
 

 
 

A JERUSALÉM DE HANA, A JERUSALÉM DE OZ: ASPECTOS DA CIDADE 

EM MEU MICHEL 

 

Fernanda dos Santos Silveira Moreira (USP)1 

 

Resumo: Neste ano de 2018, o romance Meu Michel, do escritor israelense Amós Oz, completa 

50 anos de sua primeira publicação. Pelo olhar da protagonisa do romance, Hana Gonen, a cidade 

de Jerusalém é descrita de maneira peculiar: sombria, hostil, distante e distinta das representações 
idealizadas que foram feitas da cidade ao longo do período diaspórico: é uma cidade que entristece 

de uma forma diferente em cada estação do ano. Neste artigo, as representações da cidade neste 

romance são apresentadas a partir dos conceitos de utopia, heterotopia e distopia, relacionando-
as, ainda, às descrições que compõem outras obras de Amós Oz2. 
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 “Por quê Jerusalém é sempre duas?/ A de cima e a de baixo?”3 questiona-se o eu-

lírico de um poema do escritor israelense Yehuda Amichai. A Jerusalém idealizada pelo 

povo judeu desde as narrativas bíblicas é aqui desvelada como uma cidade que possui um 

duplo, a cidade que está em cima (a celeste) e a que está baixo (a terrena). Entretanto, 

mais do que essa já conhecida oposição, Jerusalém pode ser observada a partir de diversos 

outros vieses, justapostos, aglutinados, multifacetados, contraditórios. Questões 

religiosas, identitárias e políticas permeiam ainda hoje as relações que se pode estabelecer 

com esta cidade milenar. 

Segundo Amós Elon (1989/1992), em seu livro Jerusalém: a cidade de espelhos, 

“em nosso tempo, os homens já pisaram na Lua, procurando novas jerusaléns em galáxias 

estranhas, mas até hoje a velha Jerusalém não foi substituída. Ela exerce um domínio 

extraordinário sobre a imaginação” (ELON, 1989/1992, p. 20), o que pode ser observado 

não apenas no que diz respeito a convicções pessoais ou coletivas, mas na maneira como 

ela é também representada nas artes e, em particular, na literatura. Há, traduzidos para o 

português duas importantes obras sobre a história da cidade: Jerusalém: uma cidade, três 

religiões (1996), de Karen Armstrong, e Jerusalém: a biografia (2011), de Simon 

Montefiore. 

                                                             
1 Graduada em Letras (UFRJ), Mestre em Literatura Comparada (UFRJ), Doutorado em andamento (USP). 
2 Neste artigo apresento parte das questões trabalhadas em minha dissertação de Mestrado em Literatura 

Comparada pela UFRJ, cujo título é Representações de Jerusalém na literatura: a cidade sonhada de 

Moacyr Scliar e a cidade dessacralizada de Amós Oz, defendida no ano de 2016. 
3 Este poema, assim como outros poemas de Amichai sobre Jerusalém, pode ser lido com tradução de Yair 

Mau, no link: http://www.conexaoisrael.org/jerusalem-meio/2014-05-28/yairmau. Acesso em: 28 jul. 2018. 
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Se tomamos como exemplo a literatura israelense contemporânea, deparamos com 

um universo literário de grande interesse uma vez que, com a criação do Estado de Israel, 

em 1948, o retorno à cidade que representou durante muitos séculos o lar ancestral, do 

qual os judeus estavam distantes, foi concretizado. Dessa maneira, Jerusalém pode ser 

representada como um lugar real, concreto, o que cria novo pares de relações: cidade 

idealizada X cidade real; cidade com construções milenares X cidade que precisa atender 

também às demandas da modernização, dentre outros, sem deixar de mencionar as 

questões políticas e religiosas que colocam Jerusalém como tema fundamental de debate 

nas questões entre israelenses e palestinos. 

