europa Ocidental o que ocorria na Rússia, foi criado em Odessa um 
escritório de difusão de notícias dirigido por Meir Dizengov (futuro prefeito 
de Tel Aviv). 

Foram as trágicas ocorrências na Rússia que decidiram Herzl a 
encarar favoravelmente a oferta inglesa. Assim pediu ele uma comunicação 
oficial sobre a mesma. Esta foi recebida por Leopold Greenberg, e veio sob 
a forma de uma carta (datada de 14 de agosto de 1903) assinada por Sir 
Clement Hill, alto funcionário do Foreign Office. Afirmava-se nesse 
documento que Lord Lansdowne havia estudado a questão com o interesse 
que o governo de Sua Majestade sempre dedicava aos planos destinados a 
melhorar a situação dos judeus, e oferecia-se uma região próxima a Nairobi 
(África Oriental Inglesa) com promessa de autonomia; a oferta, porém, 
ficava condicionada ao relatório de uma comissão que iria ao local 
investigar as possibilidades de colonização. 

Não teve Herzl oportunidade de tomar conhecimento imediato da 
carta de Sir Clement Hill por se encontrar então na Rússia. Sua viagem 
àquele país visava dois objetivos: 1º) obter a revogação de uma ordem 
confidencial do ultrarreacionário ministro do Interior, Vyacheslav Von 
Plehve, distribuída a todos os governadores de província e chefes de polícia, 
que proibia quaisquer reuniões ou coletas sionistas; 2º) conseguir a 
intercessão do governo russo junto ao sultão num sentido favorável aos 
desígnios sionistas. 

A entrevista entre Herzl e Von Plehve realizou-se em São 
Petersburgo. No decorrer da mesma disse o ministro do Interior que em sua 
opinião os judeus russos eram, todos eles, revolucionários (mas teve a 
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honestidade de admitir: “Se eu fosse judeu, provavelmente seria também 
contrário ao governo”.). Prometeu, contudo, não só permitir as atividades 
sionistas – desde que se limitassem apenas à criação de um centro judaico 
na Palestina e à emigração da Rússia – como também apoiar em 
Constantinopla as pretensões de Herzl relativas à colonização da Palestina, 
mas advertiu que qualquer tentativa de propaganda nacionalista seria 
energicamente reprimida. 

Herzl esteve também em contato com outro membro do governo 
russo: o conde Sergei Yulievich Witte, ministro das Finanças. Este 
mostrou-se cínico e grosseiro. Lembrou que, a respeito dos judeus, 
costumava dizer ao falecido czar Alexandre III: “...se for possível afogar os 
seis ou sete milhões de judeus no mar Negro, estou de completo acordo. 
Mas não sendo possível, devemos deixá-los viver”. Declarando-se “amigo 
dos judeus” perguntou a Herzl o que desejava do governo russo. 

Herzl – Certos encorajamentos. 

Witte – Mas damos aos judeus encorajamentos à emigração. 
Pontapés, por exemplo. 

Herzl – Não é dessa espécie de encorajamentos que desejo falar. 
Esses já são conhecidos. 

Concordou entretanto o ministro das Finanças em autorizar a abertura 
de filiais do Jewish Colonial Trust em território russo48. 

De São Petersburgo rumou Herzl para Vilna, a fim de conhecer de 
perto a grande comunidade judaica daquela cidade russa. A impressionante 
recepção que ali lhe foi feita ultrapassou de muito a de Sofia, sete anos 
antes; as manifestações de entusiasmo foram verdadeiramente 
indescritíveis49. A pedido da polícia, Herzl deixou a cidade de madrugada; 
mesmo assim grande multidão compareceu à estação ferroviária e foi, sob 
as vistas de Herzl, dispersa a chicote por cavalarianos. 

