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1/~ 
lVleios e fi11s 

. Tristão de Athayde 

Um do s problemas p r e ju dicando formal
P e r m anentes da hu- mente sua causa e des
manidade é,~ sem d~vtda, pertando a repulsa de r 
o da~ equaçao ou. made- todas as cons~s ~- f< 
qu~çao entre f I n s. e -:=J tas. pe quem a cu!J>a? 
meiOs. Nas eras de m- Não apenas daqueles que 
tensificação extrema de 

se utilizam, mesmo intodos os ritmos, históri-
cos ou não como a nos- conscientemente, da má-
sa, esse pr~blema se tor- =fx.ima. Ré~·f~da de ~ 
na realmente capital, no fms JUStificam os mews. 
sentido da inadequação. E sim, acima de tudo, 
E, por conseguinte, da daqueles que, mais de 
atualidade da f a m o s a meio século depois da 
sentença de que os fins Primeira Grande Guerra, 
justificam os meios, fal- ainda não encontraram 
samente atribuída aos um meio de atender às 
jesuítas, e hoje fran- justas reivindicações da 
camente posta em prá- causa palestina. Eis aí 
tica um pouco por toda ,q-um caso típico e trágico 
a parte e _giran2'o sempre 
em_!Qrno da posseou da ~as consequências :~r-
conquista do Poder. uveis que necessl'l,ua-

mente provoca a utili-

No ~aso palestino a 
culpa pela utilização dos 

1
. 

~·ais~l- f 
cãnÇa]: uril'fim j l! s t o 
cabe às grandes potên
cias e à própria . ONU, 
que até hoje não fez jus-1:::: 
tiça a um :eo~. No caso 
chileno a· culpa é do pró
prio fanatismo político 
que inutiliza, pela vio-
1 ê n c i a, os propósitos 
mais legítimos de operar 
uma transformação polí
tica e econômica p o r 
meios pacífic'Os e legais. 

O caso da I r l a n d a 
também s e apresenta 
como utilização de meios 
errados p a r a alcançar 
um fim certo, mas por 
motivos h i s t ó r i c o s e ~ 
psicológiCos diferentes, 

;tanTo - do caso palestino 
como do caso chileno. 

I 
Trata-se do desdobra- ~ ? 
mento de um anseio de 
independência nacional, 
iníciad~mo~rnamente 

Chamo hoje. a at:_nção ""' zação de meios abjetos, 
para .quatro situaço~s a como os utilizados pelo 
respeit?: na Palestma, Setembro Negro e ou
no Chil~, na I~lan~a ~ tros grupos palestinos de 
entre. nos. A pnmeira e terroristas, para alcan
a mais atual, dado o hor- carem sua meta. 

d t d • (pois vem de muito mais ror provoca o, em o o -l N h'l b 1 h' t · t 
o mundo pela chacina --~ ~caso c. I eno, em. o- 'O n g e IS oncamen e, 

d F . . '. ra em c1rcunstancias como se sabe) em 1916 
e IUmlC1110. . 

dessemelhantes, vimos a e ainda em plena evolu-
Nenhuma causa mais mesma aplicacão prática cão. O ideal dos naciona-~ 

"'' simE_~tiCa e m~is justa ~da máxima iÍn.oral .dosl llstas Irlandeses do IRA 
em SL mesma do qu~ a f i ~ u s tificando os é perf~mente j u s t o . F 
causa do povo palestmo. meios. Esse caso foi dife- OS meios terroristas que 
Enquanto um dos pro- rente, pois tanto os fins continuam a empregar, 

.=t pósitos sadios das duas e r a m injustificados, entretanto, _são intrin-
1
""' 

g -u e r r a s munC!iais, - como i ·am os secamen~e maus. O re-
.J pois mesmo ~ago os usados. o gQyergp , ~t~l discrepan- t:::-

dos maiores erros e peca- Uende, a o contrário";t5·-cia também não pode ser 
das dos homens e das c'ómo já o tenho repetido ~como não o é no 

independência a todos os 
povos que realmente a 
exigem, foi esquecida a 
situação do povo pales
tino. 

inúmeras veze~ e5!ãva c soda Palestina e no do 
pr~ando !!!!!!J.!BVer o A ile. 
povo, política e econo- f E entre nós? Será que ~ 
m~nté,'Utilizando a ~ tamos isêh"fõSda mes
liberdade o 1 í t i c a do na inadequação? Será 

que 9 propósito de reagir ~ 
contra uma situacãp ~- C 

er nsa, ó)ica, com? s(~~tava to: 
como J:[Leios de alcançar ll:'1àldg a situaçag ec'Qno 

seu fim. O fim era jus- mlCa brasileira de 1~63 
1
to e os meios eram igs- e mesmb suspeita de in-
tôs. Havia uma egua_g,ão J~~~~IS ~y_me I 

? perfeita entre meios e ___ _ _ I 
fins leg1timos. Seus ad- ovimento de legítima 
versários pensavam de defesa antecipado, pelas 

=f Ao passo que grupos outra forma~~am~ armas, pode justificar 
minúsculos da África, da I~direito. E parais- a utilização, por quase 
Ásia, ou mesmo da nossa so tinham quase toda a um decênio, de meios 
América adquiriam a liberdade de ação. Mas políticos e militares que 
s u a independência, o para realizarem ~eu ob- · contradizem f r QP t a 1- F 
povo palestino fi~Q!L.à jetivo, serviram-se das mente as regras mais 

::f ~em- Ora, toda int ações mais nefandas e t::- elementares dos ideais 
... 1 j~Prpvõ"ca natural- dos métodos m~ns-)O"democráticos pregados 

mente-ª' r~a. E mes truosos do terrorismo em c o mo justificativa do 
~; m~s.tifica. De mod ação. Utilizaram-$e tam- movimento de 1964? _ge 1' .. 

que as rêivindicações do bém, do modo mais alar- forma alguma. 
povo palestino têm, por · mante, da máxima subs- - QUãtro situações dife-

-~ ~ ju~tica imanente tancialmente pérfida. E rentes, mas um só pro~ 
das coisas e provoca, por .f o mais curioso é que cesso condcná'{_el _!!e dis-r 
conseguink, ~patia muitos dos que recuam, so<üar os meios dos fins 
de toda a humanidade com horror,_ diante dos e, com isso, de contra
consciente. Acontece, po- atentados teiToristas dos dizer um dos princípios 
rém, que no uso perfei- palestinos, aplaudiram básico~de todajilosofia 
tamente le.çítimo dessa calorosamente e até er- political_acional: a eana-.. }) 
finalidade justa, da in- gueram hosanas a os I ção teórica e rática -
depenqência nacional, os m é t o d o s monstruosos ire meios e fins, para 

J(Vpalestinos vêm utilizan- util~zados pelos militares .,·servir ao bem comum, j 
do m ét ~ c~ ~~·iminosos chilenos a serviço-d~ ou-r · cm~as~il~subfu~uive1 I 

)'..i de violência, que vé_m., garquia! _g_e unta PQmTca sadia, • 
7fT ....----- I o 

('?!.,._~~ 

..... 



Em vez do monól~g·fk_ o diálogo 
:0--~ ..... 8 j-'1 /1'1~7' ·1'~ ]osué Montello 

Parece-me que foi Mi- grande saco como .esses ente quanto para a bio-
c h e .1 Mano 11 quem que contêm farinha. Era grafia de sua geração. 
iniciou em Paris, por vol- ali dentro que o próprio ~·ora em. di? me, cer-F

~ta de 1950, a voga das .jMallarmé metia todos os . tos fatos capltais,de no~
- 1ne1~ imJ5romsaaas, ) artigos s?bre ele. Cha-, sa cultura só s~ exp.~1-. 

criando um tipo de con- IMmava a ISSO o saco da cam d~mQdO satlsfatono r 
,_ fissões sucessivas, à base '/[ glória." ------- e gpn~ tes

do- aiálogo jornalístico, · Mas õ título de Memó~· ~~temunho que A 1 c eu 
que M e d e i r o s Lima~·ias I?nprovisadas _ quê' Amoroso Lima acaba de 
acaba de adaptar a o Medeiros Limãir't::r"apro- nos prestar, na~ sua? 
Brasil, com a série de en- eitar nas suas entrevis- respostas a Medeiros LI
trevistas em que fez fa- tas com Alceu Amoroso- ma. 

7 lar_b.lce~ Amoro~o Lima ~ima- só apareceria na o louvor de Claudel ct 
a pro osito de SI mesm~ série organizada p .o r Jean Amrouche, a pro-
e de seu tempo. . J~e, tambem pó~ito das pere;untas que 

As entrevistas de M~- .p~diodifusão este lhe f o r m u 1 ou , 
d chel MaJ?-0'11 era~l_h~- \ Francesa, com o poeta aplica-se a Mei1êiros Li
- 1 d~VIXO e transmiti- ~laude'l, e que a ma, pela maneira po 

das _e~ _di~s certos pela eêrtt5f'i Gafit"mard publi- que este conduziu à s 
Radwdlfusao Francesa. caria em 1954. Clau~el, suas entrevistas COl!\-; ) 

. ~eco_rdo-me de duas~ que tinha o gosto dd 1n;.- E grande crítico doModé\::J\'• 
senes Impo!tantes, uma P,rQJiso na ~rr nm!a- p-nismo. Em verdade ele 
com Franci~ Carco, ou- ~tiu-se à vontade partiu de um perfeito 
tra com Blai~e Cendrar~, diante do microfone. E d9mínio de ordem- bio- p 

1 ambas reun_!.d~ eJn 11- quase ao fim da série, grãfica 12a1:i mterpel{.tr o 
vro . . logo depms; pelas quando Jean Amrouche seu Tríterrocutor. Daí, à 

'11l:d1tlons Denoel._ §lei que lhe perguntou se estava altitude das perguntas, 
outras f?ram ~eitas P lo satisfeito com as inteq~e- corresponder necessaria
~esmo JOr?alista. Delas 4~e lhe tmham mente a altitude d_as re.s
nao poderei falar porque sido formuladas, pron- postas, ~ denvando 

-=r não a~ tenho ao al~ance tamente replicou: "As das outras, por uma re- ~ 
da mao. uanto a de indagações que se fazem lação natural d~sa 

arco e. à de Cendrars, a alguém servem para e efeito. 
-1 basta _dize_r que cons- fazer sair coisas novas, Antônio Houaiss, no 

I 
titÜem subsídios essenci- e o senhor me revelou p1;efácio a estas Memó-

/ ) a!_s para ó conhecimento muitas coisas a mim rias Improvisadas, acen-
de toda uma fase renova- mesmo, que eu não co- . tua que 51--Yida de Alceu 
dora das l e t_r as fran- nhecia, ou porque elas . Amoroso I.ima é, de cer- ::::
cesas, nos mei~s e~ .9ue :Jestiv~~em lll?agadas d 2 . to modo. a vida de todos._ 
atuaram os dms esc1_1to- 'J m_!pha le~brança, o u ~ naquilo que . 
res, sobretudo. o s~gu~- porque fossem comple- nos identific~o tes-

:.4 d?, que teve mflue_?Cia ~tamente. novas, sal~an o ru tem unhas õUiautores 'r 
dire~a . n o Modermsmo 1/ d ua man · ·- V da mesma época~ 
brasileiro.. . . 11 _rog_ar..:.: · mesmõs acontecimentos. 

~ De_sse tipo de remmls- Aliás, a rigor, não foi Mas o -que certamente a ~-
cencias. pl:oyocadas, ~s outro 0 processo de Ec- s~ngul=~- seu A t~m)= 

;;:::j que m~Is IULdo pr:_oduzi- af:ermann nas suas Conil marca a e polennc_o 
ram, !;1111 a em 1950, fo- , m~ersações com GoetheJJ - polêmic_o por_ neces_SI· 
ram as que Robert ~al- J Mas Eckermann, confor- dade de aflrmaçao e am
let obteve de Paul ~eau- me revelou em 1835, não da de contestação. 
taud. Alguns a m I g 0 s visou de início ao grande Convém não esquecer 
franceses que as acom- público, quando pôs no a profunda lição daque~e 
p~nharam .deram-me ~-e~ i-papel os seus J.Q!!gQDüá- velho monarca que dizia 

~ testemu~o: o. velho Le~ lQgos com o m~stre do a um de seus cortesãos: 

}
autãUa, Ja beu·ando os austo: "E~n- "E' preciso que o senhor 
8Q..anos, tinha a gar~an- sava senão em muns- e vez em quando me 
ta apro"Qriada aos varios trmr. e retinhzlÍleas contradiga, para ... ~ se 

~~tons de seu sarcasmo_::de.- ~l'avras, tomando IiU- ainos dms." Não ~il~ei 
tal modo qu.e.,_aQJ:.ePli..ca.J: } s nõY:a~ tP-Jas que seja ~s~a a m1Ssao 
ã Robert Mallet, -s em comigo na mmha VIda do memonalista que Me-
e~ língua, íâzíãl utu · " ---- deiros Lima obrigou a 

\\
França~ m,0 sei de o~i- improvisar. Mas penso 
se'"'fõs'S'e. n~-~ escr~tof: ~tiva, análCWJ. · à d e que aí está um . dos tra
ma um hi.stl:iã.o gemal.. Medeiros Lima, na iite- ços fundamentais de seu 

Léautaud - diz-nos y ratura de língua por- temperamento. . 
Robert ·Mallet rtõ1Ivro tuguesa. E ela é impor- -Qualquer que seja a 
em que reuniu as -suas tante do ponto-de-vista noss.a posição em face 
entrevistas com ele- só -ffda cuitura brasileira, por das atümles pgl.êl.P:icas ~ 
aceitou falar ao micro- vários aspectos. de Alceu Amoroso-Lima, 
fone da Radiodifusão Em primeiro 1 u g a r, cump~e partir, par a 

• l Francesa com uma coz:- porque transfere para as aprec~ar a sua obra e a 

~
icão: que a esppntanei: nossas letras uma expe- sua vida, do testemu:r:ho 
~e de sua palavra fos- riência já vitoriosa em r~colhido por Medeiros 
e preservada p or uma outras 1 i t e r a t u r a s . Lima. 
m@:ovisacão completa. ,.::-fJu~e:h-to a cir- ~ei mais: bom seria ~ 

<::\ Por isso nãõqüis conhe- cunstancia de que ela qu a sua experiência se 
cerpreviamente as per- constitui UJPa con_ç_i'lia- ampliasse, no sentido de 
guntas que lhe seriam \~~ ção da técnica de j~l . chamar a depor outras f" 
feitas. Instalado numa ·éo - a ex ressao mera- figuras marcantes d e 
cadeira de braços, o cha- ~a que na ural~e:r:~e · nossa curtura. }'fas me- b 
péu de, mendigo na cabe- se associa a alta sigmfi- m ·rias premea1tadas, o r-

~t ça, qu~n de~t~i±f-tl)l:-cação do depoim~nto de memo~Ia. . . 
lo a dizer o QJ.le }he vmh~ I Alceu Amoroso L1~a, na~~ E!e propno 
'à, ponta aa lmgua, a ordem da evolu~s elabora e compoe a anto-~ 
medida que Mallet~a- idéias eJ;U nosso _paiS. logi~ de s u 3- .s r~C?r- r 

'~o::fv~or ele. De repente,F ~rias Irnpro- daçoes .. Nas memona~ 
e1n 1new às cutiladas nosl visadas do grande escri- improvisadas, ele esta 
contemporaneos s a 1- tor brasil'eiro estão para diante de um c_ontempo
~~a as nossas letras como os · raneo _ que o mterp~la, 

;:::-1 lembrança pi~oresca, de ~M· emoires Im.provisés ,Q.e )ll em nome ~e uma duvida 

l
que é exempl~ a desta Ç!_§.ud~ara as_ letras r ou dê um ]Ul~ame~to. E 
visita à viúva de Mallar- irancesas. Ol se · um por vezes so por esse 
mé: "Ela foi buscar um ' t.estemmih ·de m p~ocesso. que a Verdade 
saco de pano ren~ de ~hi Cfl;, que _tanto vale ha de sair mesmo nua do 
1~ um para a biografia do depo- fundo de seu poço. 



,. 

Historiosofia ~ 
Tristão de Athayde 

Como ontem procuramos acontecimentos através dos terceiro tipo de historiosofia 
demons·trar, o cronista, o tempos. "0 tem a- é que chamamos de filosofia 
historiador e o filósofo da se do p r o c e s s o 111s orico, organica da história. São 
História não se excluem 'tem por sentid<J a produção pequenos fatos, os homens 
mas se completam. Essas de uma multiplicidade de comuns, · o trabalho co ti dia- -
três posições são apenas seres dotados de razão" (cf. no, as famílias, as classes. 
etapas sucessivas da parti- Max Seckler, Le salut et as aldeias e as cidades, as 
cipação do historiador na \ l'histoire, la pensée de estruturas políticas, os regi-

, Vida, como tã~ m! gistral- Saint Thomas d'Aquin Sür' mes Úonômicos, as ativida
mente o demonstrou nosso 

1 
ia théolQ!Jie de l'histoire, des culturais, o meio físico, 

mã10rfilósofp da história passirn). A ooncepcão trans- todo esse conjunto de for
José Honório Rodrigu~ .!l cendent alista da_ história ças que, de baixo para cima 
seu livro *Yisloria e ida procura uma explicação in- ou de dentro p.ara fora, vão 
ao faze·r adistinção entr tegral do sen'tido !]:}rofundo, construindo a história e 
história P.artidária, história inicial e final, dos aconteci- participando, direta ou in
neutra e historia comoaLen- mentos, partindo d ~stes, pe- dire~amente, dos aconteci
te e ao perguntar: ''Acredi- la ·Crônica e pela llistória, ' mentos. 
ta a I g ué m , verdadeira- como base, até chegar à sua Vejo, pois, esses três ~f 
mente, que o historiador unidade transcendental pe.. de filosofia da história, por \>Oj 

possa, como um fantasma, la multiplicidade. sua vez, como vejo •entre os 
isolar-se das coisas e dos Quanto à concep_ção ca- t rês processos (historiogra- J 
compromissos ·de sua vida rismát.ica da Histórta, pro- fia , hlstoriologia e historio-
c alheiar-se de tudo?" cura o sentido dos aconteci- ~ sofia) de observação e de 

A me.taistória ou ~- mentos. ao longo do tel'!!EO ~r:~!·preta~ão dos aconteci-
~ riosofia pode, por sua ~z. e do espaço, pela ação pes- men.tos, tres modos de inte

ser encarada por três angu- soal de figuras representa- gração histórica que não :,e 
los que eu chamaria de tivas, que atuam de modo excluem mas se completam. 
tra~al, c~ático decisivo nos acontecimen- Para isso, realmente, cada. 
e ~ico. o transcendeu- tos. E' uma concepção que um deles tem de submeter
talismo histórico considera em nada contradiz a con- se a um esforço de g!obaii-
os acontecimentos de um cepcão teocêntr1ca da histó- zação para fug~ação p· 
ponto-de-vista ainda ma;:; ~Toda essa "multipli- do isolacionismo. 
universalista e global do cação de criaturas" a pa-rtir Os t r ãll:scendentalistas 
que o historiógrafo e do que da cri.ação original, retifica- tendem a ver a História co-

. o historiólogo, diga~- da pela enca.rnação do lo- mo o simples desenrolar de 
.=.I s~e dentro de umafiloso- .::1 gos, é marcada por uma di- um a Pl'edestinação provi-

fia integral, em que a medi- versificação do valor dessas dencialista, que pode levar 
da do mistério, das relações criaturas e pelo apareci- às mais abstnusas conse
se>cretas entre os aconteci- m e n to de p e rsonalida: quências, _ como aconteceu 
mentos, do imprevisto de des-guias ou r.arismáticas, na Idade Média, ·é col'ltlNI.,Jr 
sua sucessão e da existência que por uma voc~pe-:- a qual reagiu"~âs,l 
de uma finalidade intrínse- cial e por qualidades intrín- precursor de lllêtorio- ~ 
ca e transcendente, esca- secas ou adquiridas se tor- sofia egujljhraàa e racjona!, __.. 

