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1. O enraizamento

Antes da última guerra mundial, os judeus do Leste Europeu 

contavam que o Senhor — esse Deus terrível dos judeus evocado 

por Racine — jogara sobre eles uma maldição. Condenara-os a 

viver em tempos interessantes. Tirei a sorte grande na loteria da 

minha vida. Não me transformei em fumaça como minha avó 

paterna, deportada de Paris para um campo da morte em sua 

Polônia natal, como tantos tios e tias, primos e primas, que pere-

ceram nos guetos de Varsóvia e Lodz. Assim, essa maldição me foi 

útil. Minha travessia de vida foi rica em emoções e experiências, 

um percurso em vários aspectos único, de um século a outro 

através de três mundos.

Passei uma infância confortável em Varsóvia até a invasão 

da Polônia pelos alemães, no dia 1o de setembro de 1939. Refu-

giados de guerra, chegamos à França — meus pais, meu irmão 

caçula e eu — em outubro do mesmo ano para dela sair depois 

da débâcle de 1940 e partir, por Espanha e Portugal, para o Bra-

sil. Na véspera do Natal de 1940, estávamos a bordo do S/S 

Quanza, último navio a fazer a travessia de Lisboa ao Rio de Ja-
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neiro, antes que submarinos alemães começassem a afundar 
barcos no Atlântico Sul.

Minha volta para a Polônia em 1954, em companhia de mi-
nha mulher Viola e de nossos dois filhos nascidos no Rio, decor-
reu de uma aposta ideológica.

A temporada na Índia, de 1957 a 1960, foi uma dádiva da 
fortuna na medida em que me permitiu envolver-me, para o resto 
de minha carreira de pesquisador em ciências sociais, com o estu-
do comparado do desenvolvimento, uma espécie de jogo de espe-
lhos. Descobri o Brasil pelo prisma da Polônia de minha infância, 
e depois a Índia pelos parâmetros do Brasil. Desde então dispo-
nho de dois poderosos espelhos — o brasileiro e o indiano — aos 
quais foi se somar um terceiro, o espelho polonês — o do socia-
lismo real — para apreciar a parcela do específico e do singular 
nas trajetórias percorridas pelos diferentes Estados-nações.

Vivi como dolorosa provação a segunda saída da Polônia em 
1968, dessa vez não mais como refugiado de guerra, mas como 
refugiado político. Ao chegar a Paris, não pensava que iria passar 
mais de metade de minha vida na França e nem percorrer o 
mundo, como fiz, apaixonado pela descoberta de novos países, de 
configurações socioeconômicas as mais diversas, de caminhos 
plurais, convencido de que as ciências sociais só conseguem pro-
gredir ao contato da vivência e do terreno, e de que nenhum 
computador é capaz de substituir um jipe, nem sapatos resisten-
tes, nem a observação e a escuta paciente dos inventores do coti-
diano, esses biscateiros e engenhosos de que fala sugestivamente 
Michel de Certeau. 

judeu-não-judeu

Quanto mais envelheço, mais percebo como esses doze anos 
de infância vividos em Varsóvia contaram para a minha forma-
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ção. Enraizaram-me na cultura polonesa, obrigando-me a um 

aprendizado, difícil, angustiante, e como!, de minha identidade: a 

de um judeu — não judeu — polonês.

Nisso me aproximo de Edgar Morin, Ilya Ehrenbourg e diver-

sos intelectuais que se emanciparam da cultura judaica ou pratica-

mente não a conheceram, como eu, e são ateus, sem nenhuma 

afinidade com o Estado de Israel, mas continuarão a afirmar sua 

condição de judeus enquanto o antissemitismo não tiver desapare-

cido de vez. Seria covarde e indigno negar o pertencimento a um 

povo (será a palavra certa?) que sofreu o Holocausto.

Meus pais me criaram num espírito laico e com a preocupa-

ção constante de afirmar nosso pertencimento à cultura e à lín-

gua polonesas. Não falo uma palavra de iídiche e muito cedo eles 

me ensinaram a evitar a entonação cantada que caracterizava o 

modo de falar polonês dos judeus cuja língua materna era o iídi-

che. Apesar da insistência de minha avó materna, orgulhosa de 

pertencer a uma família que dera uma linhagem de grandes rabi-

nos, e cujo irmão era um dos pioneiros que foram para a Palesti-

na depois da Primeira Guerra Mundial, decidiu-se que eu não 

teria aulas de hebraico. Aprender francês ou inglês foi considera-

do mais importante, tanto mais que meus pais afagavam o sonho 

de me mandar, aos catorze anos, para um internato na Inglaterra. 

