
Tradução 
Claudio Figueiredo

Seleção e introdução 
Jenifer Homans

Tony Judt

QuandoOsFatosMudam.indd   3 26/02/16   11:44



Copyright © 2015 by The State of Tony Judt 
Introdução © 2015 by Jennifer Homans 
Todos os direitos reservados.

Grafia atualizada segundo o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa  
de 1990, que entrou em vigor no Brasil em 2009.

Título original 
When the Facts Change

Capa 
Joana Figueiredo

Imagem de capa 
Bridgeman Images/ Keystone Brasil. © rotella mimmo, Domenico/ autvis, Brasil, 2016.

Preparação 
Otacílio Nunes

Índice remissivo 
Probo Poletti

Revisão 
Ana Maria Barbosa 
Márcia Moura

[2016]
Todos os direitos desta edição reservados à 
editora schwarcz s.a. 
Rua Cosme Velho, 103 
22241-090 — Rio de Janeiro — rj 
Telefone: (21) 2199-7824 
Fax: (21) 2199-7825 
www.objetiva.com.br

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (cip) 
(Câmara Brasileira do Livro, sp, Brasil)

Judt, Tony
Quando os fatos mudam : ensaios 1995-2010 / 

Tony Judt ; tradução Claudio Figueiredo. – 1ª ed. – 
Rio de Janeiro : Editora Objetiva, 2016.

Título original: When the Facts Change. 
isbn 978-85-470-0003-5

1. Ensaios 2. História – Aspectos políticos 3. His-
tória – Aspectos sociais 4. História – Filosofia 5. His-
toriografia 6. Historiadores I. Título.

16-00391 cdd-901

Índice para catálogo sistemático:
1. História : Filosofia 901

QuandoOsFatosMudam.indd   4 26/02/16   11:44



Quando os fatos mudam, eu mudo de opinião.  
E o senhor, o que faz?

Citação atribuída habitualmente a John Maynard Keynes

Outros homens farão história… Tudo o que posso dizer 
é que existem pragas e existem vítimas – e devemos fazer 
o possível para nos recusar a ficar do lado da praga.

Albert Camus, A peste
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11

Introdução:  
de boa-fé

Jennifer Homans

Para mim, a única maneira de escrever esta introdução é 
procurar separar o homem das ideias. De outro modo, acabo sendo 

atraída de volta ao homem a quem amei e com quem fui casada de 1993 
até a sua morte, em 2010, em vez de seguir em frente, rumo às suas ideias. 
Ao ler estes ensaios, espero que vocês também centrem seu foco nas ideias, por-
que são boas e foram escritas de boa-fé. “De boa-fé” talvez tenha sido a 
expressão favorita de Tony, seu padrão de excelência a ser perseguido, e ele 
procurava fazer jus a ele em tudo o que escrevia. O que ele entendia por 
isso — estou convencida — era escrever de modo a evitar todo tipo de 
calculismo e manipulação, fosse intelectual ou de qualquer outra natureza. 
Uma ponderação, feita em termos limpos, claros e honestos.

Este é um livro a respeito da nossa era. O arco assume um sentido 
descendente: das alturas da esperança e das possibilidades abertas pelas re-
voluções de 1989 para a confusão, a devastação e a perda representadas 
pelo Onze de Setembro, pela Guerra do Iraque, pelo aprofundamento da 
crise no Oriente Médio e — como via Tony — pela decadência que a re-
pública americana impunha a si mesma. À medida que os fatos foram 
mudando e os acontecimentos se desenrolando, Tony se descobriu progres-
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siva e dolorosamente remando contra a corrente, lutando com toda a força 
do seu intelecto para desviar — por menos que fosse — o barco das ideias 
numa direção diferente. Essa história termina de forma abrupta, com sua 
morte prematura.

Para mim, este também é um livro muito pessoal, já que “a nossa era” 
foi também “a minha era” com Tony: os primeiros ensaios datam dos anos 
do início de nosso casamento e do nascimento de nosso filho, Daniel, e 
avançam pelo tempo em que vivemos juntos em Viena, Paris, Nova York, 
passando pelo nascimento de Nicholas e pelo amadurecimento de nossa 
família. Nossa vida em comum teve início, não por acaso, com a queda do 
comunismo, em 1989: eu era estudante da graduação na New York Uni-
versity, onde Tony lecionava. No verão de 1991, viajei através da Europa 
Central e, ao voltar, estava disposta a aprender mais sobre ela. Fui aconse-
lhada a desenvolver um estudo paralelo com Tony Judt.

