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| * ExõÍdiír

No plano internacioral, ar realidades políticâs dêsfizeram já
o mito da oplsição entÍe capitalismo plutocrático e comÍnismo
bolchevistâ. E, no plano interno, as ilusões p€rigosas dos úanì-
pansos individualist?s sôbre a essênciâ da revoiuçâo sacial e sô-
bre o lugar proeminete que nela iolgavam bem derecido esfÂo
deÍiniiivamente comprometidaç.

Assirl nn BélgicÃ, ot olibertadosn levântaram'se, de erÍlaì
em punho, coEtrâ os ,libert4dores,; na FÍança, sob o impériü
das miiÍcias comunistâs, denominadas i,naquis,, os proìectos
burgueses dum bloco ocidental pÂrâ sobtevi!.ência de secul;ìres
ê incorrigíveis escravizqdores tiveram como resposta eloqii€nte
a rliaflça franco-b o I ch evique ; na CÍécia, â !libertação, loi rece-
bidt.. . colr aquelÂ benesolência que cs velhos escravos deveh
âos raqúíticos senhores; na RoméniÂ os iÍisaaisr do capilal bu!.
guês investidos nos petróleos são irde3ejáveis. Do mesrÌro jeiio,
cá dentro, .as correntes oodêrnistas da critica subjectivista, de.
Iendidâ com ênfase por Régio, Gasprr Simões, Casais lltonteiro
e posteriorhente por José Bacelar' -- escreve o dcolectivistÂ,
António Ramos de Almeida-iá nâo servem pois êsses nomes
.slntetizam a nossa Âctividade crítica e litcrária dttrantê o período
da decadência individualista', são os dos .intelectuais que msis
veeJ!ênteúente anunciârtm o fim d€ uúta cultura e de uola civì-
zação' (1), NÂ proporção êm qu€ o comunismo de Staliíê d€s-
lron4 por tôda a partc, o reinado senil do Jr!fu quo onl. È
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ihpõc violenf&bente o seu Íeinado vÊÌmelho, na literaturr dog
países rcsistcntes (2) surpreende-se a desnia conqtista de posi-
çõas, a úesma substifuição de quadros, o mesmo antagonismo
id€o!ógico, Â $esma ultrapaslagem de dí6colos, o mesmo clarear
cie atitudes, Para tudo Moscovo precisa dos seus (Kêrenskisr.
Eq' políticâ, chamam.se De Caütle, tsadóglio, Orspãr Simões,
etc. À4as, atrás dêles, ainda que disiarçâdos ê6 <posições Jitêrá-
!ias,, aparecem Lenin€zitos e Stalinezitos à alÂbúrdia.,,

a Significará isto a <salvadorâ, oposiçâo entre democracia e
cornunismo ?

Basla setÍnos ul! pouco menos crédulos e lrris perlpicazeg
do que nos iulgam uns ê outros para têrmos t resposta. A de-
Ínocrâcia foi o tegioe que o iudaísmo obt.ve por interhédio da
maçonaria. Vàleq para o seu tempo. Àgorâ, poréo, o colnu-
nis6o é mÂis éficaz e nêle o tudaísino conquisrou melhores gd-
rantirs de ditadura. Liberalismo, democracia, bolchevismo...
estão uns pÂra os otttros corno, relativaDtente, estão, Ìtras plta
ás outras, I mala-posta, o !ütomóvel, o avião... Maçonarir, Ko"
mihterÍ, etc. representao, €m cadâ novo astádio, a sucÂta que
deixoü de sarislazÊr à oÍgánica israelita. E, se os instrumlntos de
onlem sâo hoje abandonados ê os de hoiê vão sê"lo amânhã,
fôrça é percetlermos como o (Novo CtncioÍrêiÍo' se transformou
em .Neo-tealistnor, como os poetas coríunizaÍrtes se volvetam
em româncirtai caiacterizadamente soviéticos, como o individua
lisrto anafÂdo e antifÂscista de ÂspÊcto Vasco da Caúa Fernan-
des (3) se conserteu nos <cotÌtparsas do colectivor (4), coalo os
José Régio, os Cârptr Simões, os Casais Mont€iro, os Fernando
Naürota, talvez os Carlos de Oliveira € tantos mâis cedeo o fa.
vor da notoriedade monentâne! âos Alves Redol, aos Afonso
Ribeiro, aos Mário Diorísio, aos Manuel de FoÍsecâ, aos Ma-
nuel do Nascimento, aos Virgílio Ììerreira, âos Castro Soro.
menho. ..

Os actores súcedem-sê à luz da ribalta, ro passo que, nos
bastidorês, actuaút os Pereira Co[!es, Agostinho da Silya, Jaimê
Brasil de pârceria com os .Gorkis, mâis ou menos catedráticos
universitários À queol a NKWD em momento asado misnricor.
dioslmehte socorrerá cotn o generoso tiro nà nuca.