~J pam à nossa obser~. nam orientadoras, reforma- ,em que o or.ganico n ã o jr 
meramentesensivel ou ra- doras ou revolucionadoras/ su~~ ~onfirma o 
cional. Filósofos da história da História. Historiadores ~·· carismá'tico, como est~ por 
desse tipo sempre houve ao sociólo " c o .mo CarfY§. sua ve~o \::: 
longo dos séculos e basta ou merson e tantos outros, tr a n s c e ndental. A con
citarmos quatro nomes (co- procuram o sentido dal ü.S:. cepçã.o carismá~a, -por seu 
mo poderiam ser quarenta l \' tó-ria através da atuação lado, tende a h1pertrofia1· o 

só de nossa cultura oci.de_~-~ ~ desse peróis rew·esenta.tivosl~ ode r dos ~eróis, dos 
tal, para termos uma 1de1a ou desses "far01s" com2, os antos, dos genios e a 

l 
dessa passagem da~- chamou Baud~aife, verua- 1 ·eduzir a Histó1ia a um eli
grafia à metaistória: ~- deiros píncaros que "'ffiã1jJ tismo que pode, por sua vez, 
t~~gostir~ho.l Bg1§~et, ~~r- J ~ama cordilheira dos acon degenerar nas piores auto-
dlaeff, Tellhard de Chardm. t_gcjmentos. O,u antes com cracias ditatoriais e fanáti-
~- """'"""---- ~ -
Para Santo Tomás de focos de energia pessoal que cas. Quanto à concepção or-

Ag:uino, qu:e foi o primeiro podem mudar os rum os ganica, tã•o rica em oossibi-
c 1 a rea·~ contra as· ~s notmais desses aconteci- lida des (como vemos, por 

ga hjstorjasofia medieyai, a mentos. Esse ªntropocen- exemplo, para só falar na 
1\\\ história cronoló]·ica coinci- trismo personalista não é, ll!§_toriologia brasileira, nu-

ele com a história salvíf.ica :;}r~pito, uma negação do teo- ma obra como a do sociólo
que se opera através dos centrismo da história trans- go historiador ~dO'a:r_Ca~~ 

do movimento", w11a fHoso
fia do homo viatof:".sue um 
Gabriel Ma.1~cel colocou, por 

-t:\ sua vez, no centro ua sua 
própria metãiiísJCa. Jr" con

transcende~ a, 
quo Oé a conCe:PÇao fi
losófica naturalista ou !J)õT
tJJ7ista da história-~: parte da 

1 insuficiência da h í s t ó r i a 
\ particularizada, como di.sse 

Karl Jaspers, ao procurar 
um sentido global, universa
lista e transcedental para 
essa "multiplicação" dos 

ria, por sua vez, procura en- \ 
con trar .Q.. sentiC!_ç_gl.Q.U.a]...OOs 
acontecimentos, não em 
uma origem ou finalidade 
transcendental, mas na 
própria atuação das forças 
intrínsecas e intermediá
rias, individuais ou coleti-

f:
•as, dos in divíduos normais 
(não carisin'ãticos, ~ excep
c~aisJ, e das g r a n d e s 
massas, com suas estrutu
ras e suas energias criado
ras e computadoras. A esse 

ne-. sobre a ID;;tórja da Re 
p.úbJ..ic.a: a República Yelh~ 
a Primeir"a R~~ e a 
S~gunda Re ública) forne
ce-n:o~cativos[:S 
i:rrstíJ)stitufveiS dessas forcas 
imaiíerítes7~~;~~Icas que 
formam o próprio tecido vi
vo da História. 

E' da combinação racio
nal desses três tipos de HiS
tória que penso podermos 
ter uma v~_in-\ 
C~-( 
tos entre os quais vivemos, 
sem correr o Tisco de tomar 
a floresta pelas árvores ou 
as árvores pela floresta, e 
desde que mantenhamos si
multaneamente o ~Sentido 

visível dos fatos e o invisí
vel dos acontecimentos. 



o \.o 

A batalha dos anjos 
. . Tristão de Athayde 

O Natal é a festa de cente, cessasse· de repen- jos, a promessa final é a 
todos os Anjos. Dos bons te a meio caminho. E o vitória dos de asas ela
e dos maus. A festa dos ser humano fosse apenas ras. A fé confirma os 
anjos fiéis, que festeja,.. o ponto final de uma es- dados da inteligência, 
ram, com hinos celestes, calada, que tudo leva a que não se contenta em 
a noite de Belém, e com crer muito mais ampla. ser uma razão racio
seus cantos atraíram - Sim. Que tudo, toda a cinando, interminavel
para o estábulo, onde evidência natural leva a mente, em torno de si 
Maria deu à luz o mais crer que ultrapasse o mesma. A mensagem do 
bonito Menino de todos plano humano, como tão f angelismo judeu-cristão 
os tempos- os pastores luminosamente o des- (que os maometanos le
e os animais. Pois aos .monstrou um ci~ntistaj varam ao -extremo, pois 
homens da aldeia passa- ·~ !sábio e santo, éÕmo ~ o Alcorão está cheio de 
ra despercebido o maior phard de g4ª'rdi.n. Eeo anjos e são estes, e não 
acontecimento da Histó- mõ o confÍrm"âãSabedo os Sacramentos, c o mo 
!'ia. O Natal, porém, é \ria inata da "fé do car- na fé cristã, que estabe
também a festa dos an- voeiro." Mas que nosso lecem as ligações cons
jos infiéis, que, às or~ens orgulho e nossa vaidade tantes entre a Graça e a 
do Anjo do non servwm nos querem convencer Natureza), essa meu
sugeriu aos ouvidos de que conosco termina. sagem angélica é que 
Herodes, e logo após o Crieo firmemente que o ressoa mais profunda-
parto da V i r g e m , a Home · transi-~nte em nosso ser, na 
maior tragédia infantil ~ ção. omo viator,.. não passagem natalícia de 
de todos os tempos: o ape aSêomo uma natu- cada ano. • 
massacre dos .Inocentes. )reza fixa, embora em via-

0 
N t 1 - . 

- gem, mas como uma na- a a nao .e, ::penas, 
. Desde entao, expressa tureza-viajante.-T:Tm a ma comemma'!_ao. Ou jl 
ou .implicita~ente,. n~s4 passagem. Mas uma pas- ma remer:10r::çao. Mas,) 
anais da IgreJa. Umv~r- ~ sagem do inferior ao su~ uma atuallzaçao. ~ pro
sal, como na mrus hl!mll- _ perior, e não'âõ~ dcr--mes~a que se. tornou 
de palhoça do s.ertao, o - J,m.siüido ao tv.iuijÇãfrà- efet~va. O Ver_bo _que se 
temp~ do Natal e a/es:a -=tvésde um efémero pre- fez carne. o Messias ~ue 
angelica P?r excelencra. 1 sente, como nos quer fa- se re_velou .em Jesus. Esse 
A dos anJOS. de as~ s zer crer um determina- o Cnsto VIvo que a noUe 
brancas. E a dos 3:nJos do naturalista e históri- de Natal nos leva a en
de asas ~egras .. J:?Izem co, em que 0 Eterno se co~trar face a fac~ e os 

\

que ~ !lla:or astucra .d~ confunde com 0 Tempo. anJOS bons anunciaram, 
::. Demo mo e fa~er ~o r~ er Por isso mesmo 0 de um~ vez por todas, 
- o. boato da sua mex~ste_n- Natal é, para mim, não em B~lem. Ao p~sso ~ue 

c~a . Mas ~ssa as tu c I. a apenas um motivo de os ~n~os maus procmam 
amda vai mais longe. nostalgias da infancia ir- negar a ca~a ~of!lento, 
Consiste, em . todos os r e m e d i a v e 1 m e n t e por nossas mfide!Idades 
tempos, e particularmen- perdida e apenas recupe- e n~'>s.as ,tentaço~s. O 
te em nossos tempos, rada mentalmente pela De~omo;, essa cnatura 
em fazer crer. aos ho- saudade, mas uma rea- estranha , c~mo Paul<;> 
mens .que os anJOS, ~.odos firmação histórica, uma VI o denom,ma,, esta 
os anJOS, todas as cnatu- conclusão filosófica e cada vez mais v1vo, em 
r~s que ultrapa~s~m a acima de tudo, u m ~ n<;>sso teatro, em . nosso 

( 

flg~r~ humana, f1~ca o~ ... ;me~tural, . c 1 nem a e .partlcular
es:elntualmente, sao c~1- que confirma a sentença me~te em nosso m.un
açoes de nos~a fantasr~. dos velhos Salmos, de damsmo, com t r a J e s 
E, que o Umverso, CUJa que fomos criados por t~ansparentes ou bla_ck 
vida c~~eçou com os :dHDeus "pouco abaixo dos ~ze. A batalha dos anJo~ 
p~·o~oz?anos, que_ ma~ se"'U/anjos." E foram estes os e de todos os tempos e _?e 
d1stm~ue~ d~ nao-v1da, an·os diurnos ue na todos os ~ug~r.es .. S a o 

~ te rmmana mexoravel- No1te de Beléci 'n 0 s batalhas mviSlVei~ ~e 
mente tendo como ~IJ:::: anunciaram, par~ todos q_ue a~ _Iu~as e vio1en
o _ser huma~ a d a 1r os tempos, a Boa Nova. c1as visiv~Is de nossos 
acima do homem. _ Mas também, nos ante- tempos _ sao ape.r:a~ as 

Como se essa ascensão ciparam pelos anjos express_oes t~mporais . E 
prodigiosa, cujo espetá- noturnos as perspectivas 0 _destmo fmal d~ss~s 
culo a natureza nos for- das tragédias da vida, batalhas t e m P o I a I s 
nece como evidência e a que levaram Hamlet à d~pende ,do grau em, que 
ciência humana não se sua dúvida imortal: vale vrve ou morre, em nos, o 
cansa de investigar, em ou não a pena viver? espírito do Natal, isto é, 
sua complexidade cres- Mas, na batalha dos an- o espírito de angelitude . 

.. 

. .... 



~ .fanatismo contra a fé 
Tristãode~ 

To~sso, par a O fanatismo religioso i9Nlismo, 1 p:.~ e~en-· ; 
' mais ou par~s:es- não é- típico desta ou tnsmo. pe o esrespeito 
vazia a substancia de daquela religião. M a s às convicções alheias, pe
um ser. E pode levá-lo à justamente por ser o Ío fansaismo, pela C"on
sua própria negação. Foi ·sentimento r e I i g i o s o viccao de que somos os 
o que ontem verifica:mos uma a~itude que envolve :g01k#; ~ n&rdade 
ao confrontar a llber- a totalidade do nosso ser suma peâ megalõffi ia 
dade com a libertina- d e nos coloca em face do \,2 e fé, - melhor f que 

1 
gef, que é a sua hiper- - /Tudo ou do Nadlr, e cer'-f na tivéssemos é nem 

...t...tro Ia. O mesmo acon- tãmente ·o n'lais grave mesm atividades 
tece com o fanatismo , dos fanatismos. E quan- mais triviais da v ida 
como distrofia da f é . do atinge então ~ c o t i diana doméstica 
Seja a fé como dom ~o- ~~ gião 9ue. acreditamos ser profisc; ;onal' ou cívica, do 
brena~ural e a d e s a o a propna ex:pr":ssao "'11'~ . que le , ar mos à nossa 
consciente a uma ver- v e r da de gltung :Jio meditação transcenden-
d~de trans.cendel!tal re- ~i verso e da, vida ~sse t~l um fermento de fé já 
v~lada. SeJa a fe ~o~o · t1p~ de f~~atismo e o viciado pelo veneno mor- i-
fruto de uma conviCçao mais permcwso por pro- tal do fanatismo. o 
racional ou de um im- vocar, como reação natu- mundo moderno está em 
J?Ulso passional tão pro- ral, 8: negação da fé _ve~·- cris~, não ~apenas por~ 
fund_?s, que 1arrastem a d~deira e sua subsbtm- mot1vos soCiais, como_§ 
adesao do I!.osso ser em ç.ao. por esses ersatzen I?ll-ssagem da vida agríco.-
qualquer açao ~uram~n- fid~I~tas, em A t_errenos !a à vida industrial e da 

l
te natural. A fe de t1po poht1cos, econmmcos, es- sociedade industrial à 
reli,gioso"'- Wle. co~tuma- téticos ou psic.ológicos ~c1edade põs-industíiâi, 
m.,9s para d1stl.rwmr gJ:a;

1
-;::;- q_ue torna~ a. v_1da pra- u por motivos fiiõSõfi-

far com mal]JSCUla, e ticamente mvisivel. cos, como a passagem do 
-=1 uma r~~~~o_lação sobre- Abafam a liberdade senso comum ao senso 

natu. e qualquer tipo .:J...Pela ~s absolu- j?tºpi1o. !!ias e a 1 vez, 
de fe no plano da. vida · ti~mos_ de yanas den~- acima de tudo, por moti
natural, quando allmen- mmaçoes, como o poll- vos psicológicos. 
tada ou provocada pela tico ou o econômico. E 
g d. · E 1 -l ,·epr se ta t t Pois sendo a fé, natu-raça lVma. m qua- ..., e n mexa a.m..en e ralou sobrena"'ura], po~~ 
quer desses plarros, o o oposto do que cada vez ~ J-
exagero ou a privação da mais acredito dever ser tica ou metafísica;: u~ 
fé representam a detur- a unica vida digna de ser dado da nossa propna 
pação de um sentimento vivida. Isto é aquela que, natureza humana, t~
que, em si mesmo, é a ~vivida em p~rl( ~ha_mos ou nao a co_n~cl
máxima expressão de si mesma, respeita e con- encia de a. ter exphc~ta-
n os s a personalidade, v i v e harmomosamente m~~te (pms ela vive m1-
tanto no plano espe- Çõm as deííiaJs::::::ruias, phcit~, em n~sso sub
culativo como no plano qualquer que seja a sua consci.ente, mmto .~nt~s 
prático. V i vem os um religião, a sua política, de teimos ~. consciencm 
século de fé em geral a sua condição econô- ~e a_ possun) - a corl ::::= 
desvinculada de Deus ou mica ou o seu tempera- ~.~o pessoa~ da ~J?' 
a Ele vinculada pelo laço mento individual. _:!}ligo \ 1 ep~I cusSões mevrtaveJ._S 
de fanatismo, como sen- ,eor isso mesmo gue o sobJ e toda .a v1ãa d~ soci
timento e impulso que lluralismo e a convlVen- eda~e, nacwnal ou mter
ultrapassa a razão pura cia ranos, como nacw~al. Se o mundo 
e simples. Século passio- nao me canso e p1 gar, ~odemo, desde 1 9 14, 

;::J n~~~ia e é o único tipo de existên- vive em estado de guerr~ 
nao racionalista. Tanto cia compatível com essas p~te!lte ou latente, e 
no plano religioso c'Omo duas exigências da pró- precisamente porque os 
no plano ideológico, polí- pria natureza das coisas homens _de n~sso tempo, 
tico, econômico ou es- e particularmente d a tçd~s ~~~· rtaq sabemos 
tético. Em todos esses nossa coudiÇ.ã:o hum@a. ~ d~stmgun a fe do fana-r 
planos de nossa v i d a Para v i v e r m o s dig- .bsmo e toll@Jllos um ter
moderna, ·os dois males namente a vida n âo n~o pelo outro. Confun
supremos de no_§§Q_ tem- Rodemos reSctndlr dã dmdo, por suas seme-

? po são, p~esmo, fe bpelo menos na or em lhanças meramen~e ex-

~ 
o__janatismo e o ce{icis-r na~urai dos valores. se ternas, ~uas realidades 

l
ynQ,_Excesso ou deficiêp.- . qmsermos, a~é!D disso, s~bs_t~n~Ialmente c o n

~ ~la de fê . ComplemenTa- levar o exercicio espon- traditonas. 
{és sem dúvida pois to- ta n e o dessa nossa E' pTecisamente por-
do excesso prov~ca o ex- exigência b i o lógica' que se aproxima a data 
cesso contrário. psicológica e sociológica suprema da Cristandade 
E se julgamos o fanatis- às s u ~ s extrapolações (na medida em que ain

mo como mal típico do naturais, chegam os da podemos e devemos 
nosso tempo é por acre- naturalme?te ao limiar falar de uma realidade _ A ) .< 
ditarmos que v i v e mo s de nossa vida sobrenatu- social há muito desa.pa-

...Qum século fideísta ~ não ral. l?so sem con_fundir recida mas que espiritu
"7ra.c.iou.aJJ~a. Assim como nem Isolar os dms pla- almente é hoje tão viva 

o ceticismo é a enfer- nos. como na Idade Média ou 
midade típica da razão O _essencial, sem dúv~- nos tempos Apostólicos), 

_.1 suicida, o fanatism,Q é a'í::õ da, e preservar o m_ovi- é precisamente porque se 
·~ I megalomania da fé. Tan- a:; mento natmal e, diga- aproxima o Natal que 

to um mal como outro se mos assim, instintivo da devemos parar, por uns 
agravam na medida em fé, como inclinação es- minutos, cada dia, para 
que se confundem, por pontanea da própria na- meditarmos sobre esta 
mimetismo com as ver- tureza humana em sua v e rdade fundamental: 
dades que ~orrompem: 0 esp~cificidade. Se assim não podemos viver bem 
ceticismo, por uma razão o f 1 z e r m o s , a passa- sem fé, mas o fanatismo 
enlouquecida por exces- gem ao pla;10 sobrena- é a própria negação da 
so de raciocínio de tipo, tural se fara da se, por fé. De modo que, para 

.:::J di_g_amos assim, rotativo. r as~ r 1 c o mo ~ preservar a nossa f é 

I
Q fanatismo, P.Q!:-llma fê exigencia propna ?essa natural ou sobrena~ural _ 
levada a uma exaltasão sede , de mtegra~Idade ou. tenta~ r~onstrm-la, o j
pass.iona::r:::]tre recusa 0 q_u~ e um dos ~tnbutos p~ss~ pnmen·o. e essery.
uso da razao e se sub- ti picos da naJi.m eza hu- cml e comb_ater, em no.s 
mete ao domíni t _ mana. Mas se, n~a pas- e f e!) r~ de nos, essa terr~- . 
r. . . _O au O ..4 sagem do plano natural vel 1m postura _Ea fe, y 

c ati?O da pa~xao .e d~s l ao plano sobrenatural, tanto maís destruidora · .... 
9 seu_s I~pu!sos Irracwr~.ais Jã" levarrríos um S'én- quanto mais sacrile

e mstmt.Ivos. Por Isso ~timento de fé detur gamente invoca o seu 
me~mo viOlentos e des- 1s o é, nome para melhor des-
trmdores. q-pe o O_!glllho, pe~- truir sua essência. 