Foi o que fiz, e assim começamos nosso romance, debruçados sobre 
livros e ocupados em conversas a respeito de política europeia, guerra, re-
volução, justiça, arte. Os procedimentos não eram os de um namoro con-
vencional: nossa segunda aula teve lugar num restaurante, durante um 
jantar. Tony pôs os livros de lado, pediu vinho e me contou sobre o tempo 
em que viveu em Praga, na época do comunismo, e depois sobre 1989, 
caminhando ao longo de praças e ruas cobertas de neve, noite adentro, 
logo depois da Revolução de Veludo, visivelmente espantado com a guina-
da descrita pelos fatos históricos — e com os sentimentos que já perce-
bíamos surgir entre nós dois. Assistíamos a filmes, íamos a exposições, co-
míamos pratos chineses e até cozinhávamos (mal). Finalmente — um 
momento-chave na corte que vinha me fazendo — ele me convidou para 
uma viagem à Europa: Paris, Viena, Budapeste, um trajeto arrepiante, de 
carro, pela Passagem de Simplon, nos Alpes suíços, em meio a uma tem-
pestade (eu dirigi — ele estava com dor de cabeça). Pegamos trens, e eu o 
vi debruçar-se sobre as relações de horários, checando partidas e chegadas 
com o prazer experimentado por uma criança numa loja de doces: Zer-
matt, Brig, Florença, Veneza.

Foi um grande romance, e um romance europeu, parte de um ro-
mance mais abrangente com a Europa, que definiu a vida de Tony e a obra 
de sua vida. Às vezes acho até que ele se via como um europeu. Mas não o 
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era, na verdade. Claro, ele falava francês, alemão, italiano, hebraico, checo 
e um pouco de espanhol, mas nunca se sentiu “em casa” em nenhum desses 
lugares. Era mais como alguém da Europa Central, mas também não era 
exatamente isso — não fazia parte exatamente dessa história, exceto por 
seu compromisso profissional e pelas raízes familiares (de judeus russos, 
poloneses, romenos e lituanos). Era também muito inglês, por hábito e 
pela sua educação (podia transitar com facilidade entre o sotaque popular 
cockney de sua infância e o estilo Oxford-Cambridge de sua prosa), mas na 
verdade também não era isso — era judeu demais, centro-europeu demais. 
Não que se julgasse distante de nenhum desses lugares, embora em alguns 
casos se sentisse assim; isso se devia mais ao fato de estar ligado a pedaços 
de todos eles, sendo esse o motivo pelo qual não conseguia se separar de 
nenhum deles.

Então, talvez não seja surpresa que, apesar de fixados em Nova York, 
tenhamos passado grande parte de nossa vida juntos fazendo planos para 
morar — ou morando — em algum outro lugar. Tínhamos experiência 
de sobra em fazer as malas e muitas vezes costumávamos brincar que aca-
baríamos escrevendo juntos um livro que teria como título algo como 
“Em casa na Europa: Tudo o que você sempre quis saber sobre escolas e 
compra de imóveis”. O melhor presente que dei a Tony foi — de longe 
— uma assinatura do guia de horários de trens Thomas Cooks Railway 
Timetable.

Foi só depois de 2001 que ele realmente sossegou num lugar. Isso se 
deu em parte devido à sua doença: naquele ano ele foi diagnosticado com 
um caso sério de câncer, tendo sido submetido a uma cirurgia, a radiações 
e a outras terapias exaustivas. Em parte isso se deu também por causa do 
ataque ao World Trade Center. Para ele, tornou-se cada vez mais difícil 
viajar, e o horror proporcionado pelo acontecimento em si, combinado à 
sua doença, levou a que se sentisse atraído pelo lar; queria ficar aqui, comi-
go e com os meninos. Não importam quais tenham sido as razões, nos anos 
que se seguiram, lentamente ele se tornou cada vez mais, ainda que não por 
completo, americano — ironicamente, no exato momento em que tinha 
encontrado os motivos mais fortes para mostrar-se crítico em relação às 
posições políticas do país. Ele adquiriu a cidadania americana: “Vamos, 
façam as perguntas para mim”, pedia às crianças nas semanas que antece-
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deram o teste, e elas alegremente o conduziam, passo a passo, pouco im-
portando que ele tivesse dado aulas sobre política americana durante anos 
em Oxford. Por volta de 2003, percebi uma mudança na sua maneira de 
pensar e escrever, passando do “eles” para o “nós”: “O modo como nós vi-
vemos hoje”.