@ íudeu internacional tr4va presentemente a sua maior ba-
talha contra o espírito europeu do Cristianismo. E, à rcctaguarda
de crda novo reconko, ficam os deEtroços e os cadávcres d!!qq€-
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poder mâis fo e inutilizou e qlre nê-
no seu este*of de ÌÌlotibundÒs,

Alrp3rdado no seu estratégico anonimato, o jud€uzinho
arroteou aÍanosamente os seus domÍnios na charnraca Ìntêrnacio-
llal e semeou com prodigalidade o desêncontro dos espíritos, a
desconÍiança entre os povos ê a desarúoniâ dentro das nações,
A dcstrúïçáo da maçonaria e o âniquilâmento da pêste demo-
crática palos nâcionais-socialistas na Europa Centiál ern coniunto
com um vasto movimênto cultural e doutrináric, de carácter
cientíÍico, àcêrca do semitismo, aluírarnJhe o predoBínio mun.
dial e comprometeram-lhe â segurança dog manêjos. O plebis-
aito do Sarre e as rlèis de NurêBbergr Ío âno já distahte de
1935 e a libertação da Renânia, em 1936, sâo a resposta eüio-
peia à .decadência do Ocident.' preparada e querida pelos jq-
deus de Àloscovo e Nova Iorque através da orgia libertária,
Hitler chêgâ a proclamari .Vivemos na firme convicçAo dc que
ío nosso tehpo, Íão se daÍá a decadêncla do Ocident€, Ílas sim
a sua ressurreição, (5). A conqúista da Etiópia, â gnerra sovié.
ticâ de Espânha, a incorporaçâo dÂ OstmaÌk e o acôrdo de Mu-
nich simbolizÂE o levrntaúento da Europa numa decisão cora-
josa paÍa rejistir ao cohunismo do soldado vemelho e ao comtj-
nisDro do prl, vetmclha qtJe rugiam âúeaça! da esfepe e d4
selvâ sob o comahdo <intelectual, da judiâria ululante. E,
quando a guerra hebraicE estalou entre os gebtios, a mèntira
tinha aspectos de verdâde, a imprensa de müitos países obedecia
ao oiro simonÍaco e a intêligência nacional estrebuchava, oÍc.
gante, debaixo do dilúvio de panfletos, crdernos, antologils,
réries, colecções ltbetalÍÌlênte condimentados com o .ópio, in-
dianizantc. Â princípio Íalava.s€ Âihda em ,dehocracia,, ,liber-
dader, .pessoa humana' e noutros rnétodog de catequese indi-
Íecta. Mas, nos dias actuEis, o disfÂrce caÍu ê tudo princÍpia a
tornar.se cristalino na suÂ brutal tÍansprrêncit. É certo que há,
apesar disso, uma lnghferra com a 8ua monatquia Íeudâj, os
seus .lord!, frios, as suas legiões de fâmintos e as frasês sono-
(as da sur tradiçâo de domínio polltico. porém, se .o mundo
acrêditaD a süa Ié é vária. . ,

Isrrel sabc que o seu reinado absoluto ainda não ch.gou g



nessa confcrhidade, tnostra duâs ÍÂces. âÍnbÂs rutocráticas : a do
Far 'West e e moscovita, e do Íinanceiro encasacado e a do pro-
letário em biu6a de trabâlhc. Siro êles qúe aglutinÂm já, para
Iutura ci5ão e novo prélio, o rmundo, quÊ cacreditar. Perdu-
rârá âquêle quet pelos seus atracliÍos ê pêlas suas seduções, rne-

lhor souber ou puCer totalizar o maÌldato judalco em que os
dois, por ora, tàcticamente, estâo investidos.

Staline leva insuperável dianteiÍa ao aítagonista seu <aliado'-
Êle próprio disse que no soriâlismo pod€ ser introduzìdo nêste
ou fiaquêlê país; porérí, êle só pode constituir uma vitóriâ total,
quando o regime soviético fôr i$rplantÂdo no mundo inteiro!' (ó).

E o comunista Lâsis deliniu o pregrari!: (NÂo sustentaBos uma
Iuta contra o indivíduo isolado, Âniquilahos uGla cl4sse. Nâo
interessa sabel se o acuçado combateu com palâvras ou actos t
nosia idéiÁ, Preguntâmos aDenas a que classe pertence e a ies-
posta decide a sua sorte, (7). Eis a razão pelÂ qual uo bolche-
vismo actuâ sob o signo do exteroínio total daquêles que nÀo
peÌtenc€bl ao proletariado' -obseavâ o Prol. Johrnn von
Lee$.

Tambéll Kosareft bâte a mesma tecla: .A no$a mais an-
tiga geração tev€ a tarefa de distiflguir quem, no nosso país,

dêvia ser deskuido r por quem. Nós, a juventude soviética, sob
a chefia do partido, sob a do grande Slâline, temos a grande
missào histórica dÊ determinar quem terá de ser desiruído no
núndo rêstante e por intcrEédio de queút isso será reaLizador (8)"

Missão histórica ? E confiad4 por quem ?

Q rglande Staline' tinha dilo comot "A revolução bolche-
vista constitui a primêira lareila do socialisúro no oceano do$
países imperialistas, o pÍimeiÍo êstádio da revolução úíundial e
uma podcrosa base para 4 sua ult€rior expansão' (9).

A cegueira é tlo grandc que, .no oceano dos palses impe-
rialistas', cada imin€nte latrinário qqe um dia prestoü scrviços
à <revolução mundiÂI, e acabou por s€r pôsto de lado, e cada

tolerante burguês que sorri, condescendente, batendo palmas às
avançadas do rúrarÊchal, Zé se julga iadado para lcomisslrio'
ou, quando.úenos, patt ligurar no núúero doË lscolhldor (pa-

triotâs,...
E, no entaÍto, . .

