
RESPONDA RÁPIDO: 

um partido que se vê (ou via) como o caminho, a verdade e a luz; que, embora socialista, vive 

(ou vivia) em guerra com seus adversários,  buscando o monopólio do poder (poder total, 

absoluto)  e a destruição de qualquer  democracia; que trata (ou tratava) os seus membros 

como camaradas; que vê (ou via) o estado  como uma extensão sua e a  sociedade (povo), 

como uma organização militarizada  e pronta para obedecer e adorar  (pensamento único) ... 

Esta partido é (ou era) o: 

a)comunista 

b)socialista 

c)fascista 

d)nazista 

e)liberal progressista 

Responde  o autor:  

“O Fascismo era o mais vago dos termos políticos mais importantes do início do século XX...  

 ...o momento fascista no início do século XX foi um fenômeno que ocorreu dos dois lados do 

Atlântico. Em todo o Ocidente, intelectuais abraçaram a ideia de que as nações eram 

entidades orgânicas que precisavam ser dirigidas por uma avant-garde de especialistas 

científicos e planejadores sociais... Guerra, nacionalismo, busca de uma comunidade dirigida 

pelo estado, planejamento econômico, exaltação do público, menosprezo pelo privado: tudo 

isso é que definia todos os vários e concorrentes ismos do Ocidente”.... (fl.277)...  

  ...o fato de aparecerem como opostos polarizados é um truque da história intelectual..., mais 

particularmente dos próprios comunistas... Stalim concebeu a brilhante tática de simplesmente 

chamar de “fascista” todas as ideias e movimentos inconvenientes. Socialista  e progressistas 

alinhados com Moscou eram chamados de socialistas ou progressistas, enquanto socialistas 

desleais ou que se opunham a Moscou eram chamados de fascistas...( 18) 

... Mussolini, cujo pai foi membro da Primeira Internacional, ao lado de Marx e Engels, foi um 

intelectual socialista durante toda a vida. Era um guerreiro nessa cruzada e o seu fascismo, 

uma doutrina que ele criou a partir do mesmo material intelectual que Lenin e Trotsky usaram 

para criar as suas.  Alessandro, o velho Mussolini, era um ferreiro socialista ardente que lia 

para o filho passagens de O Capital, e a doutrina criada pelo filho (fascismo) foi um grande 

salto na direção do que inauguraria a nova época, que durou até a queda do muro de Berlin, 

em 1989 (fl. 42).  

... Leitor  espantosamente ávido (mais até do que o jovem Adolf Hitler, que, também, tinha 

algo de bibliófilo), Mussolini lia tudo de tudo e sabia falar e escrever de maneira inteligente em 

diversos idiomas. Era o mais arguto entre Hitler e Roosevelt (Joseph Stalin, segundo o autor de 

Stalin,  A corte do Czar Vermelho, também era um leitor voraz, além de apreciador de filmes, 

peças teatrais, bebida,  jantares e terror), e dizia:  

“...é a fé que move montanhas, não a razão. A razão é uma ferramenta, mas nunca 

pode ser a força motriz da multidão”.  



Este tipo de pensamento, segundo o autor,  tem sido lugar-comum na esquerda, desde então.  

(fl.45/47). 

... De tempos em tempos, Mussolini reconhecia que o fascismo era percebido como um 

movimento de ‘direita’, mas nunca deixou de esclarecer que a fonte de sua inspiração pessoal 

e seu lar espiritual era a esquerda socialista. Dizia: 

“...doze anos de minha vida no partido têm de ser garantia suficiente de  minha fé 

socialista. O socialismo está no meu sangue... sou e permanecerei um socialista e 

minhas convicções nunca mudarão. Elas estão gravadas em meus próprios ossos...” 