Esses foram também os anos do Instituto Remarque, fundado por 
Tony em 1995 e por ele dirigido até a sua morte. O instituto foi construí-
do segundo os mesmos dois eixos que animavam seus escritos: unir a Eu-
ropa e a América, história e política contemporâneas. Na mesma época 
Tony estava escrevendo Pós-guerra (2005), um empreendimento monu-
mental, que diariamente punha à prova sua força e sua disciplina, tanto 
física como intelectual, especialmente levando em conta o fato de que ele 
se recuperava de um câncer. Lembro muito bem da sua exaustão e da sua 
determinação quando insistia em escrever também os ensaios que com-
põem este livro, mesmo enquanto estava (como dizia) “nas minas de car-
vão”, trabalhando num extenso livro sobre a Europa. Eu me preocupava, 
temendo que Tony estivesse exigindo demais de si mesmo, porém, ao refle-
tir hoje, compreendo que se tratava de algo que ele não podia evitar. À 
medida que se via imerso no seu livro Pós-guerra, ele estava ouvindo os 
canários das minas* de nossa própria época: estes ensaios, que nos exortam 
— e especialmente a “nós” americanos — a olhar para trás, para o século 
xx, enquanto avançamos rumo ao século xxi, foram um dos resultados 
desse esforço.

Portanto, esta é uma coletânea de ensaios, mas também uma coletânea de 
obsessões. As obsessões de Tony. Estão todas aqui: Europa e América, Israel 
e Oriente Médio, justiça, a esfera pública, o Estado, as relações internacio-
nais, memória e esquecimento, e acima de tudo a história. O alerta lançado 
por ele, e que reaparece nestas páginas, de que estávamos presenciando 
uma “era econômica” entrar em colapso para dar lugar a uma “era do 

* Alusão aos canários que, até meados do século xx, eram mantidos nas minas de carvão ingle-
sas como cobaias para alertar os mineiros contra infiltração de gases tóxicos. (N. T.)
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medo”* e entrando numa “era de insegurança”** era um indício de quão 
deprimido e preocupado ele se sentia devido ao rumo que a política estava 
tomando. Suas expectativas a esse respeito eram grandes e ele era um ob-
servador perspicaz. Vocês encontrarão nestes ensaios tanto o realista que 
tudo observa de olhos bem abertos — que acreditava em fatos, aconteci-
mentos, dados — quanto o idealista que tinha como objetivo nada menos 
do que uma vida bem vivida; não apenas para ele, mas para a sociedade.

Dispus estes ensaios em ordem cronológica, assim como temática, 
porque cronologia era uma das maiores obsessões de Tony. Ele era, afinal 
de contas, um historiador, e nutria pouca paciência em relação a modas 
pós-modernistas de fragmentação textual ou rupturas narrativas, em espe-
cial no que diz respeito à escrita da história. Não estava realmente interes-
sado na ideia de que não existe uma única verdade (não se tratava de algo 
óbvio?) ou na desconstrução deste ou daquele texto. O trabalho realmente 
importante, ele acreditava, não consistia em dizer o que não era, mas sim o 
que era — contar uma história convincente e escrita com clareza a partir 
dos indícios disponíveis, e fazer isso sempre atento ao que era certo e justo. 
Cronologia não era apenas uma mera convenção profissional ou literária; 
era um pré-requisito — e até mesmo, em se tratando de história, uma res-
ponsabilidade moral.

Uma palavra a respeito dos fatos: jamais encontrei alguém que de-
monstrasse um compromisso maior para com os fatos do que Tony, algo 
que seus filhos aprenderam desde o começo: é a Daniel (hoje com dezeno-
ve anos) que devemos o título deste livro, que vem de uma citação (prova-
velmente apócrifa) de Keynes, e que era um dos mantras favoritos de Tony: 
“Quando os fatos mudam, eu mudo de opinião — e o senhor, o que faz?”. 
Muito cedo aprendi isso a respeito de Tony, numa dessas situações domés-
ticas que lançam tanta luz sobre um homem. Assim que nos casamos, com-
pramos uma casa em Princeton, Nova Jersey (ideia dele) — mas era um lar 
mais na teoria do que na prática. Teoricamente, Tony queria morar ali, mas 
na prática estávamos vivendo em Nova York, ou viajando pela Europa, ou 
a caminho de outro lugar qualquer. Acabei convencida de que deveríamos 

* Capítulo xxiii: “Inovação como demolição”.
** Capítulo xxiv: “O que está vivo e o que está morto na social-democracia?”.
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vender a casa — ela estava minando nossa situação financeira e — franca-
mente — eu tinha pavor de um dia vir a morar ali. Disso resultou uma 
longa e dolorosa discussão sobre o que fazer com a casa, que acabou se 
transformando num debate e finalmente num impasse silencioso e raivoso 
a respeito do significado emocional, histórico e geográfico de casas e de um 
lar, e sobre por que aquela em particular era ou não apropriada para nós.