A evidênci& nâo pode 6er Eais evid€fltc. ..
Para a .revolução mundiab, tudo qqanto não seja prol€tí-
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rio e,'Ìì .cada Estado-âvisa o PÍoÍ. von Leets - r€presenta o
dornÍíio duml classe sôbre a oütra,, da ciasse súpeaior sôbrê a
infcrior. Nào iírpo.ta saber se o indivìCuo d4 primêirâ .conìbt-
tcu com palavras ou actos) a idéit comunista. Após o lrrcâ6so
da plineira revolüção verhelha, eú Moscovo, no ano de 1901
Lanine indicou a Plekhanon . .. .a necessidade duma guerra san-
gÍenta .. r, pois (..,só à custa duúa olensiva ousada, dum ani.
quilahento total da class€ bqÍguesa podernos alcânçar a nossa
vitória'. O pÍograma não foi, de rnodo algum, alterado. EÌú
1943, o dirigente conunista Jaime B'asil, sob o pseudónimo d€
A. Luquet, refarindo-se, â propósito do centenário do nasci[oenio
de Zola (10), à FÍança nrcional que sê esboçâva, in\rectivâ, ante-
cipando-se aos .júlgadoÍes, dos .colaboracionistasr, <os gêt c-
tsít lncopõzest, <os polítícos medlocres\ , 4a burguêtlí tfípt-
dlondor, e-co'Íto éco da judiaria - ua lítpftnso venal (qtel
po.dlc aguçot oi gdrras pdtd desenteúor ts ttoprs antl-gamílda
dttt t Dtudont,.,' o1t <...as ttoDds bolotêhtdt ilo tõclsmo a do
ttadonalisfio, (11). A obseÍvação nâo é únicâ.

O poeta Joaquim Namorado tambem prêveniu a têmpo:

aNão asDcftIg dc nlm 6 paz, qae yos nAo scl perdodtt,

Nâo obstante, o mundo acredita... todavir, êsse mqndo é
velho, apresenta-se de charuto e de ouletÂs, nAo pensa, não tra.
bâlha, nâo sênte folre, Íão tetu frio, vìve do suor alh€io, do
nosso gangue, dr nossa liberdade, daquilo que é nosso, de Íós
llesmos, e considefa.nos sua proprirdade outorgada pelo bom
DÊur; é um mundo que p4ssou, lêz época e não voltal

E nós ?

Ah ! Nós não acreditamos, muito ao invés...
Nós somos o outro mundo, a reservÂ moral e intelcctqal

dos povos, o mundo que pensr, distidgue e escolhc; soltoE o
õundo que nâo aüedita na mentira.

3 - .Cultu?a,

A rimbiose dÂ .ÍÍente populafu e da (brâo êst€ndida aos
€ãtólicosr não €stcve e6r voga.só na polítlca. Os seus objectivos
€ram urais largos c abrangiat! o movidrcnto culturâl dos vÁrios
pâijes. O individualismo burguês ê democrático prestou, nesir
êrnergência, o melhor spôio a Staline.



E a5 aditoÌiais surgkam adrede, rnuitâs ha aparênciã, ao ser-
viço duüta só realidadè intencional, De início iímanava-Âs a fúria
de publicar os mesmos autores, cslavos e nâo eúavos, e, rào
laro, os mcslnos livros com titulos um pouco difer€ntcs.

Traduziran-sê os pèssimistas, os fenebrosos, os crepuscLì14-
!es, os !trêsttes do inditêrentismo do Ocidente, coln â-s sUas aber-
tlções horais, a sua indilerença pelo construtivo e o seu deca-
dentismo, Trrduzirâm-se os judeus pré-boichevistas como Tolstoi
C Máximo Gosl(i, um, rpela sedução dos seus livros,, precursor
do levantamento vermelho nã Rússia, outro ultimando "a obra
revolucionátiat e, os dois, têstemunho do ancestral (desiquilíbrio
da raçâ judáicâ, (12), Traduzirâm.se os nihilistas russos cujo
pansaÌÍênto se aliou âo marxisÍío, dando, nas suas visualiza-
ções patológicas, o Íâtslis$c, a negâçâo, a desolaçâo, a.passivÈ
drde, perante o mqndo exterior e perante o jrremediáv€1. Dos-
toiewsLi, Turgénêv, cârshin, Korolenko, Bunin, Pushkin, Gogol,
Surguchov, Tasin, Catin, Andriev, Kuprine, €tc. não se limitao
ao fatalismo e à passividade; âirerneteÌ!, Íreqücntemenle, coÍtra
a cìvilizÃçÂo êÍropeís, católicÂ e ocidentâI. E Íazem-ho-sirva
Gogol de exeÌÌrplo - com a violència crtâclishica dâ mâgsa brutâ
sújeita âpenes às leis da iÍatériâ. Concolnifantem€nte, para disci-
plinar uDr pouco as ideiâs católicÂs e anárquiças desta literatura,
publicaram-se oukos livros mÂis sistemáticos. Foram êle! que
dêram unidade soviètófila e semìtófil. a obras e a aotores per-
leitamente esttanhos âo bolchevisho, alguns dêles, mêslio,
inadrnissíveis na Rússia actual.

Algúns dêsses livros sâo :

Vlda de Zold poÍ Agostiího da Silva ;

Vidd ê obns de 2016 pot A. Luquèt;
A cdmodnha de Ntpokao de ,812 por E. Tarlé.
O primeiro, traçando .o plano da colectividade ideal, -que é, como Agostinho da Silva dêsigna o cohsnismo-, ensina

que .a úassa, por si, nada fafá; é necessário que alguéo a con.
doza às íovas Terras dê Promissão, insuflando-lh. ânimo, aiìr-
dando-a a vencer os obstácclos,Iazendo ardêr a süa própria almâ
para lhe tornar bem clâro o catnlnho a peÌcorrer, (13). É assim
que Stalihe grita: .Proletários de todo o mundo uni.vos!,. É
assim que Stâline, cubiçândo o mundo através da porta europeir,
conduz as Eassas .eleitas do SenhoÍ, às noÍÂ! TeÍras de Pro-
oissão. EsÍorçado pal.dino de lsrael em prol do oficial judeú
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Dr.ylus traidor à Frânça, românceando o fâcto ha VeÌíté onde
.as alusões sAo tão clara! que e cada nome do rotÌlence se pode-
iia substituir o nome v€rdadliro 