Foi em Vilna que Herzl recebeu a carta de Sir Clement Hill. Possuía 
enfim algo de concreto para apresentar ao próximo Congresso. 
                                                 
48 Tanto as promessas de Von Plehve quanto as de Witte seriam, durante algum tempo, 
cumpridas. Contudo a intervenção diplomática russa em Constantinopla tornar-se-ia ineficaz 
devido ao falecimento de Herzl. 
49 Segundo Weizmann o que houve foi uma demonstração de “esperança cega, infundada, 
primitiva, instintiva e histérica”. 
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Novamente em Basileia reuniu-se, na última semana de agosto de 
1903, o 6º Congresso Sionista. Seria o último a contar com a presença de 
Herzl, e foi de todos o mais agitado e dramático. As conversações de Herzl 
com Von Plehve, considerado por muitos o responsável direto pelos 
recentes pogromes, foram severamente criticadas. Muito maior, porém, foi 
a celeuma provocada pelo que se convencionou chamar “projeto de 
Uganda”. Até mesmo alguns dos mais íntimos colaboradores de Herzl 
opunham-se à aceitação; da oferta britânica. Max Nordau, por exemplo, via 
nisso não um passo à frente mas sim um recuo do movimento; 
compreendendo que o impulso emocional constituía uma das motivações 
mais intensas do esforço humano, achava que tal plano dificilmente 
encontraria eco no coração das massas judaicas, dispostas a dar o máximo 
pela Palestina mas não por qualquer outro território. E, no entanto, acabou 
Nordau acedendo a um apelo de Herzl para mostrar-se, pelo menos 
publicamente, a favor do projeto como solução provisória. Herzl, em seu 
discurso, afirmou tratar-se apenas de um empreendimento de emergência, e 
que o povo judeu não poderia ter outro objetivo senão a Palestina; insistiu 
que seus pontos de vista sobre a terra de seus antepassados continuavam 
inalterados, mas que o Congresso poderia perfeitamente aceitar a oferta 
britânica – era somente uma questão de melhorar as condições de vida do 
povo judeu sem que de maneira alguma isso implicasse em abrir mão dos 
grandes princípios sobre os quais o movimento fora fundado. Nordau 
apoiou Herzl, explicando que o território da África Oriental seria apenas um 
refúgio temporário, um abrigo, no qual os judeus se preparariam para sua 
futura missão na Palestina50. 

Todos os argumentos, porém, falharam no intuito de convencer a 
oposição, formada principalmente por delegados russos. Isso dava à 
situação um aspecto tristemente irônico, já que o plano fora concebido 
visando sobretudo os judeus russos. A massa destes, todavia, não apoiaria a 
hostilidade demonstrada ao plano pelos seus delegados. Pelo contrário – em 
despacho de São Petersburgo informava o correspondente do Jewish 
Chronicle de Londres: “Em conjunto, a opinião é francamente a favor do 
projeto, e as pessoas acham difícil compreender a atitude da minoria no 
Congresso”. E em despacho posterior dizia o mesmo correspondente: “O 

                                                 
50 Herzl usara o termo alemão Nachtasyl (asilo ou abrigo noturno).  
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projeto da África Oriental tem, sem dúvida, muito mais adeptos entre os 
judeus russos do que o próprio sionismo”. 

Proposta estabelecendo uma comissão para investigar as 
possibilidades de colonização do território oferecido foi posta em votação. 
Proclamado o resultado (295 a favor, 178 contra, 132 abstenções), os 
delegados oposicionistas retiraram-se ostensivamente do recinto51. Os 
ânimos estavam exaltadíssimos. Quando, pouco depois dessa votação, Herzl 
comentava num pequeno grupo a atitude dos russos, declarando não 
compreender como eles, estando praticamente com a corda no pescoço, 
continuavam recusando a salvação, aproximou-se dele uma jovem russa 
(que ouvira a observação) exclamando: “Monsieur le Président, vous êtes 
un traitre!” 

Já depois do Congresso encerrado, por ocasião de um baile que se 
realizava em Paris, um estudante russo, Chaim Selig Louban, tentou 
assassinar Nordau por julgá-lo responsável pelo plano de Uganda. Ao puxar 
o gatilho Louban bradou: “Morra Nordau Africanus!”. Mas a pontaria era 
ruim, e Nordau escapou ileso. Herzl escreveu-lhe: “... E se atiram em você, 
então sem dúvida a bala que se destina a mim já se acha preparada. Está 
bastante claro que corremos todos os riscos de membros de um governo 
sem os seus meios e facilidades de defesa”. Comentou Die Welt: “Nordau 
recebeu duas balas como pagamento do débito que o povo judeu tinha com 
ele pelo seu trabalho altruísta. Quão miserável é nosso povo para que tais 
crimes possam ser cometidos”. O próprio Nordau, porém, limitou-se a 
observar: “Considero esse ato como de uma pessoa mentalmente 
desequilibrada”. Diagnóstico perfeito – Louban acabaria internado num 
sanatório de doentes mentais. 