Discutir com Tony representava um verdadeiro desafio porque ele era 
um mestre dos zigue-zagues dialéticos e podia virar qualquer argumento 
seu contra você. No fim, elaborei uma lista na qual relacionei os fatos — 
um recurso estratégico desesperado da minha parte: finanças, horários dos 
trens para fazer as conexões, preços de passagens, total de horas gastas na 
Penn Station, os consertos necessários. Ele examinou a lista atentamente e 
concordou na mesma hora em vender a casa. Sem arrependimentos, re-
morsos ou recriminações, sem necessidade de discussões adicionais. Já se 
encontrava ocupado com o próximo passo a ser dado. Para mim essa era 
uma qualidade espantosa e admirável. Ela lhe proporcionava uma espécie 
de clareza de pensamento — ele não estava amarrado às suas ideias nem, 
como descobri mais tarde, ao que escrevia. Quando os fatos mudavam — 
quando era apresentado um argumento melhor, mais convincente —, ele 
realmente mudava de opinião e seguia em frente.

Ele era animado por uma grande convicção íntima. Essa não era uma 
qualidade existencial, tratava-se de algo conquistado a duras penas: ele ha-
via lido, ingerido, absorvido, memorizado mais fatos e tomado conheci-
mento de mais “coisas de verdade”, como gostava de dizer, do que qualquer 
outra pessoa que já conheci. Por esse motivo, ele não gostava de eventos 
sociais ou festas, era de certo modo um tímido, preferindo ficar em casa, 
lendo — podia extrair mais de livros, ele dizia, do que do “blá-blá-blá” 
dispersivo das “classes tagarelantes”. Havia algo de quase mecânico no 
modo como ele evocava as coisas de que se lembrava e chegava às suas po-
sições com rapidez e de forma decidida, examinando determinado proble-
ma com a ajuda de seu extraordinário arsenal de conhecimentos e de sua 
mente penetrantemente analítica. Não é que confiasse cegamente em si 
mesmo — como todos nós, ele tinha suas lacunas emocionais e momentos 
em que a razão e o bom senso o abandonavam, mas isso se dava mais na 
sua vida, não nos seus escritos. No que dizia respeito às ideias, não hesitava; 
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dispunha de uma capacidade de domínio puramente intelectual e de um 
dom para evocar ideias e argumentos sem maiores complicações.

Era um ótimo escritor porque se mostrava sempre em absoluta sinto-
nia com suas palavras, trabalhando como um artesão, até alcançar a essên-
cia mesma delas. Dispunha de um sistema para escrever, e os ensaios reu-
nidos neste livro foram todos compostos de acordo com o mesmo método, 
inclusive aqueles escritos entre 2008 e 2010, quando estava doente e se 
encontrava tetraplégico. Primeiramente lia tudo o que pudesse a respeito 
de um tema, fazendo anotações extensas, à mão, em folhas amarelas pauta-
das. Em seguida vinha o esboço geral, em cores diferentes e dividido em A, 
B, C, D, com subcategorias detalhadas: A1 i, A1 ii, A2 iii etc. (mais folhas 
amarelas pautadas). Depois ficava sentado horas a fio, como um monge, na 
sala de jantar, determinando cada frase em suas anotações, cada fato, data, 
argumento ou ideia, para colocá-los no plano geral. Em seguida — e este 
era o fator decisivo, o segredo — ele transcrevia novamente todas as suas 
anotações originais seguindo a ordem do plano que havia traçado. Na altu-
ra em que se sentava para escrever o ensaio, já tinha copiado, recopiado e 
memorizado a maior parte do que precisava saber. Então, a portas fecha-
das, vinham as jornadas de oito horas seguidas escrevendo até que o texto 
estivesse concluído (com pequenas interrupções para sanduíches de queijo 
e cafés expressos bem fortes). E finalmente — o “acabamento”.