,. 

1~u~l!.~ 
~1-I.Pragmatismo den1ocrático 

Tristão de Athayde 

E' incontestável que o o/ma~o que 
discurso do General Ro- não configura nada de 
drigo Otávio Jordão Ra- bom para que essas espe
mos, ao tomar posse do ranças não se convertam 
cargo de Ministro do Su- . em novas e mais desas
premo Tribunal Militar, ~rosas decepções. Se 
~~e certas perspectivas menciono especialmente 

pr.Qffi!§soras tmra o futu- a palavra pragmatismo é 
ro, como permite certas que ela vem empregada 
indagações de uma cons- nesse belo discurso como 
ciência nacional, ou pelo sendo o próprio tipo de 

~ 
menos.J!_g_ue não tenho "democracia" que se pre
procuraçao de falar em tende instalar entre nós, 
nome desta ... , de uma caso as palavras do novo 
consciência individua~ Ministro do S u p rem o 
cansada de falsas espe- Tribunal Militar refli

. ranças e de contínuas tam algo mais do que 
~decepções. A últiíiiã'das simples opiniões pesso

quaTs foi, sem dúvida, o ais. Eis como se exprime 
golpe militar chileno, de o J:lOVO titular: "A demo
tão perigosas repercus- cracia, portanto, que vi
sões sobre aqueles que só erem a instalar em defi
acreditam na força das nitivo, deverá ser não a 

4 bombas e na ~ria ideal dos filósofos ou 
·dos métodos de repressão sociólogos, mas um a 
cõnro-processo de evolu- democracia pragmática, 
.ção social. que assegure as fran-

Assim, quando ,o autor quias do povo, mas sem 
faz a distinção entre o deixar vítima inerme 
' ' Estado liberal, acon- de subversivos e terroris
tecimento histórico e li- tas ou constitua impasse 
beralismo político, fun- às ações centralizadas de 
damentado na liberdade, planejamento, visando 
na garantia dos direitos ao desenvolvimento em 
individuais e n a har- toda sua extensão e à 
moniosa independência Justiça SOCial". 
dos Poderes, segundo os Ora, a democracia 
conceitos c 1 á s s i c o s e "pragmática", n o seu
sempre atuais", está per- tido próprio da expres
feito. Ou quando ~e sã:o, isto é, cujos resul- · 
o bem comum, baseado tados práticos se j a m 
em conceitos expressos uma consequência dos 
por João XXIII e Paulo postulados teóricos, não 
VI, e de acordo com os se opõe à democracia 
princípios mais autên- "ideal dos filósofos e 
ticos de uma sadia filo- sociólogos". Quando os 
sofia política. Ou quan- filósofos e sociólogos au
do critica "a estratégia tênticos falam em demo
de ação dos povos desen- cracia é precisamente no 
valvidos (que) continua sentido prático e não es
a ser fundamentada na peculativo, como sendo 
política do poder, em u:m regime em que o 
suas combinacões e li- povo não seja apenas 
nhas de ação· cada vez uma peça nominal e 
m a i s s urpreendentes, secundária, no mecanis
quando se trata de aten- mo político, mas um ele-

.=\ der aos seus egoísticos~ menta fundamental des
interesses nact'ôrlais I se mecanismo vivo. O 1 ag~do por isso ... o des~ pragmatismo democrá

~ c_ompasso entre a rique- tico, segundo a experiên
za e a pobreza, a liber- cia da História, é que le
dade e a escravidão." Ou vou à confusã:o e n t r e 

Jprincipalmente qu_ando democracia e plutocra-
_, acena "para que o flltu:--cia, pela absorção dos 

fõíifevaleça sobre o pas- ideais democráticos pe
s a d o. . . reconstruindo los interesses pragmáti
uma grande Pátria a ser cos da classe dirigente, 
alicerÇada em novo Es- e que provocou, exata
tado de Direito, forma de mente, as c a m a das 
governo que não compor- domina?as da pop~la.ç~o 
ta alternativa na cansei- a reagirem, partidana 
êncta porítica nacional." ou revolucionariamente, 

Essas e outras p~s- contra a farsa democrá-
=t p e c ti v as alentadOras tica dominante. 

fazem esperâr que a re- Se o "povo" nos ter
p e tida afirmativa de mos da oração do ilustre 
"continuidade revol'ucio- militar "é vítima inerme 
nária" n ã o represente de subversivos e terroris-

:::\ mais uma suspeJ.t.a_pes- tas", ou antes! simpatiza 
- s i ~ s t a p a r a u m a cada vez mais COJ? os 

~
piniao pública cansada subversivos e terronstas, 

de palavras e ansiOsa por foi precisamente porque 
se ~s fatos. Aos o regime arbitrário, que 
atos isto é a uma aber- há 10 anos foi instaurado 

tura 'real do sentido da entre nós, deturpou com
liberdade e da partici- pletamente a s expres-
pação do povo nas ins- sões como "subversivos e 
tituições, isto é, na au- terroristas", instalando 

=--\ têntica promoção e-não um regime policial de re
apenas de u m "prag- pressão e de confusão 

terminológica, em qu~ se 
tornou "subversivo e ter
rorista", em ato ou em 
potência, todo um grupo 
da mocidade mais arden
te inconformada com a 
i m p o s t u r a pseudo
democrática de eleicões 
de mentira; de censura 
i n d iscriminada à im
prensa e às artes; de sin
d i c a t o s operários diri
gidos pelo policialismo 
oficial; de diretórios es
tudantis fechados; de 
cursos universitários fre
quentados wr elementos 
policiais delatores; de 
uma mocidade politica
mente marginalizada; de 
u m parlamento gover
nado por líderes que diri
gem ditatorialmente 
seus liderados e sem que 
os parlamentares possam 
m a nifestar Uvremente 
seu p e n s a m e n t o e 
denunciar, garantidos 
pelas imunidades parla
mentares, os escandalos 
que os boatos natural
mente aumentam n a 
proporção do s i 1 ê n c i o 
oficial que domina as 
comunicacões e aumen
ta o cepticismo da popu
lação; que nem ao me
nos desfruta de habeas
corpus para garantir os 
seus direitos, e assim por 
diante. 

Nada dessa triste re
alida-de nacional trans;: 
parece ( e compreendo 
perfeitamente que não 
pu desse transparecer) 
nessa peça oratória, aliás 
muito bem redigida, que 
por outro lado represen
ta certa abertura de ho
rizontes realmente pro
missores para um povo 
cansado de sofrer e de 
calar. A b'oa impressão 
que vários aspectos dei
xam, sem dúvida, aos lei
tores, necessita de fatos 
positivos e não de idéias 
vagas, exatamente para 
não ser desmentida por 
aquele contraste entre 
d e m o c r a c i a ideal e 
democracia real que o 
autor, com razão, denun
cia. Como nós não nos 
cansamos de denunciar 
a · contradicão e n t r i 
democracia ·nominal ou 
falsa e democracia real 
ou verdadeira. 

Para que esse anun-
c i a d o ' ' pragmatismo 
democrático" não s e j a 
mais uma palavra vã, 
ou. oior do oue isso, mais 
uni- novo tianquilizador 
para um povo já sufici
entemente cansado de 
decepções, é mister que 
jatos reais e não apenas 
i n tenções pragmáticas 
de· uma tecnologia a ser
viço de uma minoria pri
vilegiada pelo p o d e l'. 
pela técnica e pela pecú
nia, não continue a ilu
dir um povo tão espolia
do em seus direitos como 
ferido em suas esperan- · 
ças. 
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~~~\'1-~ Cassandra nao 
Tristão de Athayde 

Mais um ano se passou ·ouro e a crescente expio- p_l u tocrática ,e ~lo- F 
sem que nenhum gesto racão da nossa "mão-de- giCamente sectana. 
dos governantes, quase obÍ·a" bar!7ta~ que man- Em face desse g!!_adro, 
ao fim da terceira etapa tém a mawna absoluta "? não de todo róseo, será f 
do movimento de 1964, ~~o povo em estado.._ de que me entrego ao "cas
representasse aquela re- ~u~nuth~ç~o pem1arumte sandrismo", ao "quanto 
conciliação entre o Bra- e 1g1de_z cada vez pior melhor", ao desen
sir Real e ? Brasil O~i~ial ;na~s precán~, ?'Om ~m gano dos processos pací
a que faz JUS o sacnf1ea- mdice de mortalldade m- ficas e reformadores den
do povo brasileiro. As fantil que, em certas re- tro de uma legalidade 
i n s t i tuições po~í~i~as giões não muito remot~~ · mesmo imperfeita, pelos 
c o ntin~1am provtson~s como no Va~e do Jeqmt_I- processos revolucioná
como nao negam os pro- nhonha, atmge a mais ,...j l'ios violentos e meJ)mo 
prios dirigentes. A legis- de 50 ';;, da natalidade. 1 m ã1; s a crante§, como 
lacão continua mais caó- ácaba de ocorrer no Chi-
tica ~o que n u n c a , O ano que passou, por- leJ ~to pelo contrá..Ei'O. ~ 
sucessiva e apressada- J tantõ, el~ nada m~do~ Se tomei durante esse 
mente alterada p~la sis-7 o quadro o.ºlÍtlCO, m- ano, ·o-p~ . .rtido de Alleg
temática e umlateral '7 dl~õ, cgl~ural .JL-e_co!lô- .de sacdficado à fÚda re-
i n i c i a t i v a do Poder · mico do ovo brasllen· 'ãc~onária do Chile não 
Executi~o, sem uma co-· ma .. atmosfera de f sa foi apenas por detestar 
laboraçao r e a I m en te eufona, concentrad er;1 a violência e particular-

l
e~etiva do P~der Legis_la- alg·umas grandes . etro- mente a 111 a n...e.ir..a sel-~ 
tivo, que fo1 conver~Ido po_Ies, cada vez ais po- vagem ~om que foi apli
em um poder pratica- lmdas tanto sua at- cada ao Presidente as-
m en te r e f erendario, mosfera fís· a como e~ sassinado. Foi, antes de 
ap_esar da tenacida~e ~~- . s~a atmo era. moral,. e tudo, porq_ue ele-:f?,zia ·? 
rmc!7 d~ uma. mmon~ .--1\aliment a ,p~r uma PI~- uma experiência .Qe pro- ~ 
qualitativa e mco~f?~- 1 ~agan ofi?lâ.l ou ofi- mocão social do ~o, 
n~ada. o Poder Judlcia- cwsa _com ;r1s~as a um~ mã:S preservando a~ber-

. no, por s~ea- atr Jao tur~shc~ e capi- dacte franca de oposição, 
çado1 ~ent.a~ente P e 1 o t ~ta, . CUJO , res~ltad_o assim como a livre im
poder po~ICial, se~ que, _ais evid~nte : a r:pet1- prehsa. Foi por acreditar 
nem :g_or 1sso e muito pe- çao dos rmlenar es P~ oces-. que os seus erros seriam 

"~-lo contrário, tenh~ au- 4:sos do .Pan~m. et ~:1·cen-r corrigidos e seus bene
ment~do _a segmança -7ffilcpara Jogar poena n~ fíctos confirmados p o r 
dos. cidadao_s, cada vez ~ . o~ do poyo e. be?e- eleições livres que pas-

. !lla1s entregues a ':m~ ·-' fi~I~;: a~nas as mmonas sassem 0 Poder, se assim 
) 1 n s e gurança ~e?er a~ I- -"~ ollgarqmcas. deci-disse a maioria do 
zaãa. pela multipllcaçao Tudo isso é a repeticão povo a mãos ma.is hábeis 

1 dos assaltos a mao ar- h · á: 
0

-
1 

m 
, mada que passaram a anual do q~e ven o es- e cap zes, c mo ser a . 
1 constituir uma secão crevendo ha nove anos, ~te as d~ P~I-

l cotidiana da imprensa. com pouca ou nenhuma ti~O De~ocrata Cnstao, 
Quanto a esse território, esl?eranç_a de que n;u~e Oia_ destrocado.l talvez r 
onde deveria ·expandir-se ate o tnn do decemo. parasempre. 
o pensamento criador e Cheguel_m~smo a pensar Aplico à nossa terra o 
crítico da inteligência em desistir, este ano, mesmo pensamento que t 
nacional nas letras e daquele apelo que no apliquei ao caso chileno, 
nas arte~, ao longo dos Natal de cada ano, desde ~equ~cunstan
três períodos sucessivos o de 1964, v~nho fazen- ciàSãlversas. Longe de 
da chamada Revolução do, no . s~ntido de um mim qualquer rem o ta 
de 64 o desenvolvimento gesto ofiCial que apresse conviccão da necessida-
se te~ feito na propor- ..qa reconciliq.ção do Poder de de uma a!lt~.~.
cão crescente da censura 1 c m o Povo e deste con- lenta de nossas mstitm- r 
prévia e decrescente da go mesmo, nas facções çõ-es .. Repr_9vo-;<Ie modo y-

-l liberd ·_ a~o em que se vem ~ivi~indo m_a 1 s formar, qualquer 
.-1 e cmn.e_ntario cr I urante esse u l tI m tendência nesse sentido. 

u a n to ao ~- decênio. A substituição Creio cada vez mais na 
vi • '"ê conô o, que da Política pela T~po- liberdade, no respeito pe-

. c-ont r~cia ; do Es~%~i- los direitos individuais e 
ei o pelo Esta __ r- no consenso p o p u l a r , 

· do pluralismo par- coglD---á-mtrnmentos -4-e r 
idá.rio ~e~o pa:tido pra- p1~ocial. Longe, 
1camen e umco nos portanto, de me contes

seus resultados ; do cult sar pessimista com rela
,da Liberdade, tradicio- cão ao nosso futuro, par
nal em nossa História e · úcularmente a respeito 

n congênito ao tempera- do novo Governo em vis-
a crescente riqueza co ~mento brasileiro, R e 1 o ta, por màtrtlegítimo e 

l~iya culto da Autoridade e da reprovável que seja ob. 
o número de desem- ~gurança_;_ da Pà·eocupa- ~ocrá1 pregados, segundo as es- ção pela justa istribui- tico de sua escolha, con

tatísticas do IBGE e da çao da nqueza hacmílai - ~ente 
Fundacão Getúlio Var- ~'ll otimista e pregando 
gas, continua inyaliável, ~ ~ação dessa r_!gu~a apenas com a_§, armas @lr 
enquanto o salalio dos maos. de pou_ç_os J2ene razão-éâo bom sen~q, em:r 
trabalhadores perdeu Ij.c.iados, as do EStádoRHJ1l suma, êhí""palavra livre e 
quase 30 % do seu valor co e não as do Povo Po1j/ do respeito mútuo, como 
em relação aos níveis de bre - tudo isso repre- instrumentos capazes, 
1960 . De modo que todo senta para mim a sín- apesar de tudo, de to~·-
0 apregoado "milagre tese da subst~tui.çã:o cres- nar o Bras~l uma pát~1a 
brasileiro" se tem feito cente das propnas bases grande e llvre, pela re
apenas à custa de capi- nat~rais de uma civil~- f?rma pacífica e con
tais estrangeiros, com o zaçao realmen~e .. bra~l- ~mu_a ~o~ hon:ens e das 
aument'o crescente dos j leir8:, p~r uma ClVll1za9ao I_nstitULço~s , a _luz da 
nossos compromissos em I a r tiflCJal, cosmopolita, umca Luz que nao falha. 
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estadista 
Tristão de Athayde 

Já esta v a m escritos 
estes artigos, o de ontem 
e o de hoje, antes do gol
)le militar chileno, com 
suas trágicas consequên
cias. Publico-os sem alte
ração de uma linha, es
verando apenas que as 
Forças Armadas chilenas 
atuem, como s e m p r e, 
"apenas de modo tempo
rário e nos momentos ex
tt·emos." 

Radomiro Tomic, que 
anos atrás conheci pes
soalmente em S. Paulo, 
quando Franco Montoro 
e o saudoso Queirós Fi
lho realizaram o primei· 
ro encontro de democra
tas cristãos na América 
Latina, depois da fun
dacão do movimento em 
1947, começou sua entre
vista, ao enviado do JB, 
esclarecendo nitidamlit1-
te a posição da Democra
cia Cristã chilena em 
face da Unidade Popular 
no Poder. Quando Jaime 
Dantas lhe perguntou se 
"a via chilena para o 
socialismo dera n u m 
beco sem saída", como é 
a opinião de todos que se 
empenham dentro e fora 
do Chile, pelo completo 
fracasso da experiência 
Allende, Tomic respon
deu sem hesitar: "A ex
periência da U n i d a d e 
Popular sim. O socialis
mo democrático não. Pa
ra se estabelecer no Chi
le o socialismo democrá
tico (e nisso consiste o 
essencial da via chilena 
para o socialismo) era 
indispensável o acordo 
entre a Unidade Popular 
e a Democracia Cristã. 
Somente um Governo, 
com nítida maioria cons
titucional e com maioria 
na base social, poderia 
r e a l i z a r as transfor
mações em profundida
de, num esquema essen
cialmente democrático, 
de uma nova institucio
nalidade." 