(fl.55) 

... o que Hitler absorveu do fascismo italiano (... e das revoluções francesa e russa...) foi  a 

importância de se ter uma ideia capaz de levantar as massas. O conteúdo particular da ideia 

era decididamente secundário. A utilidade última de ideias não é sua verdade intrínseca, mas o 

grau em que tornam possível uma ação desejada...” (fl.67) 

... O desejado (pelos comunistas) era fazer do nazismo o oposto total do comunismo. Assim, 

por exemplo, os papéis dos industriais  e dos conservadores foram grosseiramente 

exagerados, enquanto os amplos e substanciais aspectos esquerdistas e socialistas do nazismo 

eram reduzidos à condição de trivialidades...” (fl. 69).. . 

... o nazismo e o fascismo eram dois movimentos populares que contavam com o apoio de 

todos os estratos da sociedade... Hitler acabou recebendo apoio da indústria alemã, mas esse 

veio tarde e, de modo geral, tendeu a vir depois de seus sucessos, em vez de ser a base deles... 

(f. 71)...Hitler via a burguesia quase da mesma forma que Lênin...  

...Hitler era um reacionário na medida em que estava tentando derrubar toda a milenar ordem 

judaico-cristã para restaurar o paganismo da antiguidade... (fl.73)... ele acreditava que a 

Alemanha precisava redescobrir sua autenticidade pré-cristã... a paixão fundamental que o 

animava era uma antipatia decididamente não conservadora  pelo pluralismo liberal, 

multiétinico, do Império austro-húngaro, que aceitava judeus, tchecos e  reto da ralé não 

teutônica como cidadãos iguais...  (fl.45) ...  muitas vezes passando noites acordado, 

escrevendo peças sobre bravos pagãos bávaros em luta para expulsar padres cristãos 

invasores que tentavam impor crenças estranhas à civilização teutônica. Também passava dias 

caminhando a esmo pelas áreas mais pobres da cidade, apenas para voltar para casa e 

trabalhar em grandiosos planos urbanísticos que incluíam melhores habitações para a classe 

trabalhadora.  

...De fato, ele (Hitler) vituperava contra a riqueza ilegítima dos aristocratas da cidade e 

defendia a necessidade de justiça social... (fl. 77)... Passa boa parte do tempo estudando 

arquitetura e teorias pseudo-históricas sobre antissemitismo e ...retomou seu estudo do 

marxismo, que, simultaneamente, o fascinava e lhe causava repulsa...(fl.78) 

Síntese da plataforma de Hitler/partido nazista (1920): 

...Abolição da renda de juros, sustento dos cidadãos, confisco total dos lucros de 

guerra, nacionalização dos trustes, divisão dos lucros com os trabalhadores, expansão 

das aposentadorias por idade, comunalização das lojas de departamento, execução de 

usurários de qualquer espécie...(fl.82). 



... O nazismo disputava o mesmo público ou espaço social que os comunistas e o vermelho da 

sua bandeira visava aproximar essas duas esquerdas.  Membros do partido - homens e 

mulheres – eram chamados de camaradas (fl. 85)... 

...os nazistas eram antissemitas de primeira grandeza, mas o antissemitismo, de forma alguma, 

é um fenômeno da direita ... Stalim era um antissemita... a URSS era oficialmente antissemita.. 

. O próprio Karl Marx,  a despeito de sua herança judia,   tinha um ódio fervoroso pelos judeus, 

bradando em suas cartas contra ‘judeus sujos’ e denunciando seus inimigos como ‘um judeu do 

tipo crioulo’ (fl.89)...   

UM PARÊNTESE PARA MARX (extratos de Edmundo Wilson): 

...é bem verdade que era vingativo, arrogante, pedante e de uma malignidade 

gratuita...; ... em sua busca de poder, não hesitava em romper com os próprios  líderes 

operários, nem mesmo em humilhá-los...; ... Adquiriu o controle de um jornal... 

empatou nele o que restava do seu patrimônio e todo o dinheiro que Jenny (sua 

mulher) ainda possuía ... dissolveu a Liga dos Comunistas, apesar dos protestos dos 

outros líderes, argumentando que, como ele agora já dispunha de um órgão através do 

qual podia exercer a sua liderança,  a organização não  era mais necessária...; ....Engels 

chegou a temer que seu terrível aliado o tivesse abandonado com tanta facilidade e 

com tão poucos remorsos que ele o vira fazer com outros...; ... “Tenho que buscar o 

meu objetivo, custe o que custar...”;  ... a tendência de Marx de separar-se dos outros 

pensadores e excluí-los, bem como sua postura habitual de superioridade irônica, 

imitada fielmente por Engels...; ... a truculência de Marx e Engels, que se tornou até 

hoje uma parte da tradição marxista,  é a única parte dela que eles sã capazes de 

imitar...; tudo vivia sendo penhorado, inclusive os sapatos das crianças e o casaco de 