Quando ficou doente, nada disso mudou, o processo ficou apenas 
mais difícil. Alguma outra pessoa tinha de assumir o papel das suas mãos, 
virando as páginas dos livros, reunindo os materiais, pesquisando na inter-
net e digitando. À medida que o seu corpo foi parando de funcionar, ele 
teve de ensinar de novo a si mesmo como pensar e escrever — a mais ínti-
ma das ações — com alguma outra pessoa, um tributo à flexibilidade da 
sua mente extraordinária. Trabalhava com um assistente, mas tinha de fa-
zer a maior parte do trabalho de memória, na sua própria mente, em geral  
à noite, compondo, organizando, catalogando, reescrevendo suas anota-
ções mentais de acordo com seu plano geral — A, B, C, D — para ser di-
gitadas na manhã seguinte por mim, pelos nossos filhos, por uma enfer-
meira ou por seu assistente.

Acredito que isso não fosse apenas um método, mas um mapa da sua 
mente. A lógica, a paciência, a concentração intensa e a cuidadosa constru-
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ção do argumento, a atenção rigorosa em relação aos fatos e aos detalhes, a 
confiança nas suas convicções — ao contrário da maioria dos escritores, 
raramente ele se desviava do plano original que traçara. A dificuldade sur-
gia quando esbarrava em coisas dentro de si mesmo que ele não tivesse 
real mente percebido ou sabido: não os fatos “na realidade”, mas os fatos 
“dentro de nós mesmos” — as coisas que simplesmente estavam ali, como 
se fossem a mobília na sua mente. A mais óbvia delas tinha a ver com o fato 
de ele ser judeu.

Para Tony, ser judeu era uma precondição — a peça mais antiga de 
mobília que havia por ali. Era a única identidade que ele possuía que não 
implicava nenhuma ambiguidade. Ele não era religioso, nunca ia a sinago-
gas, não praticava nenhuma cerimônia em casa; gostava de citar Isaac 
Deutscher (cujos livros lhe tinham sido dados pelo pai, Joe, quando ainda 
garoto) sobre os “judeus não judeus”. Se falava sobre a condição de judeu, 
era a respeito do passado: os jantares de sexta-feira quando criança com 
seus avós que falavam ídiche no East End, em Londres; o humanismo laico 
(bastante judeu) de seu pai (“Não acredito em raças; acredito na humani-
dade”) e a renúncia decidida de sua mãe — ela ficava de pé na sala de casa 
quando a rainha da Inglaterra aparecia na tv e não queria que os netos dela 
fossem circuncidados por temer que “os tempos difíceis” voltassem; ou de 
seu avô Enoch, o proverbial judeu errante, que mantinha sempre as malas 
prontas e que, ao longo da vida, passou o maior tempo possível na 
estrada.

Outro fato: o chapéu. Há alguns anos estávamos a caminho do bar 
mitzvah da filha de um grande amigo dele numa sinagoga do Upper East 
Side, em Nova York. A bordo de um táxi, estávamos atrasados e já tínha-
mos quase chegado quando Tony literalmente entrou em pânico: ele tinha 
esquecido seu chapéu. Aquilo era realmente importante?, perguntei, pois 
já estávamos bem atrasados e ele perderia parte da cerimônia se precisasse 
voltar. Não poderia ir sem o chapéu? Não, na verdade, de modo algum, e 
fiquei um pouco espantada com a ansiedade exaltada e inexplicável que 
parecia ter tomado conta dele. Voltou para apanhar o chapéu, que vinha a 
ser um item adequado, mas antiquado, e que eu não me lembrava de tê-lo 
visto usar antes. Ao entrar na sinagoga para se juntar a mim, ficou espan-
tado ao ver que era o único ali vestido de maneira diferente: todos os ou-
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tros estavam usando black tie. Ficou indignado e um pouco ofendido, 
porém acima de tudo confuso — e claramente deslocado. Que espécie de 
judeus eram aqueles?