Não obstante tudo isso o 6° Congresso pode ser considerado o ápice 
da carreira de Herzl. Pela primeira vez na longa história da Dispersão 
judaica uma grande potência encetara negociações com representantes do 
povo judeu, cuja identidade e personalidade legal ficavam assim 
restabelecidas. Mesmo os opositores mais radicais de Herzl não puderam 
deixar de reconhecer nele o grande líder que se revelara capaz de negociar 

                                                 
51 Voltariam no dia seguinte, depois de Herzl lhes ter assegurado mais uma vez que não tinha 
a mínima intenção de abandonar a Palestina. 
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não só com um potentado oriental decadente e moribundo mas também com 
a que era então a maior potência do mundo – o Império Britânico. 

Em fins de 1903 reuniu-se em Kharkov (Rússia), por iniciativa do 
engenheiro russo Menahem Mendel Ussishkin, uma conferência de 
sionistas russos contrários ao projeto de Uganda. Acusaram Herzl de ter 
violado o Programa de Basileia e negaram-se a participar de qualquer ação 
relacionada com a África Oriental. Enviaram a Herzl um ultimato exigindo 
uma declaração escrita sobre o abandono do plano de Uganda. Herzl 
recusou-se a aceitá-lo. 

Aos poucos, porém, ia recrudescendo a oposição. Também por parte 
do governo britânico notava-se já um certo desinteresse pela questão; isto 
talvez devido à má receptividade demonstrada pelos colonos ingleses da 
África Oriental, que enviaram um telegrama ao Foreign Office (publicado 
pelo Times) protestando contra “a introdução de judeus estrangeiros”. E o 
comissário britânico para o Protetorado da África Oriental, Sir Charles 
Eliot, que a princípio se mostrara indiferente em relação à proposta de 
Chamberlain, acabou por emitir opinião desfavorável, desaconselhando-a. 

Em janeiro de 1904 Herzl esteve na Itália. Em Roma foi recebido 
pelo rei Vítor Manuel III e pelo papa Pio X. O rei, expressando simpatia 
pelo sionismo, declarou que entre italianos não se fazia distinção entre 
cristãos e judeus, acrescentando ser a Itália a única dentre as monarquias 
europeias que admitia judeus na diplomacia52. Quanto ao papa, sua reação 
foi francamente negativa. Disse Pio X a Herzl: “Os judeus não 
reconheceram Nosso Senhor. por isso não podemos reconhecer o povo 
judeu... Se fordes à Palestina ali estabelecendo vosso povo, estaremos 
preparados com igrejas e padres para batizar-vos”. Ainda em Roma avistou-
se Herzl com outras figuras de relevo. Teve uma entrevista, muito cordial, 
com o ministro do Exterior, Tommaso Tittoni, que prometeu escrever ao 
embaixador italiano em Constantinopla. Visitou um senador judeu, 
Giacomo Malvano, que exercia as funções de secretário-geral do Ministério 
das Relações Exteriores e gozava de grande prestígio no governo. Malvano, 
porém, mandara previamente avisá-lo de que estaria disposto a falar 
somente sobre ciência e arte, pois era antissionista. Não conseguiu Herzl, 

                                                 
52 Isso, evidentemente, não impediria Vítor Manuel III de mais tarde concordar, pelo menos 
passivamente, com as medidas antissemitas impostas por Mussolini. 

 93

entretanto, ser recebido pelo primeiro-ministro Giolitti. Já no trem, perto de 
Pistoia, fez a seguinte anotação no Diário: “Resultado para Roma – bom, 
não obstante”. 