Só na idade adulta, e em tradução, li as obras-primas de Peretz, 

de Sholem Aleikhem e de Schalom Asch.

Durante toda a infância meu contato com as práticas reli-

giosas se resumiu à participação, na casa de meus avós, do tradi-

cional jantar por ocasião da Páscoa judaica, terrível experiência 

porque começava com o beija-mão a todas as tias-avós, o que eu 

abominava, e depois me obrigava a recitar as quatro questões que 

explicavam por que aquela noite diferia de todas as outras — re-

za a tradição que essa parte da cerimônia fica por conta de uma 

criança. Em seguida, eu tinha de comer um ovo cozido mergu-
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lhado na água salgada em lembrança da travessia do mar Verme-

lho, o que não era de meu gosto.

Durante as festas, minha mãe, por deferência a seus pais, 

trazia da casa deles comida kosher; morávamos no mesmo pré-

dio. Meu pai não se submetia a esse ritual. Felizmente, quando eu 

não devia ter mais que oito ou nove anos, as Páscoas judaica e 

católica coincidiram. E no dia seguinte de um Seder perfeitamen-

te nos conformes, pude, assim, saborear em companhia de meu 

pai as salsichas e salames que constituíam um prato refinado nas 

mesas polonesas no domingo de Páscoa. Para mim foi uma tre-

menda lição de relativismo religioso.

Assim, eu não estava nem um pouco preparado para o cho-

que do primeiro dia de aula. A escola em que me matricularam 

pertencia à Congregação Protestante de Varsóvia mas recebia 

alunos de todos os credos, com um numerus clausus — 10% para 

os judeus, ou seja, quatro numa turma de quarenta (e apenas três 

se a turma tivesse 39 alunos). Era preciso declarar um credo, 

pouco importava qual, pois as aulas de religião eram obrigatórias 

desde o início do curso primário até o último ano do secundário; 

a nota de religião contava para o exame de ingresso à faculdade. 

Estávamos a léguas do modelo da escola laica francesa.

Nós todos fomos amontoados numa sala com nossos pais 

que nos acompanhavam. Depois a professora ordenou aos cató-

licos que fizessem fila à esquerda, os protestantes à direita, os 

ortodoxos perto da porta e os que pertenciam à confissão de 

Moisés (o termo oficial para os israelitas), perto da janela. Minha 

mãe me empurrou e assim eu soube que era um correligionário 

de Moisés! Fui com os alunos judeus das outras turmas, munidos 

de uma bandeira da escola, para a sinagoga a fim de celebrar, 

durante um serviço religioso, o início do ano letivo, como se fazia 

em todas as igrejas, em todos os templos e sinagogas de meu 

país natal. Foi a primeira e uma das raras ocasiões de minha vida 
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em que visitei uma sinagoga como local de culto e não como 

monumento histórico, como as de Toledo, Carpentras ou Co-

chim, na Índia.

Acho que meus pais não desconfiavam que as coisas fossem 

acontecer de forma tão brutal. Custei muito a entender que eu 

era judeu e o que me ligava aos judeus ortodoxos com quem 

cruzava na rua.

Devia ter nove ou dez anos quando atravessei a pé, durante 

uma excursão, a cidadezinha de Gora Kalwaria, um santuário do 

hassidismo, onde oficiava um famoso tzadik* e cuja população 

era majoritariamente judia. Nunca me senti tão deslocado, hor-

rorizado com aquelas pessoas vestidas de modo exótico, falando 

ruidosamente uma língua desconhecida e vivendo numa sujeira 

e numa pobreza extremas. O esgoto corria a céu aberto, os ven-

dedores brigavam pelos raros compradores de cabeças e rabos de 

harenques, e os fósforos eram vendidos por unidade. O que eu 

tinha em comum com aqueles correligionários de Moisés?

É verdade que durante minha infância fui pouco exposto à 

realidade do país onde vivia. Tomei consciência do abismo que 

separava os ricos, como eu, dos pobres por meio de um inciden-

te, que, não hesito dizer, me marcou para o resto da vida e mais 

tarde pesou em minhas orientações ideológicas.

Durante um piquenique familiar no campo, eu dava comida 

ao nosso cocker e segurava as orelhas dele para que não mergu-

lhassem na tigela quando ouvi um menino, escondido atrás de 

um arbusto, exclamar: “É bom ser cachorro!”. Por ordem do ve-

terinário, o cachorro comia uma pasta de arroz com carne de 

vitela cozida.