Essa Jerusalém multiforme é não apenas cenário, mas ocupa lugar singular na obra 

de ficção de um dos maiores nomes da literatura israelense contemporânea: Amós Oz. Oz 

nasceu em Jerusalém no ano de 1939 e viveu os primeiros anos de sua vida nesta cidade. 

Em seu livro de memórias, De amor e trevas, de 2002, Oz descreve diversas percepções 

pessoais sobre a cidade, algumas das quais coincidindo também com as descrições dos 

personagens de sua obra de ficção. Em seu mais recente romance, Judas, de 2014, a fria 

Jerusalém do inverno de 1959 é onde se passa a narrativa sobre o jovem Shmuel Asch, 

que está em busca da verdadeira história de personagens icônicos, como o Judas Iscariotes 

dos Evangelhos, e Shaltiel Abravanel, personalidade política significativa da narrativa, 

envolvida nas questões relativas à criação do Estado, e pai da mulher por quem Asch se 

apaixona.  

Essa mesma Jerusalém fria e melancólica, dos primeiros anos do jovem país, é 

ainda mais problematizada em um dos primeiros romances de Oz, Meu Michel, obra que 

completa em 2018 cinquenta anos desde sua primeira publicação e que foi um dos dois 

livros analisados em minha pesquisa de mestrado. Como pontuado por Rifka Berezin 

(1982) no prefácio da obra, o romance está “repleto de material jerosolimita”, descrito 

pela perspectiva afetada da protagonista-narradora, em que se percebe 

 

uma relação mútua e complexa entre a figura de Hana Gonen e o que 

funciona como metáfora de seu mundo – Jerusalém: assim como a 
narradora se revela na modelagem de Jerusalém, revelam-se novas 

faces de Jerusalém, decorrentes do mundo da personagem. E a sua 

descrição não nos parece arbitrária (BEREZIN, 1982, p. 7). 

 

4262



 

 
 

Ainda que as descrições apresentadas por Hana na escrita de suas memórias sejam 

diferentes daquelas que se poderia esperar de alguém que vive efetivamente na cidade tão 

sonhada, aquela que ocupou um lugar especial em preces e canções judaicas, como 

Berezin nos aponta as visões da personagem nos parecem plausíveis. É evidente que o 

estado psicológico da narradora interfere na maneira como ela percebe e descreve 

Jerusalém, mas abre também um leque para visões mais dessacralizadas de uma cidade 

cuja sacralidade é fundamental para as três grandes religiões monoteístas: judaísmo, 

cristianismo e islamismo. No romance, lemos: 

 

Jerusalém é uma cidade distante, mesmo quando se vive nela, se nasce 
nela. Acordava e escutava o vento nas ruelas de Mekor Baruk. Há 

barracos de lata construídos em quintais e nos velhos terraços. O vento 

balança-os. As roupas molhadas murmuram em varais estendidos por 
toda a rua. Os lixeiros arrastam latas de lixo para a beira da calçada. 

Entre eles há sempre um que pragueja com a voz rouca. Num quintal 

alheio um galo solta um grito furioso. Vozes distantes se elevam por 

toda parte. Ao redor, uma agitação tensa. Miados de gatos loucos de 
desejo. Um tiro isolado na extremidade norte da escuridão. O rugir de 

um motor distante. O gemido de uma mulher num outro apartamento. 

O cantar dos sinos, ao longe, do lado leste, talvez das igrejas da Cidade 
Velha. Um vento novo agita as copas das árvores. Jerusalém é uma 

cidade de pinheiros. [...] Dentro dos muros os pinheiros também 

sussurram. Eles conspiram à luz cega da madrugada, como se eu não 

estivesse aqui escutando. Como se eu não existisse (OZ, 1968/1982, p. 
65-6). 