Em abril, após várias reuniões tempestuosas do Comitê Executivo 
(em Viena), Herzl conseguiu uma reconciliação com os oposicionistas. Mas 
no mês seguinte seu estado de saúde – sofria de moléstia cardíaca – 
agravou-se seriamente. A 3 de junho, acompanhado pela esposa e um 
amigo, seguiu para Edlach (localidade do norte da Áustria), para fins de 
tratamento e repouso. No princípio de julho recebeu sua última visita: o 
reverendo William Hechler (cujo conhecimento com Herzl se transformara 
numa amizade sincera e profunda). Confiou-lhe Herzl o que seria sua 
última mensagem: “Transmita a todos minhas saudações, e diga-lhes que 
dei meu sangue pelo meu povo”. Sobreveio um ataque de pneumonia, e na 
tarde de 3 de julho de 1904, logo após a chegada de sua mãe e dos filhos, 
falecia, aos 44 anos, aquele que foi – e o dizemos sem a mínima hesitação – 
o maior judeu dos tempos modernos. 

No testamento pediu Herzl que seu corpo fosse sepultado, ao lado do 
seu pai, no cemitério judeu de Viena, “a fim de que ali permaneça até que o 
povo judeu leve meus restos para a Palestina”. (Este desejo seria satisfeito 
45 anos mais tarde, quando, a 16 de agosto de 1949, seus restos foram 
transportados, por via aérea, para Israel; lá repousam, diante de Jerusalém, 
numa elevação que recebeu o nome de monte Herz153. 

O cortejo fúnebre foi acompanhado por mais de 6.000 pessoas. À 
beira do túmulo, David Wolffsohn, erguendo a mão direita sobre a 
sepultura, proferiu as seguintes palavras: 

Não desejavas discursos junto a teu túmulo, mas queremos jurar-te 
que continuaremos, com todas as nossas forças, o trabalho que 
começaste; queremos jurar-te que manteremos teu nome sempre 
sagrado, e nunca te esqueceremos enquanto houver um único judeu 
vivo neste mundo. 

                                                 
53 Quando em 1945 as tropas soviéticas entraram em Viena constatou-se, com surpresa, que 
o túmulo de Herzl não fora profanado pelos nazistas. Mas então já não havia mais nenhum 
descendente seu vivo – sua filha mais moça, Margarethe, falecera em 1943 no campo de 
concentração de Theresienstadt. 
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A morte de Herzl causou tremendo impacto emocional no mundo 
judaico sionista. Rahel Yanait (depois Rahel Yanait Ben-Zvi, esposa do 
segundo presidente de Israel, mas na época ainda residindo na Rússia, onde 
nascera) faz, em livro de reminiscências há pouco publicado, a seguinte 
referência ao recebimento da triste notícia: “No dia seguinte pus um vestido 
preto e durante aquele ano usei luto”. 
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CAPÍTULO 3 

 

O MOVIMENTO SIONISTA APÓS HERZL (1904-1914) 

Se o judeu tem razão, é espancado ainda mais. 

Provérbio Iídiche 

 

Com a morte de Herzl ficou a Organização Sionista, durante algum 
tempo, praticamente acéfala. Era uma perda quase irreparável, não só por 
ter sido Herzl o fundador e líder inconteste do movimento, mas também 
porque quase todas as esperanças de uma rápida consecução dos objetivos 
do sionismo se achavam concentradas em sua pessoa. Contudo, o fato do 
movimento sionista ter podido sobreviver a tão grave crise veio demonstrar 
cabalmente – e ao mesmo tempo dar razão a Herzl, que o mantinha como 
uma de suas convicções mais firmes – o seu valor intrínseco, independente 
e acima de qualquer indivíduo. 

Não era fácil encontrar um sucessor à altura de Herzl. Pensou-se no 
Dr. Max Nordau, figura prestigiosa e respeitada, dentro e fora do 
movimento. Nordau, porém, recusou, alegando motivos de saúde 
(particularmente, em conversa com Wolffsohn, confessaria que um dos 
principais motivos que o levaram a não aceitar a chefia era o fato de sua 
esposa não ser judia). 

Enquanto isso andou pela África Oriental, estudando as condições e 
possibilidades do território sugerido pelo governo britânico, uma comissão 
científica cujas despesas – cerca de duas mil libras – foram pagas pela Sra. 
E. A. Gordon, uma amiga cristã do movimento sionista (isso porque os 
delegados oposicionistas haviam conseguido incluir, na resolução aprovada 
pelo 6º Congresso, uma cláusula estabelecendo que nenhuma parcela dos 
fundos da Organização Sionista poderia ser desviada para a África). Os 