O próprio Tony havia passado pelo seu bar mitzvah (“cumprimos 
nosso dever”, seu pai mais tarde explicou), e, tendo sido um exaltado (e 
depois desiludido) sionista na juventude, ele falava bem hebraico e tinha 
trabalhado como tradutor durante a guerra de 1967. Quando nossos filhos 
eram garotos, concordamos que deveriam ter pelo menos algum tipo de 
educação religiosa. Minha formação estava associada ao protestantismo, 
mas antes de mais nada ao ateísmo, de modo que logo descartamos a ideia 
de uma escola religiosa que oferecesse aulas aos domingos e encontramos, 
em vez disso, Itay — um estudante judeu pós-graduando do Seminário 
Teológico Judeu, que vinha ao nosso apartamento em Washington Square 
uma vez por semana para dar aulas de hebraico, história bíblica, cultura. 
Não houve — por decisão de Tony — nenhum bar mitzvah. No meu 
modo de ver, a mensagem era clara: dentro dos limites da educação decidi-
damente americana recebida por eles, Tony queria que soubessem os ondes 
e os porquês a respeito do chapéu. Depois, seria algo que ficaria a critério 
deles. Quando, mais tarde, eles insistiram que na verdade não se sentiam 
de modo algum judeus, as conversas logo se desviaram para o Holocausto. 
Nicholas concluiu sem hesitar: não preciso ser judeu para compreender 
quão triste e trágico foi isso. Tony ficou surpreso com a ambivalência de-
monstrada por eles, mas não contrariado; afinal de contas, não tinham o 
mesmo passado que ele.

E o que dizer do Holocausto? Um amigo que conhecia bem Tony 
observou certa vez que ele jamais escreveu sobre o Holocausto, que tinha 
concentrado seus estudos no século xix e no início do xx para, em segui-
da, saltar para a era do pós-guerra. Isso é verdade — mas, e é um tremendo 
mas —, a guerra e seus campos de morte foram um elemento central em 
Pós-guerra, e em grande parte de sua obra posterior, mesmo que não fos-
sem seu tema: o epílogo de Pós-guerra tem como título “Da casa dos 
mortos”.

Além disso, assim que o livro foi publicado, agradeci a Tony por tê-lo 
dedicado a mim, mas lhe disse que sabia que no fundo também tinha sido 
dedicado a mais alguém: a Toni. Ele chorou — e não era um homem de 
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chorar facilmente nem com frequência. Toni era sua xará e prima de seu 
pai, e morrera em Auschwitz. Ela era o fantasma do livro e uma espécie de 
presença sombria o tempo todo na mente de Tony. Seria talvez um senti-
mento de culpa? Não exatamente a culpa que acomete os sobreviventes 
— ele tinha nascido em 1948 —, mas um tipo de buraco negro na sua 
mente, acabei me convencendo, encerrando um peso, algo incompreensí-
vel, como o mal ou o demônio, onde jazem esse momento da história e 
esse aspecto da sua condição de judeu. Era algo obscuro e emocional, mas 
o que parecia claro para mim era que a tragédia de Toni era uma responsa-
bilidade na vida de Tony, estando associada de alguma forma à ideia de 
boa-fé.

O que nos leva a Israel. Numa série de artigos que teve início em 
2002, Tony apresentou suas posições e se esforçou para apontar soluções 
pragmáticas. Os ensaios aqui reunidos dão uma ideia, espero, de como e 
por que ele se aventurou por essas águas turbulentas. Depois que “Israel: a 
alternativa” foi publicado, em 2003, vieram à luz ameaças truculentas e, na 
imprensa, insultos doentios e ataques pessoais que, lamentavelmente, de-
monstraram a impossibilidade de uma discussão aberta a respeito do as-
sunto, pelo menos na América. Esse e os ensaios que se seguiram falam por 
si mesmos. Posso apenas registrar que a raiva suscitada por suas posições e 
o tom crescentemente intransigente e racista da própria política em Israel 
o deixaram profundamente abalado.

Depois do artigo sobre os assentamentos no New York Times, de ju-
nho de 2009, um colega escreveu para Tony: o que fazer? Ele queria res-
ponder, mas na época estava doente e lutando para superar as complicações 
físicas provocadas por uma doença que progredia rapidamente. Mesmo 
assim decidiu abordar a questão, animado por uma determinação firme 
ainda que melancólica, e escreveu uma resposta vibrante e ambiciosa — 
com ajuda de um assistente que datilografou incansavelmente horas a fio 
por vários dias, muitas vezes sem um momento para comer ou beber, à 
medida que Tony ditava e revisava o texto, animado por um sentido de 
urgência. Escolheu como título “O que fazer?”. Trabalhei mais um pouco 
com ele nessa obra e a discutimos demoradamente; não achei que estivesse 
à altura de seus trabalhos anteriores e lhe disse isso. Frustrado por suas li-
mitações físicas e incapaz de aperfeiçoar seu argumento a um ponto que o 
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