 

 Neste trecho do romance, a narradora afirma que, embora Jerusalém seja sua 

cidade natal, não é possível sentir-se parte dela, não é um lugar familiar. Há diversos 

lugares ocultos, cuja passagem está vedada, em particular o lado leste, que, neste período, 

estava sob domínio da Jordânia. Lá do outro lado vêm os sons dos sinos das igrejas, dos 

tiros, dos ventos. A narradora destaca uma conspiração dos pinheiros, que apontam para 

uma conspiração maior, oculta, que se concretiza, entretanto, em seus sonhos. 

Neste outro trecho do romance, a descrição de Jerusalém é ainda mais dura: 

 

Em cada bairro, em cada quarteirão, há um centro oculto cercado por 

um muro alto. Fortalezas hostis, inacessíveis aos passantes. Quem é que 

pode realmente sentir-se em casa, aqui em Jerusalém, eu me pergunto, 
mesmo que more aqui cem anos? Cidade de pátios fechados, tem a alma 

encerrada por detrás de muros desolados salpicados de cacos de vidro. 

Jerusalém não existe. Migalhas foram jogadas para enganar pessoas 
de boa fé. Há cascas dentro de cascas e a semente é proibida. Eu 
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escrevi: “nasci em Jerusalém”. Mas “Jerusalém é minha cidade” - não 

posso dizer. [...] É uma cidade recolhida dentro de si mesma. (OZ, 

1968/1982, p. 77, grifo nosso). 
 

 Na passagem em destaque, a personagem radicaliza a oposição que a cidade real 

faz à cidade idealizada: ela não existe, “Migalhas foram jogadas para enganar pessoas de 

boa fé” (p. 77). A idealização da distância é desfeita diante da cidade cujos espaços estão 

ocultos e está recolhida em si mesma.  

Esses trechos que Hana escreve fazem coro com as palavras do próprio Oz em De 

amor e trevas: 

 

Aconteceram muitas coisas em Jerusalém. A cidade foi destruída e 

reconstruída, destruída e novamente reconstruída. Conquistadores 

tomaram Jerusalém inúmeras vezes. Governavam por algum tempo, 
legavam à cidade alguns muros e torres, vasos de cerâmica e 

documentos de pergaminho, e desapareciam. Evaporavam com a 

neblina da madrugada sobre estas montanhas. Jerusalém é uma velha 

ninfomaníaca. Suga até o tutano e depois sacode com um largo bocejo 
um amante após outro. Aranha que devora seus machos ainda em pleno 

acasalamento (OZ, 2002/2005, p. 35). 
 

 Tanto no romance quanto no livro de memórias de Oz, a cidade de Jerusalém é 

apresentada como distante, sombria, atrasada, ilusória, principalmente se comparada, por 

exemplo, à moderna cidade de Tel Aviv. Em De amor e trevas lemos: 

 

Para além das montanhas escuras, a Tel Aviv daquele tempo era um 
lugar excitante de onde vinham os jornais, notícias sobre os espetáculos 

de teatro de ópera, sobre os balés e cabarés, sobre a arte moderna, os 

partidos, ecos de discussão acaloradas e retalhos de vagos mexericos. 

Havia grandes desportistas em Tel Aviv. E o mar. O mar de Tel Aviv 
estava cheio de judeus bronzeados que sabiam nadar. Quem sabia nadar 

em Jerusalém? Quem já tinha ouvido falar em judeus nadadores? Esses 

tinham genes completamente diferentes. Mutação. No milagre, nascerá 
da larva a borboleta (OZ, 2002/2005, p. 13). 

 

  Em Judas, as personagens Shmuel e Atalia discutem sobre as diferenças entre as 

noites de Jerusalém e Tel Aviv e, em um dos trechos do romance, Shmuel afirma: “Veja 

como aqui está deserto. Jerusalém numa noite de inverno é realmente uma cidade 

abandonada” (OZ, 2014, p. 109). Já mais próximo ao fim da obra, o narrador nos conta 
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sobre Shmuel, que segue em direção a Beer Sheva: “Para ele seria bom deixar Jerusalém 

para trás e sentir que cada minuto que passa mais o afasta dela” (OZ, 2014, p. 347). 