Essa resposta é, por 
assim dizer, um progra
ma de Governo. Tudo in
dica; como ontem escre
víamos, que a vitória nas 
próximas eleições chile
nas (se elas se rea:liza
rem como eleicões ver
dadeiras e não c o m o 
uma simples farsa eleito
ral), tudo indica que o 
Partido Democrata-Cris
tão, atual majoritário 
em ambas as casas do 
Congresso, seja o ven
cedor por pequena maio
ria. E que Tomic venna 
a ser o próximo Pre
sidertte d a República. 
Ora, o qll.e está nas en
trelinhas de sua entre
vista, é que a experiência 
Allende, nem que tenha 
aparentemente fracas
sado, é já agora irrever
sível. Qualquer Partido 
da atual Oposição chile
na que inclua em seu 

programa uma r e cus a v a r a m fundamental
formal de tudo que foi mente o seu profissiona
feito pela "experiência lismo e a sua imparciali
Allende", no sentido da dade." 
promoção popular, está Quando o jornalista 
fadado a escolher entre brasileiro 'lhe perguntou, 
a derrota e um golpe com certa malícia, ''se 
ditatorial militarista e não é certo que a Demo
necfascista. O que posi- cracia Cristã propicia as 
tivamente não é pro- condições para um golpe 
vável, dada a modelar de direita visando a der
tradição profissional das rubada do Presidente Al
F o r c a s Armadas chile- lende", o provável futuro 
nas. ·Prosseguindo n a s P r e s idente respondeu 
suas respostas ao inter- sem hesitar: "E' falso. A 
pelante, que não hesitou Democracia Cristã, como 
f'm formular as pergun- Partido1 estará. contra o 
tas mais difíceis, como golpe ae estado, venba 
costumam fazer os re- de onde vier." Diante da 
p ó r t e r e s n o r t e - insistência do jornalista 
americanos nas confe- ao lhe ponderar, "se o 
rências de imprensa do golpe seria justificado, 
Presidente (inexistentes já que a Unidade Popu
aliás em todas as ditadn- lar recusa terminan
ras) , prosseguiu Tomic: temente mudar o rumo 
"nossa maior objeção à político", n ã o hesitou 
Unidade Popular não é Tomic em manter sua 
que ela tente avançar firme posição: "Enquan
em direcão ao socialis- to subsistir essencial
mo, mas 'sim que busque mente o quadro institu
como modelo o socialis- cional chileno, c o m o 
mo totalitário e use ocorre hoje em dia, ne
métodos incompatíveis nhum golpe será justifi
cam as exigências de um cado. Embora os proble
leal acatamento aos pos- mas se multipliquem e 
tulados constitucionais se agravem, o Governo 
chilenos." de A'llende continua sen-

Antes, já disse r a do o Governo constituci
Tomic que: "o que está onal e legítimo. Que 
num beco sem saída não fazer? Liberdade c r i a 
é a possibilidade de problemas que a liber
a vançar o Chile para o dade remedia. E' a base 
socialismo dentro de um do sistema democrático 
e s q uema democrático, e é o preço da democra
mas sim, a experiência cia." 
sectária do Governo da Como se vê as palavras 
Unidade Popular. N o de Radomiro Tomic são 
futuro será possível o expressões de um ver
que agora está malogra- dadeiro estadista. Des
ao." O futuro será ele, taca-se nelas sua ter
digo eu. Ou antes, a vol- minante recusa em ser 
ta à Democracia Cristã, arrastado pelo totalita
mas já agora com a ex- .rismo político, quer da 
periência irreversível dos esquerda quer da direita. 
êxitos e fracassos da Anima suas palavras a 
Unidade Popular. Êxito, crença de que a liber
na promocão popular dade não é apenas um 
autentica. Fracasso, no fim, mas um meio. Nelas 
sentido de ter avancado vejo figurar a promoção 
rapidamente demais, das c 1 asses populares 
numa radica 1 trans- como causa e fruto, ao 
mutacão de instituicões mesmo tempo , das 
políticas por meios" le- únicas revolucões fecun
gais, sem ter conseguido das. Animam "essas pala
quebrar, de modo sufici- vras os que consideram 
ente, as tremendas resis- fundamental, para qual
tências da tradição aris- quer regime p o 1 í ti c o 
tocrática chilena e so- decente, a distribuição 
bretudo da pressão dos equitativa, e não iníqua 
interesses plutocráticos, como entre nós, da pros
tanto nacionais como es- per idade econômica, 
trangeiros, especialmen- como proclamou há pou
te os do capitalismo nor- co o Santo Padre, mais 
te-americano. uma vez, ao receber as 

Quanto ao papel capi- credenciais do nosso 
tal que as Forças Ar- novo Embaixador no 
madas vêm desempe- Vaticano. As palavras de 
nhando, de modo indire- Radomiro Tomic são ex
to e temporário, na revo- pressões de um verdade:
lucão chilena em curso, ro estadista, que deverão 
respondeu Tomic ao in- inspirar não só o futuro 
terpelante, que lhe per- do seu povo mas os des
guntara se essas Forças tinos da América Latina, 
Armadas já tinham sido se quisermos colaborar 
atingidas pela radicall- para aquele humanismo 
zação política: "Não, em- social autêntico baseado 
bora não se possam 1so- na liberdade e na jus
lar materialmente do tiça, que deve nortear 
contexto nacional e so- toda civii.ização de ver
fram alguns efeitos do dade e particularmente, 
grande debate em que se neste momento, os cami
encontra empenhada a nhos poiJíticos do nosso 
sociedade chilena, a s desalinhado T e r c e i r o 
Forças Armadas preser- Mundo. 



. ~ ~.. Ã}jf!Jf?'l 
Nlão- de-obra 

Sempre impliquei sole
nemente com a expres
são mão-de-obra. Se bem 
que Aristóteles te n h a 
dito que, depois do cére
bro humano, nenhum 
órgão é tão nobre como 
a nossa mão, esta isolada 
não vale nada. E' um 
membro totalmente pas
sivo. Se aplicarmos, en
tão, o nome a toda uma 
criatura humana e es
tendermos m e s m o a 
designação a uma fun
ção s o c i a 1 , estaremos 
p r aferindo inconscien
temente uma ofensa pes
soa 1. E denunciando, 
sem querer, uma ordem 
social injusta. A expres
são, entretanto, entrou 
de modo tão usua'l em 
nossa lin_g_uagem corren
te, que J á pensamos 
em nada Isso. E a em
pregamos sem o menor 
intuito afrontoso. Sem 
pensar, muito menos, em 
suas implicações 
político-sociais. A expres
são se tornou sinônima 
de trabalhador manual. 
Especialmente do opera
riado em geral. Como se 
o trabalho m a n u a 1 
pudesse ser desligado do 
e s f o r c o i n telectual. 
Como este pode ser isola
do do emprego das mãos. 
A mão-de-obra se con
verteu na designação 
costumeira de uma clas
se social. Do proletaria
do. Do grupo humano 
que 1 ida diretamente 
com a máquina. Com a 
atividade manufatureira 
da nossa civilização in
dustria!l. 

Ora, um dos motivos 
atualmente mais corren
tes do nosso triunfalis
mo econômico é o desen
volvimento do nosso par. 
que industrial. Até aí 
muito bem. Acontece, 
porém, q u e aumenta, 
cada dia que passa, o 
número de nossas indús
trias que passam à s 
mãos ( ... ) de capitais 
estrangeiros, que a q u i 
aportam, não por nossos 

.. 

belos olhos, mas à busca 
de nossos belos lucros. 

. Vemos até que começam 
a chegar aqui, ou se pre
param para fazê-lo, es
tirnuladas por um decre
to concedendo-lhes favo
res ·especiais - fábricas 
inteiras. Deslocam-se da 
Austrália, · da Inglaterra, 
dos Estados Unidos, dos 
pontos geograficamente 
mais distantes, à busca 
·de lucros mais fáceis. 
Na da de mais normal 
numa economia capita-
1lista. 

O que nos leva, ou nos 
deve levar, entretanto, a 
ver nesse novo tipo de 
imigração - imigração 
de maquinaria, suceden
do às antigas levas de 
imigrantes humanos do 
século XIX - uma ten
tativa de recolonização, 
de tipo industrial e tec
nocrático, é que essa imi
gração mecanica pro
cura as ·nossas extensões 
territoriais inocupadas 
ou mesmo as n o s s a s 
capitais, à busca de mão
de-obra. E mão-de-obra 
barata. Não trazem as 
má quinas acompanha
das do respectivo know
how especializado. Tal
vez venham alguns pou
cos técnicos, como outro
ra vinham de Portugal 
os feitores de escravos 
para as fazendas. de café 
e os engenhos de cana. 
O que procuram aqui é 
apenas o .trabalho bara
to. Para f a 1 a r fran
camente - a nova escra
vidão. 

A mão-de-obra euro
péia, australiana ou nor
te-americana, c o m a 
tomada de consciência 
crescente dos seus direi
tos em países realmente 
democráticos, está se 
tornandQ.. excessivamen
te cara nos cálculos de 
custo da produção in
dustrial. E' preciso, en
tão, explorar os con
tinentes ainda primários 
e despolitizados, onde 
campeia a fome e com 

Tristão de AtJuiyde 

ela a lei inflexível d~ sa
l.fuj.o..ir.riaóriQ. apenas· pa
ra não morrer de fome. 
Esses continentes infeli
zes são naturalmente a 
Ásia, a África e a Améri
ca Latina. A luta pela 
mão-de-obra barata tor
na-se então o novo rush 
imigratório para os es
paços vazios. A busca de 
populações fecundas, in
gênuas, famintas e des
protegidas. Como foi no 
século XVIII a busca do 
ouro e dos diamantes 
das Minas Gerais. 

Encontram-se então a 
fome do lucro com a von
tade de comer dos países 
que baseiam seu desen
volvimento, co~o o nos
so, nos mercados estran
geiros e no consequente 
imperativo d a expor
tação. Os produtos des
ses parques industriais 
estrangeiros, manufatu
rados aqui por m,ão~de
obra nacional a preços 
m .í n i mos, tornar-se-ão 
então altamente com
petitivos com os que ain
da se utilizam de mão
de-obra cara dos países 
já desenvolvidos. 

Sem direito de greve, 
sem sínaicatos proteto
res acossada pela fome, 
multiplicada pelo mais 
alto índice d e natali
dade, habituada a uma 
vida nômade e de exigên
cias mínimas de confor
to, a massa da nossa ·po
bre mão-de-obra barata 
exerce assim um papel 
de ímã irresistivel a tOdo 
esse aço industrial eüro
peu, australiano ou nor
t e-americano, obsecado 
de lucro fácil e acossitdo 
pela competição impla
cável no mercado univer
sal. 

E' assim que se ali
mentam as novas for111as 
de escravidão. Sobre ~Ias 
é que se implanta o nos
so desenvdlvimento nâci
onal. E com elas se ilUde 
o nosso ufanismo inf~n-
til. ---· - j 
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A liberdade em 

Tristão de Athayde 

A p r o x i madamente há 
dois anos, quando o terro
ri:smo direitista chileno e.s
teve a pique de depor o Pre
sidente Allende, escrevi o 
artigo que se segue, na~ con
virção de que a conspiração 
triunfasse. Como não teve 
êxito, naquele momento, 
conservei i'nédito o me u 
comentário. Penso estar nra 
hora de publicá-lo agora, 
quando O;S 1COOljurados con
segukam o .s eu intento e 
tudo indica que vão impor 
ao Chile um regime ditato
rial corporativ:o de ti:po fas
cista. 

"A queda de Allende é 
uma vitória marxista. Pelo 
menos em teoria. E na prá
ti!ca, de tipo leninista. ~ar"l 
Marx não negava a rutua:ção 
do homem sobre os aaon
teci:mentos, tanto assim que 
ifez do fenômeno a.-evol.Jucio
nário o grande impulsor da 
Históri'a. Mas atr ibuía a es
sa última, e particulaa:
mente à sua lei intrínseca 
(para ele) das três classes 
sucessivas, a Nobreza, a 
Burguesía, o Proletariado, 
uma primazia rabsoiuta den
tno de um imanent!smo 
detenminista. O socialismo 
seria como qu:e uma ·oon
sequência natural do pa:o
gresso do 'Capitalismo. E a 
revolução comunista, p o r 
ele prevista re teoricamente 
preparada·, teria de ocorrer 
nos paíse·s de capitalismo 
mais avançado, como na In
glaterra ou na Alemanha. 

Ocorreu, entretanto, na 
Rússia, em pleno feudalis
mo econômico, apenas le
vemente modernrzado por 
um capitalismo industrial 
empírico e um libel·allsmo 
poli ti cu incipiente. 

Foi Lênine, de fato, que 
atribuiu e aplicou a inter
venção direta de um líder 
carismático e a implacável 
ditadura de um Paa:tido, à 
tarefa rde queimar as e.tapas 
1nte!l'llnediárias do c.a.pitalis
mo, passando sem tran
sição, m8.!S pela violência e 
pela antilegalidade, do feu
da.Jismo ao comunismo. 

Allend'e :ternJtou no Chile 
l.'m processo ootalmente 
cLiverso. Socialis,ta e n ã o 
comunhsta, acreditando na 
primazia da Lei e nálo da 
Força, subiu ao Poder legal
mente, e, nele tenltou m;an
ter-se sem dis•so~lv~e·r o Pa[·
Iam:ento, onde estava em 
franca mri:nroria, sem srupri
mir ra liberdade da impren
sa, rcomo o reconh:e·ceu re
centemente ra própria SIP 
e sem tenltar oovolV!err as 
Forças Armadas nra po~'ÍtiGa, 
segundo a Vle>lha e :r:e1liiJ'ei
tabilíssima traldição chilena 
(que 3/Cabrum de tDa'iJr. Nota 
de 1973). A oposição ao seu 
Governo semp11e gozou de 
uma liberdade que é o sinal 
típico dos regimes autenti
camente democráticos. E por 
isso mesmo é que sua queda 
deve ser um motivo de g1·a
ves apreensões para todos 
aqueles que rucred~tam na 
liberdade, não apenas como 
meta Il'tas como meio de 

atividade política. E da s 
instirtuiçõ·es qt.~ gM"anJtem o 
exercicio ra'Cionral da autori
dade e impeçam a sua ex
t ralimitação rpela diltadura 
e pelo totalitadsmo. Por ;is
so mesmo é que ejo, no 
mal'ogro da experiêncMt chi
lena, UJ;n gr:ave rutenltado ao 
'COrnvívio humano na base 
da Iibe'l.'ldaJde e da justiça, 
q.ue deVle ser o alvo rde todas 
as insti!tuições ipoli!ticas m
·c i o nalmente organizadas. 
Quando Allende subiu ao 
Poder, por me i os rigoro
s:amerute legats e rcom o 
apoio do Partido Democra
ta-Cristálo, houve quem 
chamasse Eduardo Frei de 
~erernski rchirleno, jpor t'er 
aberto uma nova f r e n t e 
sociraHsta no corutilllenlte la
tino-amerrilclllno. 

Qu3illldo, IIllO caso, Ed,uardo 
F.rei se compo11tou como au
·têntico praticante de uma 
política baseada na razão e 
na moral e dentro de prín
cípios rigorosamente cris
tãos e portanto inimigos da 
violência. O fracass'O da ex
penencia allendista :n ã o 
pode ser atribuído, senão 
em pequena escala ('pois 
não há 1·egimes infalíveis) 
ao próprio Allernde, mas 3111-
tes e 3/cimaJ de tudo aos 
seus adve~·sáriros. E a oom
!Pir.ação que, contra sua ex~ 
iperiência, se levantou em 
rtodo 10 continente ameri
·cano e acabou levando as 
F'orças Armadas chilenas a 
Tepudia.rem o seu passado 
de modelar isenção poHtica. 
Se desde o início da rexperi
ência Allende ·acompanhei 
de longe, com ~atenção, o 
seu desenvolalt', é que nela 
estava renvolvido o valolt' 
que me parece mais amea
çado no mundo moderno, o 
da li'b'e,t·.dade. O fracasso 
dessa tentativa inédita não 
é uma viltória p wra seus ad
ve1;sários, ma~t pata o s 
inimigos da li b e 1' d a d e . 
Exatamenlte po.r se.r um gol
rpe IIlO eXJeirrCÍdOr dessa li'be1'
dade no fUJilJcionaanento das 
in:stituições políticas. Se ele 
tiv:e.sse malogrado por ter 
saído espontaneamente da 
legalidade e ter tentado im
por a.o Chilre rum socialismo 
sem libe-rdade, sua queda 
seria me1'ecida. S&ria mes
mo um exBmplo memorável 
para ilodos os dirigente-s po
líticos ou todos os teóricos 
da filosofia polHi'ca, que jul
gam a aibe11da.de, CQIIIJ!O meio 
e ruté mesmo cumo fim, 
um valor ultrapassado. 

E 10orncluem pflla ll"ej~ição 
da rdlemocr.atcta e !!)ela awolo
rgia dos reg~mes 3!bsolJUUs
't31S, erm que as a.utol'idrades 
públicaiS se 'a'l.'rOg;am O direi
t•o ·de conced~· •certas libe1'
dades wos ·Cidadãos, mas 
não de reconhecer e de r~es
pettar neles os direitos e as 
libei·dades que sua própria 
na,tureza de seres humanos 
lhes outorga. 

AJ.lell'de, !POrém, !Pelo que 
se pode saber do curso dos 
acontecimentos de que te
mos notícia de longe, caiu 
pela guerra civil !Provocada 

por seus a'dversários inter
n os. E, dgualmente, por uma 
conspiração da imprensa in
tetnacional; e acima d e 
t tJdo, dos interesses econô
micos intJe.rnos e externos 
que se senfuam ameaçados 
em seus !pll'ivllégios tradicio
Il!a'is. Não é à rtoa que se 
ameaçam os IPrivi!Iégios d,os 
Instalados, do famoso Es
tablishment em cada país. 
O que Allen'de tentou fazer, 
!Pelo qu·e !l>aTece, foi aquela 
asoen~São das cla·sses popu
lares, que a Históri1a revela 
rCOmO uma Ve!'dadetra lei da 
·cwp!rlaridade social. Ele terá 
!P'rocumdro, quand•o muilto, 
;arce~erar essa crupllarida'de, 
anas por meios 'l:egais e não 
violEm/tos. Foi a sua orig,irna
lidade. 