' - couÍelsa Agostinho dã Silva-,
Zola tornou-sê Ím marco miliário na iudaização dã Eutopâ,

O segundo livro reÍcrido não contóm, nas suas 380 páginas
neÌn análise histórica nem uma biograÍia imparcial. Zola serviu
de fundamento, sòmênte, â propaganda bolchcvízantc, e da pior
rÌuma âitura em que Staline se prepitr.va, com o <aliado, das
pampas, parâ o assalto final àquela Europa <a quem tem cabìdo
o papel inglório de demoÍat o ÍÌrturor <do parâiso colectivista"
â que s€ relere Agostinho dq Silvâ, Como Staline com o Pro-
letaÍiâdo, tâmbém Zola clalllav^i trNão há salvãçÃo fora do po-
vor; cono StâÌine com o proletariado opôsto às clqsses burgue.

'\' sas, tâftbéür Zola opt^v^i (Dum lado, os conservadores, a gente

do prssâdo. Do outro lÂdo, a gente do futuro, os revolucioná-
rios>(14).

O terceiro livro sistemáfico vem colnplêtar a acçìo corro-
siva, dN (ìuêrtd a pdz do iudeu Tolstoi. O assunto é o rnesjÍ.)
êm âhbos os lìwos e os efeitos políiicos do romance nihili,la
não se distinguem dos do panileto comunGta. A dcsciiçâo visa
e hâbilíssirõi tem por fim levar o público a estrbelecer o para-
ielo cntre a campÂnha napoleónica dâ Rúìsìa e a gueriâ ânti-
-bolchevistÊ de LÌrtler e isso para que o exército verülelho,
equipatado aos €xércitos do czar Al€xandre, nos apereça com
um âsp€cto siülpático. A ouìterior extãnsAor dâ urevoluç'lo
úundial, proclâdada por Strline êm 1q2ó e a que estãmor a
assistit precise de ser trmada como o "erpíriio de sâcriÍicio dos
soldedcs russos qua, lindas as campanhas da ,libeitÂçâo", vol-
tâm rimediata$ente ao seu próprio Irnpério enigmálico oriÊntal
das est€p€s, (15\, A campatha de Napoleiio d. 1812 Ìoi p\bli'
cada eln Paris no ano de 1938, poriaoio ainda ântes da guerrr

\- quc Stalinc preparav4 há vinte Ânos; todavia, os seus ob;ectivos
êslão à vista de quâlquer pessoa medianamente culta. Ni ver-
dade, a Rússia do tempo de Nâpoleão é pintâda com tonalidâ-
des bolchevistas e {Â revolução caÌDponesa' (1ó), que desêncâ-
dearia apcnas 105 anos líais tarde, Íá-lo tr€6er de pavor polque
êle (não estava à altura dê concêdcr a liberdade ao! carr|ponese;

russos,. Egénio Tarlé divide a Rússia de êntão stgundo a gíria
bolchevista de hoje efl i 'burguesia russa, ; 'Rússia dos proprie-
táÌios rurais, qu€ .era siúopática, a Napol.ão maô êss€s (prd-



prietátios ÍuÍeiì rugsoc' êram ,solidáÍios com o seu czerr; e
da ravoiuçào camponasa que o atêrroÍizava,, A última é a Rús-
sia de Staline, Â dâ revclução vcrmelhâ e a do exército da revo-
lução úundiãl; é elâ q're o aqtor se êsiorça pot nos descrever
ccmo a so(iedadÊ /livfe' de aDanhâ.

ParN o comunismo soviético, no mundo há só duas con-
cepçõÈs de vidâ: a burguesa, colllpreendendc aristocrâci{, pro-
prietÁtios, aÌlíÍices, padres e intelê.tuais; e a proletária destinâda
a exterdlinar ou a absotver no seu igualitaÍismo feroz tudo
quanto, pela su1 posiçâo social ou peh sua naturêza orgânica
5e lhe oponhe.

Destâ sorte, 1 ,concepção heróicÂ dâ transíormação do
Rlundo' (17) pelo comünismo àr ordêns c em provêito do9 ju-
deús está pâteite num romaúce de Gogol lâo importante para I
bolchevizaçâo do Ocidente que Íoi prÌblicado, há dois ânos, em
Portugal, por taês rditoriais vermelhas, com o! títulosi falds
Brlbd, Tdtcss B:tlbe ou Or cossatos do Don, e A lel dos cot-

ções simultâneas da Ouü6 e Pdz de Tolstoi.
Nascido êdr 1809 e falecendo elr 1852, qüe nos diz Cog

de extraordinário ?

No tempo, { sua vida es!á muito distanciada do bolchevisoo;
e a Erquitectura interna do seu roEance é tudo úenos nihilisti,
A sociêdade cossacâ de5üita é dinâolica e violenta, olha aos Íins
e não aos lieios, e mtnile$ta.s€, activamente, à seúelhança do
exército vermêlho eú sentido antieuropeu,

TaÍás Blllba, o h..ói do ro[rance, diz em certÂ altura: oge-
beremos juntos, ca6ÀradÂs, plimêiro pela santa religião orto-
doxa, para que chegue o tc6po e@ que se eStenda a todo o
!Íu!Ìdo.. ,,. Na era de Ped(o.o.Orandc, a lgreia Ortodoxr ruiSa
i!ìi a alavÂnca lespiritüalr êm que se estdbou o impeÍialisno
eslavo contrt os povos católicos da Eúropa;na era do oconver-
tidon Staline, a mesoca lgr€ja Ortodoxa .ussa, depois de {rer-
tauradÂo e embutida, como alavanca 6otriz, na engrenagerr
bolchêvista, é â Íacêta 'r€ligiosa, da revoluçâo mundial. Ciogol
diz Drais pela bôca dê Tarási u... os mlus costuocs penekt-
raír na noss! terra, Há quêm pênse a6 conservar a3 suas gave'
las de centeio, as suas mêdas de feno, as Euas récuÀs de cavalot,
e e6 guardar nas adcgas os alcatroados bÂrris dè hidroüel;
adoptâr! os costumes dos iílpios: I que o diabo os leve I u



Pois que ,saibaoÌ todos êlses traidores o que quêre dizer
irmâo eì! terra russa ! ,.