 É interessante ainda notar que, em Judas, Jerusalém é descrita em dois momentos: 

no final da década de 1950, momento no qual se passa a narrativa sobre Asch, mas 

também a Jerusalém de dois mil anos atrás, na qual o Judas Iscariotes4 de Oz,  vivencia a 

sua maior tragédia: a crucificação de Jesus, de quem Judas era o mais fervoroso crente e 

em quem o discípulo acreditava completamente. Imbuído de profundo remorso por ter 

contribuído como o maior motivador para que Jesus apresentasse os seus poderes como 

filho de Deus em Jerusalém, “e só em Jerusalém” (p. 306), o lugar onde Jesus fora 

crucificado, o Judas mais humanizado de Oz se suicida.  

A Jerusalém da narrativa Judas no período de Jesus era intimidadora, mas também 

o único lugar possível para que o ministério de Jesus pudesse ter alcançado o impacto que 

Judas esperava. A Jerusalém de Shmuel é uma cidade “contraída em si mesma como se a 

todo instante esperasse receber um golpe” (p. 346), cidade em que há uma “desesperança 

estrangulada sempre a pairar e a oprimir” (p. 347). 

 A Jerusalém narrada em Judas e em De amor e trevas, aproxima-se, portanto, das 

descrições que lemos em Meu Michel, o que aponta também para a retomada ficcional 

frequente de Oz a respeito de sua cidade natal. Entretanto, em Meu Michel encontramos 

uma outra representação da cidade, uma forma espelhada e ainda mais sombria. No 

romance de 1968, Hana tenta, em oposição à sua vida e casamento sem grandes eventos, 

realizar-se em um mundo onírico, em que se entrecruzam elementos de sonhos, 

lembranças de personagens de livros, elementos e pessoas de sua infância e aspectos de 

sua vida e relacionamentos reais. Desse conjunto surge um lugar outro, distante e extinto, 

do qual ela é a decadente princesa e no qual se reproduzem padrões e medos da 

personagem. A partir de um nome em um selo do marido, Michel, ela é capaz de nomear 

este lugar: Dantzig. 

 

De noite sonhei com Dantzig. 

Eu era uma princesa. Do alto de uma torre do castelo observei a vista 
da cidade. Uma multidão de súditos reuniram-se aos pés da torre. 

Levantei as duas mãos para saudá-los. Era um gesto parecido com o da 

estátua de bronze em cima do convento Terra Santa. [...] Com uma mão 

cansada eu atirava beijos ao meu povo. O povo se reuniu aos milhares 

                                                             
4 Do hebraico Ish Keraiot, “o homem de Keraiot”. 
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na rua Gueúla, em Mahané Yehuda, na rua Ussischkin, e Keren 

Kayemet Leisrael. Em todas as mãos havia bandeiras e flores. Era uma 

procissão. Apoiei-me nos braços dos meus dois guarda-costas. Eram 

oficiais, contidos, morenos e educados (OZ, 1968/1982, p. 90-91). 

 

 E ainda: 

Nos limites da cidade passa um carro blindado levando um alto-falante. 

Uma voz rápida e ritmada transmite as ordens do novo governo. 

Adverte sobre o julgamento relâmpago e execuções sumárias. Quem 
resistir será fuzilado como um cão raivoso. As leis da louca princesa de 

gelo estão revogadas. Nem a baleia branca escapará. Uma nova era 

amanhece na cidade (OZ, 1968/1982, p. 135). 

 

 É perceptível nos trechos aqui transcritos que, ainda que sonhe com um lugar 

outro, Hana reproduz e faz associações com a cidade em que vive – o que pode ser 

observado, por exemplo, pelos nomes das ruas –, mas aqui a cidade de Jerusalém adquire 

características ainda mais distintas daquelas da visão idealizada da cidade: é uma cidade 

perigosa, cheia de conspirações e violência. Em Meu Michel, temos, então, uma diferente 

percepção da cidade que pode ser analisada de diferentes maneiras. 