E a sua benemerência. 
Como a crítica que mere
cem ISeus adve~rsári•os, inter
.nos e externos, if.oi terem 
impedi·do que essa cap.ilari
rdade se exercesse. E aqueles 
"rotos1', de que falou o 
grande romancista chileno, 
Eduardo Ban·ios, tivessem 
uma oportunidade de rom
~pe·r a resistência das cama
das sociais estratificadas, 
tão forte no Chile. Se 'aeom
panhei, com a maior sim
pa;tia, a experi·ência Allen
de, foi pre·cisamente por ver 
nessa tentaUva, ,pela. inteli
gência, p e I o gradualismo, 
pela legalidade, pela liber
dade de imprensa, p e I a 
frranqruia das tribunas, pelo 
livre exercício do sindicalis
mo, e assim por diante, um 
admirável exemplo de ver
dadeira i•ntegração política. 

Os Instalados, porém, re
agkam de modo violento. 
Recorreram à guerra. civil, 
'aos motins das ruas, à into
lerancia rrecíproca dos gru
pos contraditórios de es
tudantes, à própria mobili
zação das panelas das do
nas-de-casa, para pôr fim 
a uma experiência, origtrral 
em todo o mundo. Recorre
rram à desordem pa<t·a der
rubar ;uma xevolução pela 
ordem e pela liberdade, que 
poderria triunfar. 

Ajunte-se a isso a resis
tência dos v á r i o s ITT 
norte-americanos. E o pani
co da plutocracia universal. 
Como com Dubcek, n a 
Tcheco-Eslováquia, em sua 
"Primavera de Praga", fra
cassou mais uma tentativa 
de revolução pela ldberda · ' . 
Oxalá não seja esse novo 
frlliCa.sso um estímllllo às r e
voluções pela violências e 
pela negação das libe'l'd'ades 
cívi:cas. E um incentivo às 
pretensas ordens s o o i a i s , 
não baseadas, no convívio 
de homens livres e sim no 
silêncio dos rebanhos no 
aprisco. Nem todos os malo
gros·, entretanto, sã o in 
fecundos· Allende terá plan 
tado uma semente E não 
derrubado uma árvore." 

Confi11mo integralmente, 
em 1973, o que e s c r e v i 
aoima l!!m 1971, dois anos 
antes do t rágico 11 de 
se·tembro. 
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A interrogação cl1ilena 
~~q)"f' Tristão de Athayde 

Já estavam escritos estes 
dois at·tigos, o de hoje e o 
de amanhã, antes do golpe 
militar chileno, com suas 
trágicas consequências. Pu
blico-os sem alteracão de 
uma linha, e s p e ~a n do 
apenas que as Forças Ar
madas chilenas at u e m , 
como sempre, "apenas de 
modo temporário e n o s 
momentos extremos". 

está sucedendo no Chile. O 
fenômeno chileno tem rela
tivamente tanta importoan
'Cia como o 'Chinês ou o nor
te-africano. 

E' evidentemente lamen
tável que a violência das 
paixões em jogo se tenha 
desencadeado de modo tão 
terrível, a ponto de ter for
çado as Forças Armadas 

------ - - ---- -9chilena.s, sempre modelares 
na sua provefbTã.Tnãõ-rnter
~o pohtica"7ã-tomãfem 
atitudes aparentemente 

A leitura da entrevista, 
concedida pelo Embaixador 
Radomiro Tomic a um envi-

que a voz de um grande po
lítico chileno, de oposiçã·LJ 
ao atual! Governo, precisa ser 
atentamente ouvida. Tan
to mais quanto representa, 
a meu ver, a própriãVõZda l• 
Í7azão e do hom sensõ-:-Ra
doniirõTõ""mic_é.~ personali-
dade mais eminente d ·a 
Partido Democrata-Cristão 
chileno depois de Eduardo 
Frei. Tudo indica que, nas 
próximas eleições ou no 
futuro plebiscito de que se 
fala, o Partido Democrata 
Cristão volte ao Poder. E 
nele, seja Tomic •o escolhido 
para levar avante, _ s~~s /=' 
atropelos e os erros da 
Uíiidãi:!e Popular em sua 

ado ·especial do JB ao Chile, contrárias à sua admirável 
deve ter sido uma decepção tradição. Aliás só aparen
pa:ra aqueles que anseiam temente contrárias, pois es
ver a grande Nação andina tão atuando apenas de 
"na véspera do caos". In f e- ,::J modo temporário e n o s 
lizrnent.e esses leitores f- ' !'e- 1 mometrrõS--extremos, para aventura pioneira, a obra 
ce representarem a maio- impedir 0 surto dessa des- de implantar no Chil!! esse 
r ia entre nós. Como a maio- graça que é sempre uma socialismo democrático, que 

wria da imprensa conser- guerra civil. E para evitar na realidade Eduardo Frei 
v adora ou reacionária iiõrte :::f que se agrave 0 fato, aliás i~iciou com a sua ''ReVofú:. 
e latino-americana tu d 0 JJlprov~"tremistasJl\ ~o eom Lib_erdade:• e_. que 
tem feito para precLpitar ou Jl(~e--"ambas as faccoes C!õ~V sey_atulll-e-impla.Gavel.-a;d.- F 
pelo menos favorecer a tipo daquelas que h~]a.is versário _i)rocuroll .l.e v a r 

. guerra civil que paira, como de 2 mil anos provocavam ava~t~ de modo Por dema.is. F 
-l uma nuvem negra, sobre es- quela advertência do Sal- precipitad~ 

ses nossos irmãos do Pací- , ~ "Poi:Que só vejo dis- E por m~i? de alianças 
fico. E' possível que ess córdia e violência na cida- 7 que, na pratica, se torna-

·;:) tragédia ocorra. Mas- se ou de;/dia e noite fazem ronda r~~ ~parentemente impra-
víssemos apenas esses ter em seus muros./Dentro dela ticaveis. Mas conseguindo, a 
roristas de cima, •OU os in _ injustiça e opressão./Em despeito de todos os recur-
placáveis adversários seu interior a ruína./Vio- sos contra ele 1 a n ç a dos, ? 

Q)Presidente Allende, que lência e impostura/não dei- manter a legalidade cons- -
escrevem mais livrer.·_ente xam mais as suas ruas." titucional. E sobretudo a 
do que aqui os adversários A , mais ampla Iiberclade de 
do nosso próprio Govemo, Essa vlolencia vislvel é 0 imprensa. Tudo isso a custo 
essa tragédia já teria ocor- que, no momento, parece de uma crise econômica as-
rido há muito. ;::lcampe~r nas grandes cida- sustadorã, 1Igravãda p e 1 a ? 

' des chilenas e desperta a pressao estrangeira, q u .., 
Acompanhei desde o ~ 

1mt~10, re com _::_~aio~~- =1:~~~:~~~~~ ad~~~s ;~~:~ poderá realmente r~d_yruiar -~ 
pa Ia, a exp~riencia po .1nco- . no malogro da experiência 
. ----r--- .~ com suas tendencwsas foto- ·-tat- h·l - · 
social que ali se realiza, 110 g f' E . .d d soe c I ena para gaudio 

? . --· · Ta Ias. squeci os e que de-toaos os-totalitários, tan-
sentido de promover llffi t~ 1 t. 1 ~ . . , a:o amen ave para um to d ·~a· ·t d ? socialismo democratico ·em , , . 

1
A . , • a u·ei a como a es- , 

- , pais e a VIO encia como e d E seu pais por meio de uma . ' . guer a. na Pró P r i a 
I 01 

~ t A t· . to , a .Impostura, no dizer do "desintegTação institucio-·ev uçao au en JCa, IS e, 
·f· · d Sa!lmo. E se daquela es- nal, que seri·a para o Chi'le 

sem sacn ICIO as liber-
dades públicas. Pois as re..: tamos livres no momento, a pior catástrofe em todo 
voluções mais profii'ilãlts, ai de nós se nos regozijar- o curso do século atual", 
embora sem nome próprio, mos com os males alheios, como diz Radomiro Tomic 
como ainda há pouco tive esquecidos da impostura de l no fecho de sua sensacional 
ocasião de observar nos Es- n ° s s as e 1 e i c õ e s Pré - entrevista dada ao JORNAL 
tados Unidos, e como Péguy fabricadas ou de nossas cl- DO BRASIL, que procurarei 
proclamava no início do fi"as ~ulteradas, e na situ- transcrever do modo mais 
nosso século, são aquelas que\ ação paradoxal de um povo longo possível, pois acredito 
se fazem lentamente UQr morrendo de miSéria, pefos tratar-se de um documento 
uma transmutação profun- sertões adentro e nas fave- da maior importancia para 
d~ organica de vaiili'eiC1Je las, mas~~ado_nas águas o futuro político da Améri
mo_do especial, por aquela da pecúnia internacional, a ca Latina. E que, não sei 

- tãipõn'tõque o ~<n;e PWP}:@ÜA Qij§ camadas por que motivo, ainda não 
\ •I sociais, a que alu ·-a João viu na contingência de vi comentado em nossa im-

\ 
.XXIII ·na Mater et Magis- pe~ir ~ue não nos mandem prensa. Tendo sido derro
tra, como sendo uma das mais dmhen·o, POIS estamos tado por Salvador Allende, 
três princi!Jai~acterís- 1 ameaçados de perecer de nas eleições livres que leva-
icas do nosso temp;- ora, fartura. · · ram este último ao Poder 

que está ocorrendo no ) Mas não é dos nossos pro- e sendo seu provável com-
Chile e possivelmente na blemas que desejo tratar e petidor nas próximas elei
Argentina - a exemplo do .,.I si;_ dos ~.t.:Q·r.l.Jl..wtam os ções ou no futuro plesbiscito, 
qu~ está acontecendo em nossos c·ompanheiros do ninguém com maior autori
esca.la muito maior, mas de Pacífico. E cada vez mais dadre do que R a dom 1 r o 
maneire mui-to mais in.visí- o entrelaçamento das reJa- Tomic para mostrar que 
vel, nos Estados U n 1 dos, ções internacionais nos bn- um entendimento do Par- · 
depois do Vietnã e de pede de fazer ouvidos mou- tido Democrata-Crisão com 
Watergate - é precisamen- cos, ou de participar secta- a Unidade Popular de Allen-

---1 te essa ascensão das massas riamente, dos êxitos ou des- de é a única solução razoá
populares ao Poder, por in- g.raças dos outros povos. No vel para evitar a guerra civil t= 
te_rmjdio de seus represen- n~~ ~rece ser o~i- ? e preparar a nova consulta 
tântes qualificadõS""e"efeitos, le, o_p~~ mai~ po.Li Izado à vontade p_opular por meio~ 
moas por meio de uma revo- rur-Amenca Latma (o que ? do voto e nao por meio das 
lução político-social, sem Ct!nr si mesmo o meffi.õrTri=' -;armas. 
quebra de continuidade le- ~iêe de progresso), •:> maibr Pássemos, pois, a palavra 

: (ga!, embora corr: ~-r:::~stên- foco de violência desencade- ao gTande líder democrata- ·=: 
cia,.......Ç_J~~U~ável ·ada na América L atina, ~_:.i.~ GhÚ~llQ.~jas ex-' 
dos grandes interesses exatamente porque não pressões não valem apenas~~~ E' 
econômicos, partidários ou t_!;me~,~ _ afl:.o.nt:U...~~s d~ - para seu próprio País mas 
classistas dominantes, como llberdade. Po·r tudo Isso e para todo o continente. 
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''G 
Tristão de Athayde 

RAU 10" foi o titulo do arti
go publicado a 28 de maio 
de 1964, em que comentei a 

problemas fundamentais do momento 
presente; a anistia. a Cons~ e º' 
neopHrt.idârismo em pé~ Na se-
gÚÍlda, traça o roteiro que lhe parece 
mais acertado nessa conjuntura em rela-s., 
ção ao futuro imediato. . r ,-

Quanto à Lei de Anistia, formula, em 

"A exclusão da anistia de brasileiros 
que, in~onformados com o regime, usa- t.r 
ram de meios violentos, não é uma conde
nação da violência. Tal como é concebido 
o ~a discriminação assenta-se 
n~ ~~:r:!:J:·. PIOr aj.nda: é a 
~fi n CJ8 do.-reg~me. Tan-
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~J O colosso impassível 
Tristão de Athayde 

Quando cheguei, pela 
primeira vez, a o s Es
tados Unidos, em 1951, 
começavam também as 
primeiras nuvens no ho
rizonte do pós-guerra. À 
Segunda Grande Guerra 
sucedera a guerra fria. 
Isto é, a do containment 
do comunismo p e 1 a s 
b a s e s militares, espa
lhadas por todo o mundo 
e p c 1 a guerra ideoló
gica interna: o mccar
thysmo. A ilusão da paz 
autêntica, por inter
médio da paz armada, 
começava apenas a des
fazer-se na Coré~a. Era a 
primeira nuvem no céu 
limpo e ilusório do pós
guerra e do imperialismo 
n orte-a.m.ericano incipi
ente, como barreira ao 
i m perialismo sov1ético. 
Apesar disso, a impres
são que me deixou o país 
foi a de um povo seguro 
de si mesmo, definiti
vamente integrado n o 
binômio político da law 
and arder e numa pros
peridade e c o n ô m i c a 
c a p i talista reconquis
tada para sempre, depois 
do susto de 1929. O 
comunismo russo se 
apresentava mais como 
um espantalho do que 
como um adversário pe
rigoso. A superioridade 
da eficiência econômica 
do capitalismo sobre a 
do socialismo p a r e c i a 
definitivamente demons
trada. A posse exclusiva 
do segredo da bomba 
atômica, que o próprio 
Chlll'chill, no famoso e 
lamentável discurso de 
F u 1 to n, considerava 
como a chave de uma 
paz duradoura, permitia 
que a nação em peso dor
m i s s e despreocupada. 
Tudo indicava que a 
segunda metade do sé
culo seria, para os Esta
dos Unidos, uma repro
dução do great barbecue, 

. o grande churrasco dos 
meados do século XIX. 

E s s e adormecimento 
geral pelo, digamos as
sim, papaverismo, isto é, 
pela intoxicação opiácea 
das papoulas da vitória 
militar e do crescimento 
contínuo da riqueza par
ticular e coletiva, come
çou a ser despertado pelo 
aparecimento, no cená
rio político de uma figu
ra absolutamente nova, 
a de Adiai Stevenson. 
Acompanhei então, de 
perto, a luta democrá
tica e cultlll'al (nesse re
gime de liberdades públi
cas,, cujo mais pu r o 
oxigenio ali então se res
pirava e cuja ausência é 
hoje a vergonha de nosso 
país), acompanhei de 
perto o debate cívico en
tre Stevenson e Eisenho
wer. Perdoem-me se vol
to a citar-me. Mas, para 
essa visão retrospectiva 
dos Estados Unidos que 
vi de perto em 1952 e 
acabo de rever (continu
ando a crer que falar de 
política e da economia 
norte-americanas é como 
que falar por tabela de 
nossa própria política e 
economia) , para e s s a 

visão dupla, nada supre 
o que naquele momento 
escrevi, ao calor d o s 
acontecimentos. Eis, por
tanto, alguns trechos 
das impressões que en
tão mandava para aqui 
em 1952. 

"A ~rande novidade 
do momento p o 1 í t i c o 
n o r t e -americano con
tinua a ser a revelacão 
de um homem como o 
G o v e r n a d o r Adlai 
Stevenson ... E' a revela
ção de alguma coisa algo 
semelhante ao que Joa
quim Nabuco repre'>en
tou em nosso Segundo 
Reinado: um homem 
vindo da mais alta. aris
tocracia intelectual, com 
um programa democrá
tico avançado e apoiado, 
simultaneamente, pelas 
classes populares e pelas 
elites intelectuais. . . In
felizmente nem o labour 
tem nos Estados Unidos 
uma forca eleitoral sufi
ciente, nem as elites in
telectuais têm aqui pres
tígio em matéria polí
tica ... Seja qual for o re
sultado dessa luta, e eu 
infelizmente já não ali
mento ilusões sobre o 
seu desfecho, uma coisa 
é certa: há nos Estados 
Unidos, hoje, um homem 
da mesma estatura in
telectual de um Franklin 
D. Roosevelt, capaz de 
ser o condutor desse país 
nas suas grandes reser
vas de autêntico idealis
mo, a exemplo do quere
presentou no fim do 
século XVIII e na aurora 
da era democrática" (in 
Pela América d.o Norte, 
1955, vol. I, págs. 73/ 81). 
A morte iria colher pre
maturamente essa espe
rança. 

E assim que se concre
tizou a vitória de Eise
nhower, escrevíamos o 
seguinte: "O que resta é 
o domínio absoluto da 
dH:eita. A volta dos repu
blicanos ao poder é o 
anúncio de uma nova 
era direitista, que d e 
momento se apresenta 
como onipotente e sem 
oposição. . . Estamos em 
face, pois, de uma nova 
era radicalmente conser
v a d o r a e reacioll.ária. 
McCarthy e McArthur 
estão de novo na ordem 
do dia ... Os homens que 
Eisenhower escolheu pa
ra seus Secretários de 
Governo e para as altas 
c o m issões administra
tivas vêm quase todos do 
big business ou d o s 
meios universitários bem 
pensantes. Vai ser um 
Governo tipicamente pa
t r i ciano, nacionaUsta, 
conservador e capitalis
ta. E' a Grande Burgue
sia, que, paternalis
ticamente, vai dar as 
cartas durante um perío
do que ninguém pode 
ainda prever que dura
ção terá. . . O silêncio 
total dos democratas; a 
expectativa da opinião 
pública, a insignifican
cia das forças esquerdis-

. tas ou o intenso trabalho 
clandestino dos comu
nistas; o pragmatismo 

das forças operárias; a 
influência decisiva d o 
big business e do dinhei
ro; o ressurgimento do 
mccarthysmo, apoiados 
por u m nacionalismo 
exacerbado e por um an
ti c o munisrno indiscri
minado e, finalmente, a 
decepção dos democratas 
sinceros e independen
tes, que acreditavam no 

. prosseguimento da revo
lução rooseveltiana; eis 
alguns dos sinais cara.c
terísticos dessa nova era 
direitista que, neste mês 
de janeiro (de 1952), 
abre-se para a política 
norte-americana, que é 
hoje um dos pólos, senão 
o centro, da p o li ti c a 
universal dos nossos 
tempos. Estamos nos an
típodas de 1929 (isto é, 
quando o new deal de F. 
D. Roosevelt par e c i a 
querer restituir aos Es
tados Unidos a posição 
de vanguarda de 1776 e 
não imobilizá-los na po
sição de mera retaguarda 
a n ti comunista. N. de 
1973)" (in Pela América 
do Norte, 1955, vol. II, 
pg. 9/ 10) . 