O bol.hevìsmo substituiu a [i,:sel. ,Ímão em terrt russa,
pot I acanlttsda em tefra russa/ e StÀlihe, para obstar à consêr-
vação das grveias dê c€ntêio, das mêdas de feno, das récúas de
cavalos e dos brrds de hidiomêl-os frutos Âbençoados düma
vida rural digna ê liere - eliúinou o kvrador de todos os plí-
ses onde chêgou o seu poder ê estabêlecqq o colectivismo lor-
çado em todos os domínios da soci€dade. Da Ínesma Iorma qu€
Sialine durante a guerra, Tatás Bulba .passeava com o seu Íe-
giEeoto por tôda a Polónia; queiltou 18 povoaçõ€s e tríais dc
quarenta igreias católicas..,r, .datou muitos nobresr, e coshl-
n]ava repetir:

. - i Não tenhais piedade de ninguém nem de nadâ I 'E < .. nâo perdoavÂh nem às jovens de sobrancclhas ne-
gras, de sêio! bfancos, e de cutis dêlicadas, que nem até podian
salvÂt.se junto dos altâres porque Tarás as queinava coír êles tr
€ as suas hotdas, .êspetAndo com lança$ aS criAnçrr, atiravam-
nas às chaíras iuntaoente coÌtr as rnees,.

Dirigindo-se aos dÌerej.s católicos,, Bulba, .o sêr justiçado,
profetizou: .Elperai, que lá virá tedpo €m qlte srbereis o que
é a religiâo oÌtodoxa ! 'Os frutos dcsta <cultqra, bolchevizante editada ss6 parci-
mónia para todos os prl4darês rburgúeses, já agora nâo lludêE
senâo os ,rélos condulorcs de cegos do Evangelho...

4 - O5 ,1rrentorer,

Na Sddfr Nord, n P.esençL, no DIabO, no Sol NüCentc C

Í\a Revlsta de Pô ugal, os mentores corúunizÂntês fizeram largo
proselitismo idêológico e prepÂrâr4m, coE a sua dialéctic. so-
Íora, os espíritos acríticos € iapressionáveis prra o advento da
literafura culturâl soviètólila. Sobressaírall, nessa tarefa de de-
sapoatuguesaEento, subserviêncìa ao estrangeiro e ioteÌntcionl-
lização merÌtrl, entre outros de menos reÂlcc, Antóúio Sérgio,
Raúl Proença, Abel Salazar, Jai!]e Brasil, José Bacelar, Jo!é Ré.
gio, João Orspar Simões, Agostinho da Silvâ, Miguel Torga,
Casais Monteiro, Joâo Pedro de Andrade, etc.

Pelo que se apura dot $critos de Abel Salazar e de An-
tónio Rrúos dê Alúeida os mèntores dividiram-se pel.r camí



nho, lsto é, u[s, postoqü. liéis à ideia directriz que a todos ani-
moü, quedaram-se no individì.râlismo e (anunciaram o Íiüt de

ütna cultura e de uma civilizaçãot; outros aportaiam âo colecti-
viEmo e estão ligados âo movìmento comutista e à levolução
muhdial. Estâo no pÍimeiro caso António Sérgio, Raúl Proençá,

José Bac€lâr, José Régio, CãspÂr Simões. Esião no segundo caso

todos os outros qúe, €m parte, se agÍupâm à volta do joríal
coÍÌiunista O Oloro € se consideram, nos dizeres de João Pedro

de Andrrdê, a /juventudc coísciente, (20). A dislância que os

scpaia é â que vai da dêmocracia âo comunìsmo, pelo que, en_

tlc êles, não há antagonismo ou oposição mss !in continqidade"
Às suas rnatrizes intelectuais sâo comuns - di-lo o lDestno João
Pêdro d€ Andrade -dado 

que o internacionalismo cormopolita,
helhor, .o conhecimento de pfoblemas palpitântes' veio até

êles mediante .revistas e jrÍnãis estrangeirost' Assim, rde França'

das AméÍicas, DOS ALEI\'IAES E ITALIANOS Eì\'1ÌGRADOS'
ch.gavam-nos testemunhos duma res.ürrtiçào litelária que nAo

ignorâva os problemas políticos, sociris e económicos do nosso
tempot, Como podia ignoráìos ? Os âlemÂes e itâlianos ernigiâ_

dos, eraDr judeus e maçons, inimigos duma Eúropa ünidâ, iivre
ê ÍoÌte, e fotaor ã câusa, próxima e rêmota, de todos <os pro_

blênras polÍticos, sociâis € econóEicos' que alligem a humani_

dade e esbrÂseiãm o hrúndo, Não Dodiam ignorar aquilo que

erâ de sua €xcÌusiva responsabilidade I Cotn essa literatura de
panÍletáÌios, eslu[a de mel\tiras e allôbre de Íaivas que não per"