Marx...;  em janeiro de 1855 nasceu uma menina, mas, em abril, o único menino que 

restava morreu;  ... “emanações pestilentas do venenoso esgoto da 

democracia”...;...Marx  estava, agora, possuído pela ambição de dominação pessoal: só 

conseguia tolerar pessoas inferiores e desprezava os trabalhadores que o apoiavam...; 

...Mas o que provavelmente  era ainda pior era a mania que Marx tinha de obrigar 

Engels a sustenta-lo como, também a escrever artigos que Marx tinha se 

comprometido a produzir, sendo que o pagamento ia para o bolso de Marx...;  ... 

terríveis falhas de caráter...; Marx e Engels sabotaram a Internacional no momento em 

que perderam o controle da organização, tal como haviam feito antes com a Liga dos 

Comunistas...;...não foi um desses líderes proletários que se integram profundamente 

à vida dos trabalhadores... e se ele nos expõe os horrores do sistema industrial, é 

menos para despertar em nós a solidariedade para com os trabalhadores do que para 

destruir  o aspecto humano dos patrões...; ...é também o patrão explorador. Pois ele 

não explorou Jenny e Engels? Não é ele responsável não apenas pela existência de suas 

filhas queridas, mas também por todas as dificuldades e sofrimentos por que elas 

passaram?...; Marx teve um filho ilegítimo com Lechen, a fiel criada cedida ao casal 

Marx pela mãe de Jenny Marx, a qual às vezes trabalhava sem receber qualquer 

pagamento... (fls.148/459) 

...no início da década de 1920, notar as semelhanças entre o fascismo e o bolchevismo russo 

não era nada particularmente controvertido. Tampouco era insultuoso para comunistas ou 

fascistas. A Itália de Mussolini esteve entre os primeiros países a reconhecer a Rússia de Lenini. 

E, como já vimos, as semelhanças entre os dois homens dificilmente poderiam ser  

consideradas superficiais... 



... Os experimentos da ainda jovem URSS foram citados, no centro do New Deal de 

Roosevelt, como modelos que os EUA deveriam seguir (f.329).... o new deal investiu 

milhões de dólares financiando artistas e escritores que retribuíam essa gentileza gerando um 

vasto  corpo de trabalhos artísticos e literários de apoio ao new deal... (fl.338). 

...diferentemente do liberalismo clássico, ... a crença em que toda a sociedade era um todo 

orgânico não deixava nenhum espaço aos que não quisessem  se comportar de acordo... Sua 

casa, seus pensamentos privados, tudo era parte de um corpo político orgânico que o estado 

estava encarregado de resgatar. Por essa razão, uma falange de reformadores progressistas 

viu a família como a linha de frente na guerra para transformar homens em órgãos sociais (o 

HOMEM-NOVO) submissos. Com freqüência, a resposta era retirar as crianças de casa o mais 

rapidamente possível. Um arquipélago  de agências, comissões e birôs emergiu da noite para o 

dia para tomar o lugar das influências antiorgânicas, contraevolutivas da família. O lar já não 

podia mais ser visto como uma ilha, separado do resto da sociedade e soberano. John Dewey 

ajudou a criar os jardins de infância na América justamente para esse propósito... (“moldar as 

maçãs antes que caíssem da árvore”)- fl. 103 

Fascismo: ação, mito, uniformidade de pensamento, vanguarda mítica e  religiosa; o estado 

acima de tudo, com todos os poderes e militarização da sociedade; Todos, inclusive nos EUA, 

queriam um ESTADO-DEUS que a tudo provesse e a tudo subordinasse.  Lá se chamou 

progressismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 