Seja como for, esse primeiro dia de escola marcou um corte 

em minha existência abastada de criança mimada numa família 

* Homem justo, em hebraico, conhecido como rebbe. (N. E.)
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rica, vivendo num apartamento que era um pequeno museu 
— meu pai colecionava quadros de mestres flamengos e holan-
deses —, cercado de governantas e, mais tarde, de preceptores, 
passando férias de verão à beira do mar Báltico, em Jurata, que se 
gabava de ser a praia mais elegante da Polônia, e esquiando no 
Natal em Zakopane, nos Tatras.

ilusão patriótica

Meu avô materno dirigia um banco, ligado a uma holding 
industrial dirigida por seu irmão, seus cunhados, seu filho e meu 
pai. O banco tinha sido fundado no fim do século xix pela mãe 
dele, enquanto o marido se dedicava à leitura da Bíblia.

Pelo que diziam, era uma mulher extraordinária, pois na 
época era raro ver alguma à frente de empreendimento tão im-
portante, o que não a impediu de pôr no mundo onze filhos. 
Corria a seu respeito uma anedota que dizia que ela paria na sala 
ao lado do escritório, durante uma pausa entre um cliente e ou-
tro. Escolhera meu avô, quando ele era rapazinho, para lhe suce-
der nos negócios. Destinava o filho mais velho à representação; e 
ele acabou representando no Senado a comunidade israelita, au-
mentando assim o prestígio do banco junto à clientela recrutada 
entre os comerciantes, artesãos e pequenos industriais judeus.

Nosso modo de vida parecia o de hoje entre as elites dos 
países do Terceiro Mundo, como o Brasil, marcados pelas desi-
gualdades sociais gritantes. Afinal de contas, entre as duas guer-
ras a Polônia representava a periferia capitalista da Europa, entra-
vada numa estrutura fundiária pós-feudal e penando para se 
industrializar sob o comando de um Estado autoritário. Não foi 
por acaso que, em 1937, Getúlio Vargas dotou seu regime com 
tendências fascistas de uma constituição que era a cópia exata da 
Constituição polonesa então vigente.
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*  *  *

Tive a sorte de ir para uma escola que, pelos métodos peda-
gógicos, estava à frente de seu tempo. Desde os primeiros anos 
nos habituaram a autoadministrar os assuntos da turma. No sá-
bado, na última aula do dia, nossa professora abria uma caixa de 
balas. Cabia a cada um de nós dizer se merecia a bala por seu 
comportamento durante a semana que terminava. Ela jamais 
contradizia nosso julgamento sobre nós mesmos.

A escola possuía uma confortável casa de campo, a uns trinta 
quilômetros de Varsóvia. No verão servia como colônia de férias. 
No correr do ano letivo todas as turmas, desde o primeiro ano 
primário, iam para lá em rodízio, durante uma semana. As ma-
nhãs eram dedicadas às aulas. Todo dia outro professor vinha de 
Varsóvia para nos encontrar. As tardes eram reservadas às aulas ao 
ar livre, aos passeios na floresta, às visitas às aldeias e ao esporte. 

Guardo excelente lembrança de certos professores: Jacobi, o 
matemático e geógrafo de crânio calvo, me ensinou a pensar com 
rigor e, um dia, nos interrogou sobre o itinerário que devíamos 
fazer para ir de Varsóvia a Paris de caiaque: era possível! Léon 
Rygier, um eminente especialista de literatura polonesa que, pen-
so, também ensinava na universidade, acumulava as funções de 
diretor do primeiro grau na nossa escola e professor principal da 
minha turma. Ele soube de modo muito feliz administrar as riva-
lidades entre os alunos judeus, os melhores da classe, pois a 
emancipação do gueto passava pela excelência, e os outros, que 
necessariamente se sentiam afetados por isso. Desde o terceiro 
ano primário encorajou-nos a publicar uma revista mensal!

Em compensação, o professor de ginástica, figura de proa 
nos círculos dos ex-combatentes da Primeira Guerra Mundial, 
nos impunha um ritmo infernal, certamente para incitar nossos 
pais a nos matricularem na academia particular de ginástica di-
rigida por sua mulher; foi o meu caso.
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Inculcavam-nos também um patriotismo de segunda cate-

goria, em parte explicável num país que acabava de reencontrar, 

depois de mais de um século, a independência perdida em favor 

de três vizinhos poderosos: a Rússia, a Prússia e a Áustria. Vivía-

mos no culto ao marechal Pilsudski. Assisti profundamente emo-

cionado, da sacada de um quarto de hotel, alugado por meu avô 

para a ocasião, à passagem de seu imponente cortejo fúnebre.