doaÌÌr, os judeus {alêmâes e iiÀlianos emigradost e os maçons

conduziram-nos âonde orlr estamos, âgigantândo-se a nossa cifi-
lizaçÂo bi-milênáÌia, numa luta de morte, para escepar ao estlân'
gqfamento pendente das duâs tenazes hebtzicas I o heúlsfë o

ocldental e a reealução fi andldl.
.No Brasil-rêtorça Joâo Pedro dê Andrade-ürna plêiÂde

de €scritoies iniciava urn movimento cultural cheio de dinamis-

mo...,, (21) com a dêmocrática tolerânciÂ daquêles inconscien-

tes e ineptos que dis3olverârb o lntegralisdo BÍasileiro e perÊe-

guirâm Pllhio Saigado. .,
António Ramos de Alrneida, citando "Lins do Rêgo, Craci-

liano Ramos, Aí'ando Fontes e tantos oütros', destaca Jorge
Amado, .ohancista .de podtidõcs, de tipos de tôdas as prolis'
sões e até sem profissõ€s nethumas (22), e caracterizâ a sua obla

romanescâ de 'universali3mo trlateríait' Ao mesúo tenpo, nãd

I

t



nos d.ixa dúvid.s sôbre o (movidento cultunl cheio de dira-ÍÌ'ismo, quando lraDscrêve do prdprio Jorge Amadn: ....o dia
oe âhanhá seÌá melhor e majj belo. Em Íunçio dèrse AMANHA|
CUJA MADRUOADA JÁ SE LEVANIA SOBRE À Nóì;ËuA tiULRRA NOS CA^tpOS DO ESTI EUROpË.1, teDho
vivido e e!crito,.

De Jorgê A.iado, rohâncista cuja obra "até cheira a ceceü-
a- suoÌ, A RIVOLTA, A SANGUE e â aventuÌa.. ,, (2)), tran:
sitâ António Ra@os dc Almeida parâ o /neo.reâlisruo, q;e, €n-
ttêtahto, em portugal .4mâdureceu e realizou a sua piiacira
étapê Gic), o seu peÍíodo herólco de afìrmÂção e de Lb;rtÂç;,-
Culiivam-no, e - vá lá... - aiguns com brilho, Aton"o qibelro,
Alves Redol, Ba,tos Xavier, Carlos de Oliveira, Ca.t.o So.otnel

! nho, feÌnândo Nâmota, \lanuel da Fonseca, \tanuel do Nasc,_
mento, ÀÍário Diohísio, pereira Oom€s, VergÍlio FerrËi.a,.. Ál-
guns com brilho, outros com más intenções. Aives Redol, por
€xêhplo, nâo se cansa de adulterar a vida do trâbalhador ;urrl
português € de compârar as Íiihas .tos nosso! lãvraalores a m.-
geÍas. O Fernando Nsmora, gue Í ji umÂ da! mais esperançosas
prom.êssas do grupo sovièióftio, íão apârece já nos seus auto-
-êlogios e considetâ se como havendo tomado hovos e melhores
trilhos. Nos restantes, pr€dolninam os adultéaios e os assassina-
tos, com (umÂ visão da classe-nlédia, de rnaneira a afirmaÍ qúe
os 

-escritores novos alargavaft a sur interpretaçâo a aÊpêcios
duito mais qrnplos da realidade nacionat, (2ó). óá se isto .em
Caca na Duna d,e Carlos de Oliseira e, coM ÀIAIS FLAGRAN-
ClA, ern fa que 6 vtv4 de Manuel do NâsciÌÌlentor.

lÀbtirá tadlbém Carlos de OtiveirÂ os olhos para seguir no
êncalço de Fernando Namora? A limitação que à suã arte,
iunto da de À'Írnuel do Nascimento, fãz o, neste caso, autoÌizado
António Ramos de Almeida é deveras sintomática. ..\- EdtieE€ntes, os olhares ternos vão predoúinantem€ntc pârâ
MáÌio Dionísio que, no primeilo conto do livro O nevoelro nd
cidade, ,su7p1622, terror, desespêro, tudo miitura, como um
navoeiro, por trás do quâl .há qualquer coisar, O quê isso seja
<o coÍtista nâo o diz, clarad€ntê> - a o camdtadc António Ra_
mos de Almêida tanbém não -, mas tarrbéo não é preciso por-
qoe o leitor, mesmo sem qucaer, fica-o sabendo, assi6 como
nós... Àlário DionÍsio é um artista d€smistificado e desmistifi-
cador, e só ê1. nos pod€rá pór ao factò do qu€ é o <neo.reelis-
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1Ìro' ou a <maneira de hostrar Âos.utros colno â reâlidade está
rnist,fi.adÂ' e .onÍle reside o sentido desmistificadot dos seus
{ontos' (27).

Ora, como qúem procura acha, eu achei no Pimcin dc

!d\elro (28) â rdcsmistificadâ' explicaçio de Mário Dionísio,
<poetâ dos 6ais representrtisos do Novo Cancioneifot.