Essa nacão n o r t e -
americana~ "direitista, 
conservadora e reacioná
ria", de 1952, é que viria 
naturalmente sustentar, 
com tanto entusiasmo, a 
nossa própria Revolução 
de 1964 do mesmo tipo. 
Era o mesmo espírito 
que iria animá-la e que 
os E s t a d o s Unidos 
evidentemente gost 
riam de ver irradiar por 
toda a América Latina. 

· O que iria, aliás, explicar 
muito de sua política ex
terior em relação ao con
tinente e em oposição ra
dical com tudo o que re
presentasse o espírito 
contrário, que mesmo o 
interregno kennediano, 
não conseguiria impor. A 

. própria ambiguidade da 
política exterior de John 
Kennedy, a despeito do 
que sua figura pessoal 
representava de steven
soniano, era ainda uma 
consequência da lamen
tável derrota de Adiai 
Stevenson em 1951. 

A era eisenhoweriana 
foi , portanto, a que mar
cou o ambiente dos Es
t a d o s Unidos, durante 
esse meu primeiro con
tato com a grande nação 
do Norte, a cujos des
tinos está hoje ligado o 
d e s t i no do mundo 
moderno. A derrota de 
Stevenson, em 1951, foi o 
sina1 precursor da derro
ta de McGovern e :rn 
1972. Mas, já agora, com 
o país em uma situação 
de espírito e de forças 
bem diversa da de 1952. 
Nesse ano, o que ali senti 
de perto foi uma nação 
tão segura de si, tão con
victa de poder ditar ao 
mundo a sua pax ameri
cana, que se pode até fa
lar de farisaísmo cole
tivo. E s s e formidável 
pomo de ouro. parecia 
impenetrável a qualquer 
germe de dúvida sobre si 
mesmo, s u a infalibili
dade e seu futuro. Um 
colosso impassível. 
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1 'Patética realidade • americana 

Tristão de Athayde 

Por mais q u e o cendo e oportunamente pro- dr!llma dos tempos moder-
policentrismo deva ser o curarei indicar no fim des- nos. Se tudo pa.vece siltrhles h 
~uro ah. humanidade, se tas considerações. Quando nas almas, como nas Tinhas ,

-\ tivéssrmos o bom senso de o.uvimos um Brejnev dizer, arqwí1íeronicas dessa nação. 
seguir uma!'Íl®fia rP'lttista ~lavando as mãos pilat!9-lt=-basta que consideremos um 

:::{e não apenas pragmática mente a Pfoposlto dos bom- pouco mais de perto as s:~.as\:;? 
da História;- o que n o bardeios aéreos no Cambo- contradições internas eõSeú.! 
momento parece prevalecer, ja, que agora o que lhe in-~ 
como atmosfera. típica des- teressa "é a paz e não a re- o 'cltma p::.ssitt."'fã! tre<a.pareça. 
te fim de século, é um mis- volução", bem sabemos que e a!s interrogações 1!10S r:::o-

=f to paradoxal de hipocrisia e tem em mira, exclusivamen- loquem no próprio cli!!na do 
de~ISmo. E' o que vemos ~~· ~capita~~co~~-ameri~ mistério. 
no ambiente uni v e r s a 1, ~n s e a s~a 0 ogiaq~e Não foi o ponto final o 
como eb· .o qteue dol~t:na o n?s- ~~nt~~~itu~a a gj~~~~~ signo sob o qual vi os És-
so am um po 1 1co nac1o-· tados Unidos e sim o ponto 
nal. E como cada vez mais uando vem.os, por .outro de interrogação Mesmo 

Credit 1e· d lado um Nixon esQ!_oll@ F- · · · ·. . a o na 1 a repercus- ' . . • sem negar a ausenc1a do 
são como sendo a lei fun em seu proprw oval o tce t't· h . - . . pa e Ico no amem ametl-
damental de nossa v ida a~ con~ersas que mant:~ha, cano, não consigo libertar-
social para tolerarmos o nao so com os pohticos d - d d ·t· ~ ' nacionais mas co . me a sensaçao o rama l-
que se passa, dentro de nos- . ' m os pro- co no destino desse povo 
sa casa o único consolo é pnos chefes de Estado es- h· 30 -' t · . - · . que ama a paz e a anos 
•contemplar o que se passa rangenos, nao e de admi- tá m<>rP"nlh<~rin <>m ,..,~ '-
. rar q d" 1 t · es ~ r= la por fora. Consolo propri- . . ue um 1P orna a sovi- ras· que ama 0 conforto e 

runente não é. Mas é, pelo ~tlCo tenha declarado "ser pas~ou do drama da fron
~• m_enos, um c.QllYite_a que lS~~ti~~~ 1~.~sunto e~e ordem 1-. teira in tema à tragédia das 
'll.ao desesperemos. E tudo l P ~.Der frontJeiras exteriores; que 

l/1) 

podênws-to~t par~e. a parte_ a hipocns~ e ama a máquina e vive pro
. •em nós, exceto a fU espe.- ~Ims~110 dao-se as 'maQ§p curando no subsolo refúgios 

ra:!!_ça e a caridad~ qual- como srnais ti picos da at- contra ela. que tem um 
quer que seJa 0 nome que mosfera que se respira por t· t 't- . d f 1. 
1 d 

tod ·t u 1 . - sen rmen o ao vtvo a e l-
hes ermos. Bem sabemos ..J ~ a par e. ma JlO uiçao cidade dO'méstica e vive cor-

o nome que lhes devemos 1 moral que tanto nos con- ·d 1 h d diJv · . tam 1 . - . ro1 o pe a c aga o or-
da.r. P~r ~ais batido que I~a como .a po u~çao m- cio (e hoje pela do aborto 
seJa. Sao vutudes que nos dustnal e mUito ma1s grave N d 1973). t- ' 
u~1em diret · Gra a que esta. A "última pala- ·. e ' que parece ~o 
o· · - vra" de Nixon (qual ser. prospero em sua economia 
-~:~ma. . orno sao, por sua . . a a. racionalizada e se afunda1= 
vez as mais concretas as ultuna ao aparecerem estes d d -
mais práticas as mais ~or- c o m entários?), recusando "~" ~ 0 • ~m 1cn-. ' t . ~o.1cas que an-
nqueiras d~s forças que nos en reg~r. ao Sena~o as fltas çam milhões de desempre
devem anm1ar em nossas m a gneticas registradoras, ~dos pelas rua;s ~ ~ 
relaç~ com os homens e 8?b a ~ação do _,.:m=tvlll!:- tlte, que m'Orfe--pa.ra poupar 
conosco mesmos. giO exe~ e um re- à. humanidade o império do 

Esse misto de c1msmo e cttl'so hipoc a- para, n ° racismo e vive dividido por 
de hipocrisia política, que f~al da ~iscussao, desmen- tremendas paixões raciais 
tanto domina 

0 
c e n á r i 

0 
tn· 0 depOimento esmagador (ou pratica o genocídio no 

universal como o nacional de Joh~ Dean III, ou_ um re- Vietname ou no Camboja, 
(quando se fala enfatica- ~~~;~ cmico p~r~ n~o con- N. de 1973); que se levanta 

te d , 1 . - , r. su~ partlcipaçao, e'm- como um só homem contra 
men e e e1çoes e somos bora mdu·eta, no Zamacal~ - . 

=!J~s, de antemão, g~m da outrora puritana Casa f a n.ega\}8.0 .d~ ~1berdade pelo 
) deve~ essa fusão Branca. ~alS totahtano de. todos os 

clãrlcl.estina é típica das A prianeiTa vez que fui 1mpenos e esta inter-
~fdua~otências que, aos Estados Unidos _ e namente ameaçado de .um 

ma'ls do que nunca, domi- devo logo declararr que aJi thouqht control, que sena .o 
nam a vida internacional. vejo proce ar-se 2ltualmen- crepusculo de todas_ as li-
E, pela lei dás repercussões, te a..maJQ~ole-j berdades (e_ra: entao, em 
dominam também a vida tária do seculo futuro _ foi 1953, o domm~o do mccar: 
política nacional da maioria erríl951. Ali pa .. ~i ma1s de ty.smo, que hoJe chego~ ate 
dos povos da Terra. Prin- dois amos. Há precisamente nos, depois que eles se llvra
cipalmente aqueles do Ter- 20 anos, em julho de 1953, ram dessa lepra, N. .de 
ceiro Mundo, os mais fracos iprocurei sintetizatr mill1ha'S 19731: que cnou o mruor 
e explorados, mas também impressões de e·ntão sob um capitalismo de todos os 
os do segundo mundo, is- tí;ul~~~tivo ~ ~~alidadeitempos e hoje se . alarma 
to é, os menos fracos, que ~ricazuz, que ce.Pto c?m o perigo da plu~ocra
serão f1:turamente, apesar modo procul'ava Tesponder Cia; que Je_yantou Cidades~ 

~e tudo,. os wotagonista~ à ~~e Ectu- tentacul se ama o buco-li 3. ),.., .. .A J J' 
1 ~esse p~rís!I!9, a que o ã;@o Piido. puQJrcaaa-Qo lismo dos c pos; ... quJ Vd 'I 
m\rriãõ dev~er, se não a.nos antes, na~tumlmente procurou o super-homem e 
quiser suicidar-se coletiva- sem a mml'!11a pretensão de anda hoje à procura do ho-
mente pelo raios Laser das se apr.oxima!r sequer do ~que~- _ _ 
futuras bombas de energia gramde livro por ele lai!1Ç8JdO Cla e hoje Se ,debate cõntr 
solar. Pai o mitraismo, isto no próprdo alli'o-tlo meu nas.. a sua ditadura~ Tantas 
é, o culto do Sol, no domínio o~_!!ntre as conclu- contradições, t~s Mas, r:=
da técnica, e o culto do Boe.s que, em 1953, procurei tailÍ<OL. imprevistos fazem 
Poder no domínio da polí- t:ilrar desse meu primeiro com que esse homem sim
tica, se alastram temera- contruto com um pais que ples, cordial, de boa von
samente por todos os con- até então considerarra com tade, sem dramas de consci
tinenta.<;, cu n f di n do certa hostilidade (a ponto ênci.a e sem consciência do 

mg~gantismo com desenv - d~ falar !1.0 !~vro em "reC)!!1- drama da vida, seja O ele-n\/ 
Vv1men c Ill.a ç a o ) de:1taco a!S menta cent~ ~- i 

segumtes que, de certa for- l~m que o patético • 
O cinismo e a hipocrisia ma, .se antecip~vam às que ressurge sob a pele do pro

que psicologicamente se con- de la trouxe ha pouco:_· S~ saico, em que a tragédia re
tradizem, sociológicamente o h?~em a.mericano nao .e aparece sob a máscara da 
se estão fundindo, tanto no patetico,_ a realldarde. am~l·.1- indi.l'erença ou •da comédia" 

~
erreno do ~ "ana o e. Se, na ps1colog1a (in A Realidade Americana 

~ Ietlco como no da demo- do indivídu~ o que ali. en- 1953, pgs. 225/226). ' 
rãci"a capitalista ~- contramos e uma rosace~ 
~não se de Unhas cla.r~ Isso foi escrito antes do 

converter totalmente, como coletiva desse povo está Vietríame. E muito antes do 
aliás parece estar aconte- cont.ido porventUI'a o maior Watergate ... 
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fascismo? 
Tristão · de Athayde 

Roma - Conversando Fiat, que há pouco nos 
ontem ·à noite, no apar- visitou para insta I a r 
tamento de Murilo Men- suas usinas em Minas, e 
des com Luciana Pie- líder do alto capitalismo 
chio, autora d a q u e 1 a italiano ou mesmo euro
Storia de la Literatura peu, e no outro extremo 
B1·asiliana que m a r c a o S e n a d o r Amendola, 
uma data nas histórias presidente do P a r t i d o 
da literatura brasileira Comunista Italiano, o 
escritas por estq:mgeiros, maior da Europa não 
dela ouvi a confirm~o_ comunista. Entre os 
do que haviam sido mi- dois, os altos represen
nhas primeiras impres- tantes dos Partidos polí
sões romanas, desta vez. ticos, do Governo e dos 
Dois pequenos episódios, [ stndicatos, q~a Itália 
·por ela referidos, podem representam uma força 
ilustrar essa informação. considerável e não são 
Vindo de Milão, sentou-u ;simples e d~ agências 
se num compartimento""fgovernamentais. O pri
de trem onde havia pes- -1 meir~ to~~r a palavra 
soas de categorias sociais foi o presidente do Par
muito diversas, d e s d e tido Comunista. Dirigiu-

' UJma alta atente do se exclusivamente a o 
Exército até anônimos presidente da Fiat, pro
põpU'lares. Todos s_(Lquei- pondo uma:dian a entre 
xavam da situação itali- rf. tecndlob.a e-o-capital 
allãpresP-nte. A maior~· 11 de que a tndtlstria êfispu
opinava por uma volt \ nha ~a "força de traba
ao fascismo. Outros, e l?õ'' manejada pelo PC. 
minoria, por uma violen- A Nem olhou para os 

jta guinada à esquerda. demàíS'rrr-e--m b r os da 

e do comunismo, unidos 
pelos tra~os comuns de ) 
sua sistemátiCa-rígida, 
produttvista e qua,ntita
'tiva, é que essa concilia
ção, ou reconoiliação, se-
ja apenas aparente. E 
por detrás dessa conju
gação dos extremos, no 
que se tocam, haja ape-
nas uma preparação a 
uma nova disjunção do 
que os separa e se esteja 
preparando, na Itália, 
como por toda parte, 
uma volta à catastrófica ·\\ 
opção entre comunismo 
e fascismo, como esteve 
em moda, em teoria e na . 
prática, logo depois da 
Primeira Guerra Mun-
dial e durante a noite --:::::

-- I quente da guerra fria. 

Graves são esses pre
núncios de um saudosis
mo fascista na Itália, 
unido à recuperação do 
direitismo, já não digo 
entre nós, que jlãO-influ-r 
ímos ainda na marcha I 
universal dos aconteci-· E Munlo adian,t.mi que, mesa-:- Quando o pre

conversando há d i a s , sidente da Fiat respon- mentos pdlíticos, mas na 
com um motorista de deu, fez exatamente o Europa e até mesmo nos 

Estados Unidos. As prátáxi, dele ouviu uma pa- m e s m o . Ignorou total-
I · t mentP. os demais com- ticas maisjmorais da .. .po-
avra que os queremzs as lítica nixoniana nos Es-

tão frequentemente em- ponentes do painel e se 
pregavam, entre nós , dirigiu exclusivamente a tados Unidos, cujos es
dPpois da queda do Amendola! c~ndalos estão agora 

vindo a lume, d~ mod.o.t 
1;Getúlio. "Se lui ritornas·· o que tudo isso sig-

igequívoco, p a r a con. k .. " E' a eterna sedução ni.fi'ca ao menos na Ita' 
. - . . , ' , . . - seguirem iludir a opinião 

popular pelo herói cans- ~lia, e a volta aquela divi- pública e destruir 
0 

con-
mático, que acaba de são clássica do mundo t N' t -- _ · . cernen e a Ixon, es ao 
demonstrar, na Argen- . e~t_!§_Clt.Pita.lis:rno.. e soei- demonstrando u e 

0 tma, a sua atração per-/J alismo1 1nas não como ~ f "b 1 q t d 
t A -1 - d - . - , amo s o a uar e a 

manen e. I usao os antI teses irredutiveis democracia" está se 
que nada aprendem nem

1 
as Cõii'r aliados. Capi-.~ t f d 

. ~mv) . . r a n s orman o num 
\ n~da esq_ue?~m E_as li- ta_ I i s mo e socialismo t r a m 0 1 im 'ão neo-
çoes da HIStona, como se umdos por u m deno- ditatorialismo direitista 
disre cio;lrãnceses com minador comum: o can-
a volta à Monarquia, centracionismo econômi
depois da Revolução e do co, em que o fator hu
Império. E' o sentido do mano representa um ele
slogan, rabiSCado nas me n to puramente ins
pareaes romanas, a que trumental e até abstra
ontem me r e f e r i a : ~o, simbolizado _pela clás-

..2 "Monarchia ~ caos ... " ica expressão mão-de-
Como se o dilema ver- b õ r a, tradicional na 
dadeiro, para n o s s o s economia b u r g u e s a e 
dias, como para todos os subentendida na econo-

4 tempos, nã~sse:_liber- mia socialista, não de-
dade ou caos. mocrática. Pois a rea-

0 segundo episódio re- ção. rac~ona~ contra essa 
ferido pela catedrática .::}con]ummaça~ (c o mo 
de Filologia romanica da costum~va. dizer o s~u
Universidade de Roma doso Silveira SampaiO) 
que acaba de publicar: ?e. e~tremos, o ~ t r o r a 
a1iás um novo estudo •Inimigos e hoJe quase 

- ) dos ~ais eruditos sobre 4gêmeo~;esegurame~~ o 
um quase de~conhecido s àctallsmo d~mocr~ti~o 
poeta do cancioneiro ga- ou a democracia socialis~ 
laico-português, f 0 i 6 )ta, na qual o fator hu-
seguinte: 1"\1 mano, como na democra-

"' cia cristã, terá ou deverá 
Houve, há pouco, em ter pr_imazia contra a 

.::::1 Roma, um painel entre desumanização de uma 
as autoiidades da mais ~ e c! n omia puramente 
alta categoria em proble-"' q~1ht~·ata. 
mas econômicos. Nos Mas o mais grave peri
dms extremos da mesa, go dessa pragmatização 
o presidente Agneli, da extrema dõ capitalismo 

que está ameaçando o 
mundo, no fim do sécu
lo XX, como o ditatori-
a 1 i s m o totalitátia. es
q~dista, depois da vitó
ria da Revolução Russa, . 
ameaçou o mundo nor 
início do século. E pro
vocou a reação fascista, 
logo em seguida; de que 
o nosso un_eg;ralismo_fQJ' _ 
a expressão local brasi- -
leira, ora em plena ten
tativa de ressurgimento 
oficial, depois de se ter 
i n filtrado substancial-
mente no novo regime, 
1 ~ente projetado • 
~ e gradativamente I 
levado à ~xtrema direita 
reacionária do AI-5 e 
suas consequências polí
ticas. 

Esses v~ sombrios, r 
precursores de n o v a s 
t e m p e s t a d e s para o 
mundo, é que começam 
a uivar no Velho Mundo, -

--- ~ I cada vez mais novo, mas 
também - mais pronto à 
violência e ao fanatismo. 