Educados lendo os romances de capa e espada de Sienkie-

wicz, tínhamos muito orgulho de nossa invencível cavalaria, aplau-

díamos nossos bravos soldados, entre os melhores do mundo, e 

exercitávamos muito cedo o tiro ao alvo nos numerosos estandes 

que eram designados para outorgar certificados oficiais de exce-

lência. Estávamos convencidos da legitimidade da propaganda 

oficial que proclamava que os poloneses eram fortes, unidos e 

estavam prontos para o que desse e viesse. Sentíamo-nos escora-

dos em nossos fiéis aliados, a França e a Inglaterra, tanto mais 

que a Polônia anticomunista representava uma peça-chave no 

cordão sanitário estabelecido em torno da União Soviética. Todo 

ano o exército polonês festejava, no dia 15 de agosto, o aniversá-

rio do “milagre no Vístula”, vitória obtida em 1920, in extremis, 

contra as tropas soviéticas que estavam às portas de Varsóvia, 

graças à missão do estado-maior francês convocado para ajudar 

e, evidentemente, à intercessão da Virgem Maria!

Em 1937, em vez de coletarem nossas pequenas economias 

de estudantes para construir escolas primárias, incitaram-nos a 

contribuir para a compra de armas destinadas a nosso valente 

exército. Minha escola ofereceu duas metralhadoras pesadas; foi 

uma bela festa.

Em 1938, levaram todos os alunos de Varsóvia ao cinema 

para assistir ao filme que mostrava a inexpugnável linha Maginot 

e louvava o exército francês. Em agosto de 1939, alguns dias antes 

da invasão alemã, toda noite nos reuníamos na praia, em Jurata, 
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para ver evoluírem ao largo os submarinos franceses e ingleses 

que vigiavam nosso litoral. Vários adultos se deixaram arrastar 

por essa ilusão coletiva, jurando terem entrevisto no breu da 

noite aqueles navios fantasmas!

Não gostávamos de nossos vizinhos. Guardo uma vaga lem-

brança de uma manifestação organizada pelas autoridades quan-

do pelas ruas de Varsóvia exigíamos lutar contra a Lituânia por 

causa de não sei mais que afronta. A Polônia aproveitou a anexa-

ção dos Sudetos pela Alemanha para exigir e obter um pedaço do 

território tcheco.

Quanto aos alemães, o exército deles era um imenso blefe, 

uns tanques de papelão.

Pouco importa, o fato é que em 1938 nós todos recebemos 

máscaras de gás, na verdade uns tampões de algodão munidos 

de um elástico. Em caso de alerta, tínhamos de embebê-los num 

líquido, que vinha numa garrafa também fornecida. Tudo isso 

era conservado dentro de uma bolsa que devíamos usar a tira-

colo. Os militares eram obcecados pela perspectiva de uma guer-

ra química. O aparato inventado não estava, é verdade, à altura 

do desafio.

Nós, os jovens, estávamos suficientemente doutrinados para 

pensar no futuro com confiança. Quanto aos adultos, a julgar por 

meus familiares, sensíveis que eram ao perigo que os nazistas 

representavam para os judeus, imaginaram até o último momen-

to que a guerra podia ser evitada e jogaram a carta da perfeita 

lealdade com as autoridades polonesas, que insistiam para que 

todos os bens no exterior fossem repatriados. Foi o que fez meu 

avô, no entanto um homem experiente, bem informado politica-

mente — todo dia era escanhoado pelo mesmo barbeiro de vá-

rios ministros. Isso teve consequências um tanto desagradáveis 

para nossa família, quando nos vimos no estrangeiro pratica-

mente sem dinheiro.
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Mas nem mesmo a derrota da Polônia bastou para abalar a fé 

na superioridade militar dos Aliados e no desfecho rápido e feliz 

da guerra. Seria preciso a débâcle francesa para que esse otimismo 

ingênuo, a bem da verdade incompreensível, se esfumasse.

A guerra, sobretudo depois da assinatura do pacto Molo-

tov-Ribbentrop, que marcava o fracasso das negociações entre os 

aliados ocidentais e a União Soviética, era inevitável. Mas nin-

guém estava realmente preparado, nem o governo, nem o exérci-

to, nem a opinião pública, embalada até o último minuto pela 

esperança insensata de um desfecho em que a diplomacia, e não 

as armas, tivesse a última palavra.
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