Objecta êle que (a râiz do neo-realismo é ínicialmcnte de
puta nâtuÍ€za ideológicÂ', assim como quê .uma corÍênte geaal,

êmundial...".
è Coüe|le nundLíl otl tevoluçEo mLndlal ?
E suiicientê saber-se que, ultrÂpassando o (longo período dc

orgânirâção individualistâ, cujos marcos mâiores sâo o rênasci-
mcnto, o romantismo, o reâlisno e o Eodernismo,, a significa-
ção do .l1eo-realismo> deve procuÍar-se .na concretizrção estética \-
do pensameÍlto do GRUPO SOCIAL ANTAOÓNICO daquêle que
as outras correntes literárias ê artísticas reptesenlaraú ê reprcsên-
tamt, porventurÂ do grupo social proletário. A sua.tarefa im€dia-
ta, é o <REENQUADRAMENTO DO HOMEM NO SEU PLANO
SOCIAL". u "neo-realismo0 nâo preiere um operátio, umt
criada de servir, um pescadort cot to peaonagèns; aaeitl lgúal-
mente (um industriâlr, (uma filha de fârnília, ou ium bânqueiÍo',
ressalvada que seia .a posiçÀo em que se colocâ ideològicarnente
perÂnte êles'. Muito longe da .literaturâ populistaÌ romântica-
E)ent€ demrgógica ou f.cciosamente exploradora da ignorância
e das desgraças drs clGses popúlarcs, - AntóBio Rârnos de Àl-
meida dlxlt -,literatura que é oa observâçao abstinent '- dlslt
MÁrio Dionísio - o .neo-realismor não trata de <copirr a nat!-
reza, como o naturalismo prêtendeu hem de inttrprétá-la, como
tem feito com tânto êxito o roodernismo, mas de TRANSFOR.
À4Á.LA'. Principiâmos, com isto, .a ter uma lrterãture de selr-
tido universelr- ou internâcionâl ? - ,embotâ'-ainda- (com-
pletauìente nâcional na sua Íorma, e, por isso, (na poesia, no v
conto, no romance surge um novo tipo de homemr, aquêle
<tlpo úntco de homcEl soviético' descrito pelo Dr. Willclúr
Koppen.

A <culturar <neo-realista' tem produzido bor colheitr. A rd-
Írlaroila Matia José Vieira que, decerto, não é ícriada de servirt
nem .filha de fahílìâ, rnas, presumìvelmente, Íilha de qualqu.r
outra coisa, diz que o ,século XX, século de velocidade, dc tão
poderosas técnicas( .j) gerou ho sêu seió um novo tipo de mu-



lher, donde resulta que 'lá fora há mulheres no exército' nÀ

ãioiot*i". na ciêncii.. " e-a luz- a nossa vida já sê nao

",ii" i"a"irt só ao aínor do ptíncipe' mas ao amor dâ humâni'

ã;; i"t"it.' (2s). É o que se chamâ umâ Drulher de atmas I "
Ë"ìi". .t"rl,t* no eiército', e combâtendo só na URqS; e'

,r" iioiotnu"i.. ,otruusai também a embaixatriz soviéticâ kollon'

i"i o. 
"ujo. 

c;ías de 'amor Iivre', diplomàÌicamente' resultarâm

o verbo Kollontalal ..- '-m"tír'"i4""". *ô se fica a'rás da sra .dmdftda e ptega' à

*. """i, '...rt'i.,"çoes nurdanas ArRAVÉs DE UMA PRo'

ãÃeìdive deouçÀo DE BARREIRAS FRoNrEtRlÇÀs A

iiìãÃs ôe'coNìAcro, DE oBsrÁculos A PoNTES

DE PÀSSAGEM. . ., (30).

AssiÌÌl se apÍesentam' colto são' os ca\tatddds qúenloíest

- e... as ddnílrdds omentolÂst do (neo'tealismot que o mestno

é dizer dD (israilisrúo''

5-lob o Podet d.t atevts

UmÂ noite de agoniâ cnvolve o ]lundo no maior dos pesa-

dêlos. E os profetas ãe Ísrrel saem iá do sett (recolhimentot pâÍâ

anunciatem aos povos dâ Terra a ugrande nova'-'-- 
H;;old I' Laski, Prot. judeu na London School oJ Economies

urd t;ìíti";i Science, amigo íotimo do iudêu americano Trank-

iuriur, puuticou em 1943 o livÍo Reftertlons on the Rerolutlon

of ou, Tln e. Ãl se lè '-' _ 
.O lacto de a Rússia se ter torÍúdo a ãliada da Crã-Breta-

nha implica que o destino deta está hoje ìntimamente ligÀdo.ao

ã..tinoï" U"ìa" Soviética. Ed virtude disso, Moscovo constitüi

itr-iaetor runaamental prrâ a paz do mundo" 'n e' ncaso o Fli-

tlcrismo sucumba,, é certo que 'â iniciativa 6ociâl se dÊslocará

.ãbri ", "*tr"tut 
€squerdas' por tôda a Eüropa' Entâo nào

- i.""ie ."it "qualquti regime estável' a 'nâo ser quê êl€ se

or,"i" no aoiqitiruàanto 6tâl das condições sociais ainda Êxis'

i"nú,. r o St;lÍnico proÍeta acoísclha'rtos a aceitar 'o8 
âconte-

"ìt"ntot "oto 
CLa, se apresentam realírentc' com os 'sintomaS

ãïúa't""oruçao profunãa que revolve o múndo inteiro" lsto

i"iptiii""J" "t tol: u, lògo no comêço de 1945' o hebrájco

oiot"t" aitigiu'r. a Moscovo elí peregrinrção iunto de Staline'

à Deus-Teriens, o Jeová dos nossos dias ' '
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A-pesar d)s profetas € a-pesaí-Ce Staline, .o Hitlerismo, nio
sucuínbiú até agoÍa e, além dêle, há na Europa, €m todos os
países, outrâs fôrças naciohalistas e coÍlscientê! quc srhem da ,l-
cova burguesa onde o bolchevismo se aninhou trepando pelo !a-
gúâo proletário. .. E, se hÍ govêÍnos quê tiígem igÍlorar a in-
cêstuosa união, câbe âos povos oÍendidos o dever sâgrrdo de
justiçar na prâçâ pública os alienádor€s espúrios do seu futuro,
dâs Euas liberdade! penosahente adquiridrs, do scü Âmor à têÍrt
avoenga e à fâmília qu€ os gerou.