A Estátua da Liberdade 
Tristão de Athayde 

rentemente, continua a · 
Itália a ser para os Es
tados Unidos a terra da -Máfia, do Chianti, dos - -papamzzi e do far-ni-
ente, sem falar dos clás-
sicos passeios turísticos, 

obras-primas do passado. • 
Hoje em dia, são os 
museus gue vêm a nós, 
dada a perfeição tipográ
nca a a s reprodw;ões. 
Embora a ~resença, ta~ 
to na vida cõrriõba arte, 

Roma - Se, na Itália 
de hoje, vim encontraT, 
aos 80 anos, um agitado 
pressentiiTI-ento de futu
ro, como lembrávamos 
na semana passada, ao 
passo que aos 20, só vi
nha aqui procurar os 
restos tranquilos do pas
sado, não me foi estra
nha agora outra apro
ximação assim como ou
tro contraste: o da Itália 
com os Estados Unidos. 
Não é à toa que pros-

em grupo pelas ruínas Sefa afinal insubstituí
do Coliseu ou de Pom- VeL Basta 1 e v a r m o s ---péia. Em suma, um F sempre em conta que as 
divertimento e um cordilheiras vêem-se me---museu. Ao pa-sso que, pa- lhor de longe, ao passo 
ra a maioria dos italia- que os caminhos que nos 
nos, longe de serem os levam a elas, vêem-se 
Estados Unidos a "espe- melhor de perto. E' o 

· segue wn vaivém con- rança do mundo", repre
tínuo, a ravés do Atlan- sentam apenas os novos
ticq, de turistas que che- ricos de uma plutocracia 
gam e de emigrantes que corruptora. da verdadei
partem. E só não re- ra cultura humanística, 
petem as levas do século de que a península itá
XIX, porque as leis nor- li<..:a foi a alma mater. E, 
te-americanas de imigra- pelo conLrário, o labora
ção, como já lembrou al- tório de uma contracul
guém, não deixariam ho- tura ou o calde;,. - , de 
je Colombo chegar ao uma violéncia :. .· .i;a 
Novo Mundo .. . Ali ás, que representam a voH•1 
esta península, mais ain- à bari:Jaria mais primiti
da que a helênica ou a va, de que os hippies se
ibérica, foi sempre objeto riam os prenúncios. 
de cobiça e de atração. E s s e d u p 1 o m a I-
Desde os fenícios e car- ,..1 t d'd --.. 

, 'i en en 1 o me parece 
t · e es de outrora ate ...._ agm s ' contradizer formalmente 
os norte-americanos e 
japoneses de hoje, sobre 
todos os quadrantes do 
mundo exerceu o ímã 
etrusco-latino um in
comparáve'l poder de fas
cinação. Sem falar no 
maior deles, c que aqui 
trouxe Pedro e Pauio, 
para, da sinistra caverna 
mamertina do século I à 
colina V'aticana. de hoje, 
irradiar para toda a Ter
ra a mesma mensagem 

'=i suprema e univeJ.§.ª.l do 
.Ç~lvário. 

Neste momento, o que 
me impressionou, GOmo 
já disse, na• Itália de ho
je, foi o contraste entre 
as convulsões e desor
:dens destes seus dias 

{) quP a observação ob
jetiva permite concluir. 
A afinidade que hoje en-
contra entre esses dois 
tipos de civilização, apa
rentemente tão opostos e 
mesmo contraditórios 
entre si - um pobre e 
fraco, ainda voltado pa-
ra o passado, e o outro 
rico eJ:orte já voltado pa
ra o futuro - é que, nes-
ses dois extremos, há um 
contraste interno pro
fundo entre os aconteci
mentos e os sinais secre
tos de forças subsociais, 
se assim me posso expri
mir, tanunciadoraiS do 
porvir. 

Já procurei expor tal 
difíceis e confusos que, contraste, como o vim 
ptara todo~ os autmjJá- ver em plena ação na 
r~presen~ es- Itália agitada de nossos 
tertores da d@OCrac!a, dias. Procuremos agora 
li~ fazer o mesmo, sum,aria
- e o pressentimento de mente, com o que está 
uma autêntica revolução ocorrendo do outro lado 
em marcha. Por outro do Atlantico, antes mes
lado, a evocação dos Es- mo de verificar in loco. 
tados Unidos em foa.ce Aliás, é preciso lembrar 

_ dessa reali~mbiva- 1 que, em nossos d i a s , 
.. ,lente, provém de um ~contece com os tatos o 
~-aste semelh•ante, mesmo que ocon~om 
que os mais recentes ~ s museus, como !em
acontecimentos norte-\ brou André Mall,aux. 
americanos e s t ã o per- \ Outrora, era preciso ir 
mitindo observar. Apa- aos museus para ver as 

lho contraste entre as 
árvores e a floresta. 

A flores\a n o r t e -
americana, portanto, tal 
como a italiana, por 
mais diversas que sejam 
uma da outra, apresen
tam um contraste fla
grante en~fície~ 
e a raiz dos aconteci
mentos. Nos Estados 
Unidos, os dois aconteci
mentos que, no momen
to, abalaram o seu pres
tígio mundia~. f o r a m 
~.Y L~i e ~aterg:ate. O 
primeiro já hoje quase 
esquecido, mas tão sim
bólico quanto o outro, 
um pela matança indis
criminada de c i vis ama
relos, durante a guerra 
insensata do Vietname. 
O outro, mostrando os 
sórdidos bastidores da f 
pol tica. norte-america
na .. Ambos aparentemen-
te vieram mostmr ape

nas os pés de "Qa.I:ro_dat 
Estátua ... da Liberda.cle.llo 
~~uário do Hudson, que 
ás caricaturas do nosso 
século não se cansam de 
ridiculariz•a.r em todos os 
sentidos. Contribuindo 
com isso, para que sejam 
confundidas a estátua e 
o seu símbolo. Ambos ar
rastados na mesma in
tenção sarcástica daque
la ~ôJiem que Chester
ton g s ava tanto de em-

~
regar. Isto. é, a de j~gar 
ora a c r1 a n ç a JUn
amente com a água do 
anho. Como escultura a 

estátua da liberdade me-
rece todos os sarcasmos. 
Como liberdade a es
tátua merece ainda e 
sempre, toda a nossa 
veneração. My Lai e 
Waterg'ate pertencem à 
precariedade da estátua, 
mas não à perenidade do 
símbolo, como veremos 
amanhã. 



· ~-l'l A Itália de hoje 
9} · Tristão de Athayde 

Florença - Se e m 
1914, como ontem relem
brávamos, aos 20 anos, 
vim procurar na Itá~ia o 
passado e não o futuro, 
o que aos 80 encontro é 
um presente que acaso 
prenuncia o esboço de 
uma imagem do futuro. 
Não sei se será um futu
ro fatalm,ente pior que o 
passado, como a f i r m a 
Montale. Ou fatalmente 
melhor, como. afirmam 
o s s in d icalistas, que 
vimos esta manhã desfi
larem em ordem absolu
ta e no meio. de cartazes 
coloridos, anunciando as 
lutas de hoje e as espe
ranças para amanhá, no 
mesmo local onde, em 
l914, eu só me inebriava 
com as maravilhas de 

~ Õio.UD, Bruneleschi · ou 
Qbjhert.i. O que esta ma
nhã, pelo contrário, me 
uassava pelos olhos, era 
uma Itália em p l e n a 
agitação popular, em 
busca de um m u n d o 
novo! 

E' sabido que as dita
duras representam o pa
raíso dos turistas. O que 
vale dizer que a estada 
na Itália em 1973 - a · 
despeito das massas de 
turistas que descem in
cessantemente dos Al
pes. atraves!':am constan
temente o Atlantico, ou 
v o a m do E x t r e m o 
Ori.ente - nada tem de 
rcpousante ou de agra
dáveL Vida cara. Greves 
sobre greves, a ponto de 
ter um cotidiano aberto 
uma secão sobre il seio
pera dei giorno mas que, 
por motivos óbvios, nos 
fazem invejas ... Popula
r.ão em geral hostil, S?
bretudo em Roma. Tra
fego impossíveL Atmos
fera tensa. 

Atentados e assassina
tos constantes. Tentati
vas de ressuscitar o fas
cismo. Governo pericli
tante que permite uma 
guerra postal de quase 
um mês, com assombro
sos p r e j u í z o s econô
micos, e parecendo isolar 
o país do resto do mun
do: intelectuais céticos 
ou trancados em suas 
torres de marfim. Um 
m i 1 h ã o de desempre
gados enquanto os hip
pies se esquentam na es
cadaria de Trinità dei 
Monte, entre cascatas de 
azáleas e glicínias. Tudo 
isso torna a vida na Itá
lia em 1973, bem mais 
di.fícil e pouco convida
tiva que em 1914. Um 
país que brinca com fo
go e fornece argumentos 
aos ditadores, da Grécia 
à nossa América Latina, 
passando naturalmente 
pela Península Ibérica e 
atingindo até mesmo o 
antigo "santuário d a 
democracia". os Estados 
Unidos - para que pro
clamem a "morte da 
democracia" e facam a 
ar ologia dos regimes mi
litares ou paramilitares. 

Pois bem, no subsolo 
desta aparente desor
dem, tal como é a vida 

italiana de 1973, alguma 
coisa de extremamente 
importante está surgin
do, que aponta decidida
mente para o futuro, 
fruto da liberdade que 
aqui se respira, a largos 
haustos, e da estupenda 
vitalidade deste v e I h o 
povo. A grande esperan
ça que reponta, como 
tímido botão, no amago 
desta terra revolvida pe
la agitação cont~nua é a 
daquela promoçao popu
lar, daquela elevação es
pontanea das c l a s s e s 
trabalhadoras, que João 
XXIII t ã o fortemente 
rc~"n tul'.'u nfls ~n::~s Encí
clicas p e 1 a renovação 
social do mundo moder
no na base da liberdade 
e da justiça, como send,o 
um dos sinais mais bene
ficos dos nossos tempos. 
E por um processo total
m e n t e oposto ao dos 
totalitarismos e dos dita
torialismos q u e repon
tam por toda parte, es
carnecendo da liberdade 
e asfixiando as forças es
pontaneas do povo. Não 
sei se o mundo de ama
nhã será pior que o 
mundo 'de ontem, como 
querem os pessimistas. 
ou igual ao de todos os 
tempos, segundo a con
dicão humana, c o m o 
querem os realistas. 

ou melhor que o de 
ontem e o àe hoje, como 
querem as . mll:ssa~ de 
idealistas e smdiCallstas, 
que vimos desfilarem pe
la Piazza del Duomo. O 
que sei é que do mundo 
de hoje e particular
mente desta Itália de 
1973 está nascendo um 
mundo diferente. E qw~ 
estamos participando 
·com horror, c o mo al
guns, com n o s t a l g i a 
como outros, ou com ale
gria, como eu próprio, ~e 
um trabalho de gestaçao 
subterranea. De uma es
pécie de gravidez social 
de q~ somos todos, por 
vontade ou sem ela, par
ticipantes, silel!ciosos, 
desgostosos, ou ativos. 

Ora este movimento 
se est~ operando de bJü
xo para cilna, segundo 
as regras normais da 
vida e da natureza. ·,Ju 
de cima para b a i x o , 
segundo a "vontade de 
poder" , o racionalismo! o 
orgulho ou o tecnologis
mo arrogantes do _l1o
mem de hoje, isto é, con
t ra a natureza das coi
sas_ Essa preparação ar
tificial do mundo d '.) 
amanhã de cima pan1. 
baixo, d a s oligarquias 
para as massas, de modo 
paternalista ou ?pres
sivo é obra das ditadu
ras 'dos totalitarismos e 
das autocracias que, a 

_partir de 1917 e 1921 , à 
direita ou à esquerd<:t 

· pretel1dem impor aos ho
mens de hoje, um mun .. 
do novo para amanra, 
baseado nó privilégio de 
alguns, e na obediên ·~i a 
passiva das massas, Pela 
anestesia do povo, con
fessada ou não, pelo.3 

n o v o s cesalismos. 'Es
tamos assistindo porém, 
ao mesmo tempo, a um 
outro tipo de gestaçf.o 
em marcha para o mun
do de amanhã. 

E' a promoção espon
tanea das novas socie
dades humanas, de bai
xo para cima e de modo 
natural, não de tipo 
uniforme e autoritário, 
mas de tipo pluralista e 
livre. Essa promoção es
pontanea das massas, 
por grupos de pressão 
natural é que me parece 
estar ocorrendo na Itália 
de hoje. E' uma prepara
cão do futuro, a partir 
das bases, pessoalmente 
humanas. Do povo para 
o Governo. Dos sindica
tos para os Partidos, que 
com eles formam a tra
ma verdadeiramente ins
titucional. Não de um 
falso institucionalismo, 
imposto pela lei ou pelo 
arbítrio, mas provenien
te do próprio civismo em 
acão. A confusão atual 
da vida política italiana 
é precursora ou de uma 
nova ditadura de tipo 
fascista, de que Deus 
guarde a península e 
com ela o mundo de 
amanhã. Ou, como pen
so de uma sociedade em 
q~e as palavras partici
pação popular, democra
cia, civismo, humanismo 
i n t e gral, cristianismo 
sne1m, 11J;>erdade e jus
tica deixem de ser in
vocacões vãs, mas pas
sem ·a ter um sentido 
efetivo. Essa promoção 
pópular espontanea é 
aquela luz no fim do 
túnel de que falava Ci
aula, aquele personagem 
de Pirandelo perdido em 
uma mina da Sicília. 

Vendo esta m a n h ã 
desfilarem milhares de 
operários de transporte 
de Florença, de Piza, de 
Arezzo e de Siena, de 
tantas localidaâes vizi
nhas cantando hinos ou 
s o p ~· a n do estridentes 
apitos precedidos pelos 
carabinieri, mas com al
gumas bandeiras verme
lhas e muitos cartazes 
brancos compreendi que 
essa "d~sordem" italiana 
de hoje tem um segredo 
e um sentido. E' a ordem 
de amanhã. Não u m 
caos. Uma aurora. Não 
um crepúsculo. O velho 
de 80 em 1973, olhando 
para o futuro, se sentia 
mais novo que o rapaz de 
20 em 1 9 1 4, contem
pl~ndo o passado. 

E pedindo a Deus, que 
o novo século e a nova 
sociedade nasçam p o r 
um trabalho paciente, 
tenaz e coletivo e não 
por um pseudo
p r ovidencialismo arro
gante ou violento dos 
falsos salvadores tecno
cratas ou carismáticos. 
Os sofrimentos e as con
fusões ·da Itália de hoje 
são sinais anunciadores 
de um nascimento não 
de uma decadência ou de 
uma morte. 



V(\'"\'t~ A .liberdade ·em perigo 

Roma - Antes de sair 
do Rio, para mais um rá
pido contato com o cha
madoY~
q ue considero cada V'ez 
mais novo. como o disse 

r em 1950, no prefácio à 
f minha Europa de Hoje, 

ao revê-lo, depois de 36 
anos de ausência - ao 
sair, já trazia em mente 
o que logo se confirmou 
à beira do Tibre. O gran
de problema do mundo 
moderno é o da liberda
de. O século XIX julgou 
resoÍvê-lo pela vitória_ao 
liberalismo. O século XX 
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bertina) ·era punida com Volta-me in vencivel
mente à memória a co- 1·\E 
n~cida anedota dos tres 
cachorros que se encon
traram em Paris, em 
1945, depois da Segunda 
(h-ande Guerra, enquan-
to os vencedores ainda 
padeciam as restrições 
do racionamento. Q..s&.
chorro f r a •n c ê s' per
guntou ao inglês: "Que 
é que você veio fazer 
aqui?~t.l:R respon-

1 - l ~ pensa r e s o v e-lo pela 

a proibição de 48 (sic) 
revistas estrangeiras, en
tre as quais algumas das 
m a i s prestigiosas do 
mundo, como as alemãs, 
Der Spiegel e Stern en
quanto era apreendido o 
n os s o hebdomadário 
Opinião, que em pouco 
tempo se notabilizou pela 
seriedade de seus artigos , 
com reprodução sema
nal de artigos dos maio
res jornais do mundo, 
como The Washington 
Post, o Le Monde, o The , 
Guardian (órgão conser
·vador inglês) e o Obser
ver, e já está com uma 
tiragem de mais de 50 
mil ·exemplares. E s-e 
anuncia uma pressão 
policial cada vez maior 
da Censura prévia. Co
mo se vê, o obscurantis
mo cultural passa por 
uma linha cruzada que 
vai da Rússia Soviética à 
América Latina, via Es
panha franquista. Os re
gimes divergem, mas o 
medo da liberdade é o 

deu : ~'Mas, co- 1} 
mo voce ve pela minha 
magreza" - diz-lhe o 
francês - "aqui também 

( 
~ja 
marcha se mostra cada 
~Na 
realidade, o liberalismo 
no poder representou 
·apenas a ditadura da 
burguesia. Como o socia

. lismo no l2º~ ameaça 
rêctun@r.. na ditadura ~e 
u~ido. E tanto uma 
como outra ditadura o 
que representam é a 
1norte da hberdade. ' 

Esta é, na realidade, 
o valor mais ameaçado 
em nossos tempos, em
bora semrpre . o tenha si
do em todos os tempos. 
E por isso mesmo exigin
do uma luta contínua 
em sua defesa. Entre os 
sinais, que, ao sair do 
Brasil, punham mais em 
destaque esse drama do 
homem moderno , cada 
vez mais livre e cada vez 
mais ansioso por liberda
de, •e que ressrultava nes
ses dias de abril era a 
marcha galopante da 
Censm;a. Na Rússia, a 
tortura contra a filha 

mesmo. 
A 'propaganda gover

nista pode ser comunis
ta, fascista, autoritár' a 
ou pseudodemocrática, 
mas o intuito de impedir 
a livre manifestação do 
pensamento e o livre jo
go das idéias é o mesmo. 
E . tudo r e d u n d a na 
opPessão da liberdade. 
No repúdio ao ser huma
no. Ao homem livre, ob
jeto até de escárnio e de 
repúdio pelas revistas da 
çl.itadura. 

do historiador soviético Chegando à Itália, o 
atualmente preso, Pyotr espttáculo é totalmente 
Iakir, obrigada a con- outro. Aqui se respira. 
fessar sua participação Aqui se vive de janelas 
na divulgação da crô- a.bertas. Aqui a impren
nica dos Acontecimentos sa é realmente livre. 
da Atualidade, publtca- Aqui se confrontam 
ção clandestina •em que abertamente todos os 
se divulgam as ve1·da- credos políticos, todos os 
des que o r.egime escon· Partidos, os mais extre
de. Na Espanha, o Minis- mados à esquerda ou à 
tério do Interior revelou direita, como os mais 
que as multas aprovadas moderados ou tradicio
pelo Gabinete de 6 de nalistas. Aqui se discute 
abril (Cr$ 20 mil) pu- como, ao que pare_çe, se 
nem seis escritores e crí- ~iscutia. na aut!gmQ.ade 
ticos literáTios da região ~. na Agora gre-
de Barcelona, que em ·a ou no Forum romano, 
outubro último fiZieram como os italianos de 
parte de um júli de poe- J hoje sabem discutir, 
sia (sic) em Genebra.. . parlando, pa1·lando, no 

~!
em que os E:!'imeiros I!!'ê- timbre de voz mais agu
mios levavam o nome de da, embora como que in
ií1in,;'igos de Franco na conscientes do extraordi
~· nário valor da liberdade 

E no Brasil, enquanto de que desfrutam. E, ao 
a dois passos de Gene- que parece, tentando por 
bra, em Lausanne, se todos os meios destruí-la. 
reunia o Centro de Pro- ·Como que esquecidos do 
~ganda do' Brasil no es- que aconteceu no fim -trangeiro, em reunião, da Primeira G r a n d e 
ao que parece, não di- Guerra universal, e da 
vulgada pela impl'€nsa, inconsciência com que 
a imprensa livre (e tam- precipitaram o advei1to 
bém, ao que parece, a li- da ditadura fascista. 

s~ come muito maJ." E 
virando-se para o ca
chorro russo, bem nutri-
do: "E você? Pelo seu as
pecto vejo que não fal-
tam ossos por lá. Que 
veio fazer aqui :L ·~ 
tir", respondeu o russQ, 
Hoje não são só os rus-
sos ou Üs espanhóis. os 
portugueses ou os gregos 
Que não podem latir. 
São muitos outros, de 
muitas partes do mun-
do. Mas não os italianos, 
os ingleses, os alemães, 
os franceses , os nórdi-
cos, e até mesmo os nor
te-americanos, a despei- f:: 
to dos escandalos de Wa
tergate e outras misérias 
eleitorais. 