 Em minha pesquisa de mestrado (MOREIRA, 2016), a hipótese de análise partiu 

da compreensão de Jerusalém enquanto uma idealização utópica, uma vez que alimentou 

as esperanças de retorno à terra ancestral, da qual os judeus haviam sido expulsos e para 

a qual direcionavam seus desejos e preces, e que motivou “os mais variados tipos de texto 

(cabala, lendas pós-bíblicas, páginas talmúdicas e midráshicas, poesia religiosa etc.)” 

(OLIVEIRA, 2005, p. 39); passando para a reflexão da cidade enquanto uma heterotopia, 

termo cunhado por Michel Foucault (2013), segundo o qual existem utopias “que têm um 

lugar preciso e real, um lugar que podemos situar no mapa; utopias que têm um tempo 

determinado, um tempo que podemos fixar e medir conforme o calendário de todos os 

dias” (FOUCAULT, 2013, p. 19). Um lugar outro, em que se justapõe “em um lugar real 

vários espaços que, normalmente, seriam ou deveriam ser incompatíveis” (FOUCAULT, 

2013, p. 24).  

 Porém, na análise de Meu Michel, a pesquisa apontou para uma terceira percepção 

da cidade, a partir da narrativa dos sonhos de Hana: uma cidade com características 

distópicas. Nos sonhos de Hana, a cidade de Jerusalém, embora imaginada enquanto 

Dantzig ou um outro lugar, é caracterizada como um espaço onde vigoram despotismo, 
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injustiças, conspirações e execuções. É um lugar piorado, no qual mesmo as lideranças 

estão sujeitas a serem destituídas de seus cargos a partir de traições de seus súditos. Estas 

características aproximam a narrativa do romance de outras obras de caráter distópico, 

que tematizam o futuro das sociedades de forma tal como Rudinei Kopp (2011) nos 

apresenta: 

 

Foi durante o século 20 que a literatura distópica se consolidou, tomou 

corpo, ganhou notoriedade e se firmou como uma das marcas desse 
tempo. Houve condições para isso, para a emersão de uma forma de 

pensar, imaginar e escrever sobre o futuro como um tempo no qual as 

coisas se tornariam piores (KOPP, 2011, p. 10). 
 

De acordo com Leomir Hilário (2013), a partir de Michael Löwi (2008), as 

distopias têm uma função: apontar para aquilo que não está correto em determinada 

sociedade, e que caminha para um futuro ainda mais perigoso e sem saída. As distopias, 

deste modo, cumprem uma missão quase profética, de constatação e alerta. 

 A Jerusalém descrita e problematizada em Meu Michel é uma cidade muito 

distinta daquela que alimentou a esperança de retorno à terra ancestral na diáspora. Ao 

mesmo tempo em que aponta para as questões contemporâneas da cidade, que estava 

prestes a ser reunificada, uma vez que a última datação de Hana para suas memórias é de 

1967 – logo, pouco antes da Guerra dos Seis Dias – parece atuar como um alerta para as 

questões intricadas que continuariam a marcar a história dessa cidade.  

 As múltiplas retomadas de Oz da cidade de Jerusalém em sua obra são de grande 

importância para uma compreensão mais alargada do papel dessa cidade milenar na 

cultura israelense contemporânea, ao mesmo tempo apontando para uma visão menos 

idealizada e mais palpável da cidade e problematizando questões políticas e sociais que a 

envolvem. De uma maneira singular, Jerusalém pode ser compreendida por diferentes 

pontos de vista, ocupando um lugar singular na obra de Oz, autor cujas obras continuam 

a ser meu objeto de pesquisa. 
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