No momento ern que a rêvoluçÀo muÍdiâl bolchevistr re-
volve os fundÂmentos duma civilizãção que progrediu ascencio.
ialmente Âo longe de milénios, te6os de fazer um demorado
€xame de consciência em íúnção do apumrnento das nossas cul.
pÂs dê portugueses, das nossas responsabilìdades dê europêus e
das nossas possibilidades d€ universalistas.

Procêdem bem os soviètófilos em nos Íecordar os subject!
listãs burgueser qqe nos âtrelfiam, como fatdo, eo carro triun-
1âl da plìrtocracia, seú hostilìdade, antes com aieiçâo, para com
o apocalíptico monstro vermelho. E nào podcb:tos èensurar,lhes
o âfâ com que s€ lhes vâo subsiituÍndo, a pouco e pouco, rele.
gândo para a cloâca dos dajectos uea dêmocracia iÌÌrpo.êntê e
Íidícula em beoefício do seu colectivisÍro cohuhista.

Agostinho da Silva, âuseÍte do País, foi rêceber ordeis alê
Moscovo, mas por tudo isso, nós sabemos de artemão com o
que podêmos contar...

Por outro lado, aos tais críticos e literatos do (peÌiodo da
decacência iÍdividualista, e aos idesnlistilicados, e loiÍos palha-
ços moscovitas do dneo.lealisEto', colectivistr e matêrialista,
opomos um Portugal regoÌgitante de intelectuais, Íilósotos, his-
toriadores, etnógralos, economistâs, poetas, eruditos, críticos,
doqttinadores ê bísticos vetdadeira6ente totais ho seu objecti-
visüro, nt sul consciência humant e nos seus sêstimentos de
poltugu€ses. A êsses, que, pelo seu nacionalismo espiritual ou
militante Íos representam e nos e0grandeccm entre os outlos
povos, opomoìo8 à escória que só valê na hedida e6 que é
útil a Staline.

Àquêles que à soúbra do dinheiro e da protecçâo, directa c
indirecta, de Moscovo quêrein expulsa! do convívio do público
a genul0a intêligência portuguerâ, nunca é demais enrostar no-
$es como os de Amadeu de Vasconc€los (Mariote-Lusol), Joâo



de Almeida, Alfredo Pimentâ, Leonardo Coimbra, IJ. Trindade
Coelhq J, Preto Pacheco, Aquilino Ribeiro, Stdónio Miguel,
António Sardinha, Fcrnando de C4mpos, Caetano Beirao, Mìrio
Cohçalves Viana, VÂz Craveiro, Joâo Aúeal, Vergilio Oodinho,
Alberto de MonsarÂz, Oarcia DoBingues, Eugénio de Belonor,
Eduardo Frirs, Duarte de Montâlegre, Amâ0dio Céiar e tantos e
tÂntos dc quent a Hìstória um dia tâtarál

Enhe os assaltos maciços do exêrcito verm€lho de encontro
ao coraçâo dt Europa c os assaltos literários, dê e[cont(o à
sub3tância da nossa Pátria surnariados nas páginas aciúrÂ há uma
coordenaçâo perleita e um parÂlelo rigoroso.

Os uivos dos âtingidos e os esgares indignados dos ,críti
cosr é paisagen pala figados doentes. ..

22-r-945,

I - Qalcta de CoiÌnb ru - l5-l-945.
2 - PorttlgÊl, Espânhâ, Suiça, Süécia e Argeitino,
ã ... Cotn o liero ìtrdecente ltdUa o"ia.
4 - Oaèeta de Coinbrc 9-12-544.
5 - No Reichstsg eD Maio de l9ã5,
6 En 195a.
7 '---Na litto Dois anos de luta na Írcnle interna - Moscoro, 1920.
8 - Ad 1956 peránte o Congresso dos Jo\,ens CâmpoÍeses Soviéti-

cos. I{osarefí erq SecreráriD da Uniào dã Juvêntude Com'rnista.
S - No liÌto Ptoblenas do LentiìsúÌo a?üecido en 192Ê.

l0 Ocorddo en 2 de Àbril de IS,{0.
1t Vi.íd e Obtus de Zotc - Pôrto, 1945,púgs.9eIt.
12 - Joôo Mascarenh0s de Mello, in ,ts.,rsro portd€,rÉsa i." 4S,
15- Vt.la de Zala, pá9. \A7.
)4 - Vtda e Obfts de Zota, páË.13õ,
15 - Vinàex, Estalínisfto, págs. l7-r8.
16 ' A êanpanha .le Napoleõo de 18t2, pâ9.12,
17 - Vlda de Zola, pitg. lA7,
r8 - Qlebd, lnq!éÍito e Poírugáìia, todos de Lisbo€. ::1

19- Tatós Bulbq pâgs. 161t 167,225,22A,166 e 2ãA,
n- Ã poesla da nodetaíssìna geraçao, pá9.29,
2l - A paesla da modetnísslma gercção1pá9,28,
22 - Dlclontulo Uituercal .te Líterctura,2.a êd., páÍ|. 88J.
25- Aaeeta de ColÌ,tbta l9-l-945,
21-yiàé Têffas do Sex Fim e Gaseta. de Coínbra - t6-t.S4S.
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- Qazeta de Coinbta - lÊ.1.945.
% - Gdzêla de CôìÌnbrd-g-t-945-
27 - Qazela de Colmbtd-9-1945.
28-De 3-l-945,
2s- Qazeta dê Colmbta- ll-11914.
fJ- OaÈ.ía de Coìmb.a - 9-12-914.
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