
A INFÂNCIA DE HERZL
Neste portal, você será introduzido ao meio social nos anos 
de formação de Theodor.  Você o observará como uma criança, 
um jovem e um universitário, traçando o desenvolvimento de 
sua identidade como um judeu, que se sentia muito em casa, 
e intelectualmente muito como parte da Europa iluminada no 
final do século XIX – com poucas ligações ao povo judeu e sem
nenhuma consciência sionista.

Contra este pano de fundo, você também será convidado 
a refletir sobre a evolução de sua própria identidade, e a
considerar quais os fatores que têm impacto na formação da 
identidade em geral – com todas as implicações para quem está 
preocupado com a continuidade judaica.

TRANSIÇÕES E TRANSFORMAÇÕES
Aqui a exibição apresenta a germinação da idéia sionista na mente de Herzl, traçando o contexto de sua evolução através de 
sua vida em Viena, e as manifestações de antisemitismo às quais foi exposto, atingindo seu auge no Julgamento Dreyfuss, 
que ele cobriu como um proeminente jornalista.

Isto trará em forte contraste seu próprio relacionamento com a sociedade geral onde você vive e o relacionamento atual 
entre sua própria comunidade judaica e o amplo mundo não-judaico. Você também aqui será convidado a dar suas próprias 
explicações sobre a persistência do antisemitismo, e seus pensamentos sobre como a comunidade judaica deveria reagir a 
ele. Existe algo como uma resposta “sionista” distinta de uma resposta “judia”?

PROJETOS DE UTOPIA
A publicação em 1896 d´O Estado Judeu foi um evento marcante na história do povo judeu. Aqui você será exposto à 
essência do pensamento de Herzl conforme articulado no seu panfleto político: que não há outra solução para a Questão
Judaica, a não ser um Estado judeu. Você também encontrará as fortes reações que a tese de Herzl provocou entre seus 
contemporâneos.

Este é também o contexto no qual você será desafiado a considerar a relevância atual da idéia sionista e do movimento
sionista de hoje, e a definir o que significa ser um sionista hoje em dia – antes de declarar se você se considera ser ou não
ser sionista.

DESEJANDO QUE SONHOS SE TORNEM REALIDADE
Esta seção inclui um registro visual do fervor diplomático de Herzl, assim como sua capacidade organizacional no 
desenvolvimento da infraestrutura que eventualmente resultaria no estabelecimento do Estado de Israel. A convocação do 
primeiro Congresso Sionista na Basiléia, a fundação da Organização Sionista Mundial e a criação do Keren Kayemet Le´Israel 
estão todas documentadas aqui.

Esta lista de realizações levanta questões sobre a estrutura organizacional apropriada para o mundo judeu atual. Nossos 
quadros institucionais são adequados para as circunstâncias e as condições sob as quais vivemos hoje? O que você está 
fazendo para responder às necessidades da comunidade judaica atual?

CHECANDO A REALIDADE
A exibição se encerra com uma seleção de citações dos escritos de Herzl, principalmente de Altneuland, sua novela utópica, 
que descreve sua visão de uma sociedade judia ideal. Elas estão superimpostas sobre uma colagem visual que reflete a
complexa realidade de Israel hoje.

A mostra termina com o desafio de abraçar o legado de Herzl, encontrando uma maneira pessoal de entrar na luta para fazer
do Estado judeu aquilo que ele poderia ser – um desafio para ser levado com você.

O Departamento para Atividades Sionistas da Organização Sionista Mundial
e a Organização Sionista do Brasil apresentam:

Produzido em honra do visionário do Estado Judeu no 
centenário de sua morte
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