Ainda h~ um mundo 
relativamente livre, on
de não há Censura pré
via ·e onde ·as idéias po
dem cirC!UlM livremente 
e a verdade não é dosaãa 
nos laboratórios governa
mentais, da,s ditaduras 
confessadas ou disfarça
das, onde se prepara com 
a mocidade de hoje, se
grega:da da cultura livre 
e anestesiada pela propa
ganda oficial, um futuro 
de homens de retorta 
e não de cidadãos QIU

tônomos. Os italianos de 
hoje não sabem apreciar 
o que possuem. E os ris
cos que correm de perdê
lo. Pelas pontes romanas 
se lêem, como em toda a 
parte do mundo, em le
tras toscas, os ape1os à 
violência. Ou às utopias 
do passado, como esta: 

/
"A monarquia ou o 
caos." O caos viTá (e na 
Alemanha já ·existe uma 
ala extrema da mocida
de ultrana.zista que se 
apelida orgulhosamente 
de "os caóbicos") caso 
percam a liberdooe de 
que gozam, pelo exagero 
ou .a pressa com que 

I 
queiram despertá-la . ....Mil F 
vezes, E_?rém, os abusos 
da liberdade do que os 
da autoridade. O grande 
perigo é subestimá-la. O 
que é, sempre, o cami

' nho mais fácil de per
dê-la. 



"SovM~\ 

Espírito de infância 

"'~ Há s~hanças, oomo há 
traços diVIe.J]].ntes, en~:·e o 
Orienrte e o Ocidente. Para 
Fonster, como para r·_ :in.g, 
esses últimos er.am tantos, 
que o arutor de Kim chegou 
•a escrever rom exagero, que 
''East is east, west is west, 
and they neve~· will rneet." 

4Mesmo que a~dade 
en,tre os dois hemisférios 
•esteja longe de chegwr a es
se extremo, há entre eles, 
·até mesmo na substan:!ia 
de sua nespec-tiva filosofia 
da vida, distinções funda
men•tais. Por exemplo, 'a fi
losofia da vida IQ!riental é 
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saram a mocidade e o apelo Continenta-l, quem é o líder 
dos sentidos, é que são ouvi- inconteste de .seus 900 roi
dos e seguidos em matéria 1...,. lhões de habitantes senão kz 
de mo;:-al e de religião, sór M~ Tsé-tung, h!Jje um oc- 1-
,os ~tas é que tÓgenár!·o, cujas proezas, 
se supõe saberem governar até aquáticas ou poéticas, 
com sabedoria, segundo os aléni do "livrinho verme
preceitos do confucionismo lho", fazem <lo velho chefe 
e do hinduí~mo político um novo Confúcio? 
Os~s, no Japão, Até m':)smo a arte oriental, 

sempre foram r·esP.êJiados ,com sua imobilidade ·e sua 
como chefes, ~ovens e t~ ess·encialidade lírica, é uma, 
~em que a idlade em imagem da superação d'o 
nada altera,sse..a h~1J tempo. E do espírito de •an-~ 
Mesmo em nossos diãS:'-em cianidade, como sendo a 
matéria polític.a, quando o verdadeira mocidade eter

=furto revolucionário do Oci- 111.a. 
dente invad1u também o Enquanto isso ocorre pa-

taseada no que poderíamos Or~ente, a inversão tdas ge- ra .lá do mar Vermelho, no 
chamar de espírito de an- rações, relativamente a o Ocidente acontece o contrá
cian idcr-' 3. Ao passo que a Ocidente, é notável. O que rio. Tanto na tr-adição helê
filosofia ocidental da vida, vemos, entre nós .acidentai~, nica, ou mesmo egípcia, co
no que possa ter de comum, _,j uma revolução etária dos mo na judaico-cristã, é o 
é fundada, pelo contrário, ~ens, em todos os domí- !culto da rnocidade que pre-

::::fno esp írito de mocidade. Ou nios, mas de modo todo b·~s egípcios!- aot:::: 
I mesmo no de iiiTa:ncia. O particular no domínio polí- qt~.nunca ·existiram 
Ol'iente, por assim dizer, - tico. As nova-s gerações oci- moços ou velhos, ao menos 
mesmo que a Ásia não seja dent.a,is é que; ·especialmcn- outrora. Sua arte era in
tão una como p r e te ."1 d i a te em nosso século, estã·J temporal como sua política. 
Okakura Kakujo - coloca empunhando a ban~ re- ~s gregos adoravam a mo-

-;sua filosofia da vida 8obre tvol~~· lanç.ada Por i~ ,E não ·estay;;:;:n lon-
la base do c~V"·elhir.e. ~l~s JOVens, cu e de fazer com os velhos 
Em religião, tanto o oudis- de meia-idade, do século o que faziam, ao que se diz, 
mo como o confucionismo IX. Mesmo 'em no s sa os primitivos das ilhas Fu

terra, outrora consi·derada, jis: colocavam-nos (nós os 
xperiência e da com razão, como dona da velhos ... ) numa árvore e a 

q e só a idade traz a.o ser ~Juma ~~de pr.ematura- sacudiam. Se resistiam, ga
humano. o culto dos aJ:te- ~'mente ·envelhecida, o que nhavam mais um ano de 
passados é, 'ali, religiosa- vemos atualmente é uma vida. Se caíssem ... 
mente mantido. Os sacerdo- =jjuventude, a melhor, im
tes venerados são os velhos p1·egnadã de espírito revo-
1' os jovens tudo fazem p2.- lucloliar10 -~eg-uida por 
ra. até fisicamente , se er..ve- se ter deixado imbuir, até 
lhecerem. Quando os mis- extremos de sacrifício, por 
sionários ocidentais cheg;>- ...Lesse esp!rito .do século: En
r a.m ao Oriente, seu primei- l tre parente~1S, gostaria de 

~
ro cuidado foi deixar cr.:s-~ rec~ a todo~, jovens 
er a barba, pois sem t>la ou velhos, que esteJam em-

1áo serian1 respeitados. O penhados na transformação 
próprio dogma da reencar- do nosso atual estado poli
nação é testemunho dessa cial em um futuro estado 
concepção sagrada do tem
po, como sinal de pm·Hi
cação. 

Toda a moral fam!liar do 
Oriente é de ~a.!J:iarcal 

""f,e vetusto. Quando os jovens 
s"êeãsam, continuam a obe

ecer aos pais, como se 
mantivessem os lacas do 

- írculo doméstico · de ori-
O'~ma das dificuldades 
de introduzir a mo r-ª I 
cristã, ' no Oriente.. é ~·li
vencer as famílias que uma 

1~
. o vem casada funda uma 
w va fa1:1ília, in~egrada em 

seu mando e nao em seus 
ais . O respeito que os jo
em têm pelos velhos se 

manifesta ,até mesmo nos 
sinais e'll:ternos, que tanto 

policiado, a leitura de uma 
admirável novela do colom
biano -carcia Marquez, o i á 
universalmente famoso au
tor de Cem Anos de Solidão, 
chamada Os Venenos da 
Madrugada, traduzida por 
.Joel Silveira. Leiam e ve
jam se, na diversidade de 
nossos respectivos modus de 
ser latino-americanos, não 
há uma identidade profun-

& p a em matéria de autorit.a
'1ris~smu

tações políticas. Pois são os 
jov~stão pagando 
o alto preço dessa transfor
mação históric-a. 

::1 Voltemos, porém à nossa 
7tese. Enquanto no Ocidente, 
dizíamos, foram os jovens 

( 

Os gregos consideravam 
morrer jovem como sendo 
uma gra Ç>a dos deuses. En- F 
quanto os romanos viam na 
velhice uma enfermid <J.Je~4\ 
~'TJUs.Dê cm1W 
de o nosso velho nordes ~illO 

da anedota tirou aquela co
nhecida sentença: "a velhi-X~ 
ce é uma desonra." Se egí~\t' 
cios, gr~os 'i lat inos atri
buíam à mocidade um~-
.rio di! vaJor,....J2or ma·is que 
alguns filósofos como Aris- ~\ 
tóteles protestassem, o Cris- /U ~ 
tianismo está até hoje, e es-
t :1. r á ete.rnamente, pene-

1\trado pelo espírito de in
j\tancia. Nenhum momento 
me parece 1naA.s patético e 
renovado.r na mensa.gem d-e 
Cris.to de que aqueles dois, 
que Ele repetiu como que 
para melhor gravá-los na 
me•nte de todas as gerações 
futuras, em que~e

.nhnr ·exaltou as crianças e 
o espírito de infancia, como 

r sendo o próprio segredo da 
vida eterna: "Aquele que 
escandalizar uma de s t a s 
crianças que crêem em mim, 
melhor fora que lh e 

nos surpreendem, por oca- que encarnaram o novo es- amarrassem ao pescoço a 
sião dos seus encontros. o pírito revolucionário, no mó do moinho e a lanças
sentido da hierarquia das Oriente foram ainda os ve- sem ao mar" <Mt. XVIII, 

!
idades é dommante nessas lhos. Na Índia, só depois de 6). E quando os apóstolos 
r~l, na 1se~er des~o d_o esp1rito ~ralhavam com as crianças 
filosofia e na religião, como de mocidad&, <ie que se im- qlie'õCercavam, Cri&to d:ei-

1 

na política. ~. em) buira na Inglaterra, é que -\ xou cair dÇ>s lábios a ma;s 
todos esses dommios, é um o Mahatma Gandhi operou ')bela das sentenças: "Dei
valor em si e um critério a revolução indiana da in- \ xem vi.P a mim estas crian
de seleção. Em todos os re- dependência. Na China ças. Não as empurrem. Pois 
gim e s políticos orientais, quem iniciou o movimento o Reino dos céus está reser
mesmo os mais modernos, foi o velho S':Jll Iat-tsen, se- vado aos que se pare~am 
os chefes são em regra os ui do por seu genro com elas" (ib.,XIX,l4). Era 

~J mais idosos. Ou então acon- ~ng Kai-shek,,~ h o j e a consagração p.erene da~ 
SeiTiãctus por conselhos de ~ ~~e_!l~ mas ainda à ~., ptll.11~Zia _do e.spír'ito de~- · _,.. 

~\~s. Assim como os fa- testa, mesmo que testa-de- r jancw, nao so para o Qcl
quires ou os velhos monges, ferro, do Governo dissiden- dente mas para toda a hu-
que venceram ou ultrapas- te de Taiwan. E na China manidade. 



o Altar 
de Athayde 

que nos devemos abebe
rar nas águas puras que 
deles emanam. A Páscoa 
foi instit ' e er
no como liberta ão do 
seu povo. autono
mi·a e como marcha para 
'ã"'Canaan através do 
Deserto. Àssim passou 

neEJ>agaos, de uma or- do Antigo para o Novo 
dem ~a. Farta, de ~ Testamento, como sím-

:rii]F;:~~Iõl~~~ree, desenvo vunen o n.e bolo e convite para essat--
~ Esse mes- Pecurúa, de umã filosruia caminhada incessante b 
mo paradoxo ocorre com dã\fiã1{:::s"efu v1dâ:e SeiRJh para ,~e._ Del:ls, r 
o~ gra~~es ~omentos ~a ~a:-A. "--Páscoa, pelo f qúe .e a 1s ~ria da hu
Vlda llturgiCa, que nao ,~contrario, é cada ano no mamdade. Nao devemos, 7 
devem ser apenas a pre- "1 ápfce do Ano Litúrgico r e p i t o , co.fifilMh reli
.sença da revelação divi- pe o anúncio da vitórià ~olítica. Não 
na, que volta regular- do Cristo sobre a morte fm em vao qüe"cfisto 
mente uma vez por ano, um convite a uma visã~ pronunciou a pala v r a 
e sim a nossa vida cristã escatológica e apocalíp- que di s ti n g u e niti 
de passagem contínua à tica da existência. Subs- damente os dois domí
busca de uma vida mais tituir a visão mística do nios, mandando "dar a 
alta, quando não nos futuro pela aceitacão do César o que é de César a 
contentamos a pena s--=1 emiquecimento burguês a Deus o que é de Deus." 

_
1
com as quatro estações (cõi!fCJtampoucoadita- (Mat., 22, 21). Não se 

- meteoro~ógicas. A.1 i ás, ~a proletária) como~ c o nfundam, sobretudo 

I 
praticamente inexisten- ne a -utopia po~ nas civilizações e nas 
tes em nossos ~rópicos, .u~ nos deve guiar, é fal- nacionalidades gue nas
nem sempre "tnstes." A sifiCar toda a mensagem ceram sob- o signo da~ 
Páscoa volta cada anq, cristã, sob cujo signo Cr_uz e do Altar; onde es-j 
come voltam as demais nasceu a nossa terra. E sa confusão é mais pos
estações litúrgicas, qué mesmo historicamente ê sível, a tarefa do Estado 
giram em torno dela. Ou contentar-se com 0 se'n- e a tarefa da Igreja. A 
antes, como t o d o o tido etimológico da p~la- experiência dos séculos 
universo, que gira sobre vra revolução, voltando passados nos mostra, de 
si mesmo, mas se dirige atrás no tempo. mo~o irrespondível, os 
também coletivamente, . pengos de tal confusão. 
com suas constelações e 4 Com ISso, ~essuscitan- As civilizações passam. A 
galáxias, para um ponto ~o o mod~lo françés do Igreja fica. 
no tempo, que Teilhard ~passado, 1 • • 

de ardin chamou de qu~ndo Guizot ],ançou à/1 Por Is~o .mesmo e q~e 
ponto ômega e a revela- burguesia tfnn!§nte 0 . 0 e ~ P l! 1 to, d~ Pas
ção cristã denomina o==l/ ~u .famoso slc&iifi;. Ên- c.oa . e o e s P 1 r I t o _de 
Reino de Deus. Todas as ?'lchzssez-vous.. que as hbe;~ade e de promoçao.f
e. stações espirituais do recentes , eleições fran· ~sp~nt<? de P_Q_~za e de -
ano voltam, cada ano _ 1 cesas, alias, inequívoca-~ Esp1r1to d e 
que passa. Todas elas, """! mente l'epudlãrãin. E' 0 avanço para o futuro, 
por sua vez, visam aRes- qlfe estamos fazendo pe- sem perda da continui
surreição pascal, através lo contrário, no ce~tro dade ~om o passado, m~s 
da crucificação no lig- da América Latina, com também se~ confusao 
num crucis. E a Páscoa o orgulho do nosso "mi- com os demais vaiJ.ores do 
como in te g r a c ã 0 d~ la g r e ' ' capitalista en- pre.se~te em sua multi
todos os momentos de lquar.to em_ torno de' nós P li_Cldade. A multipli
nossa v i d a espiritual outras naçoes se agitam caçao . de P e q u e nas 
cristã, é o g r a n d e salvo as estagnadas, pro~ comumdades humana~, 
momento da passagem movendo a ascensão a exemplo daq~eles n~-
do Tempo à Eternidade. crescente das camadas cleos que, a I!artlr de Sao 
E' um~ vol~r e n e. populares,. <:orno as re- ~a ~-1 o Apostolo, cons-

:1 Como e uma pere~ar- cente~ eleiçoes, andinas ~It~~ram ~s pequ~nas 
t,i4ª .. E' uma revolução e pl~mas, acabam de re- lgieJas locais do Medlter
espiritual constante, que f elar. N~o~~e devamo~ ran~o,_ ~odos em função 
nos faz vdltar continua- onfundir açao religiosa? da IgreJa de Ped~o, sem 

..;mente à rocha inabalá~ com ação pdlítica. Foi perda da_ respectiva au-
vel da Criação, da 'Reve- g~ave erro de Lam ' t 0 no m 1 a - constitui 
lação e da Mensagem, '=:f· mena1s, no século pas como que o ~r ? ? e s s o 
como pontos de partida. -"'sado, que retardou, , tal na!ural e histonco da ~ 
E, ao mesm~ tempo, é vez por u~ sé c~ a pre- a_s:ao do ferment~ cris-l 
uma evoluçao integral sença ~f~tiva de fermen- tao n~ massa var~a§a e 
que nos chama sempre to ,e~pmtu~l na massa ~~acwn~li
para o futuro e não nos po~ltiCo-social, que é a dades, e Ja hOJe tambem 

:...iper~ite j~~sl·:armos açao temporal da Igreja do~ ag!Q.merados ~CQD?
estatua.s .â.e-&al.~.m.!_ser- no mundo. E nela do es- m I c os tr_ansnacwnais, 
m]_s 1 ª' v..1·..a.d o r e s que P.írito p~scal, que 'é espí- que começam a ser. os · 

~
tomam do arado e olham nto de fidelidade ao pas- pesadelos ~e nossos dias,,. 
para trás, não sendo por :::~sado, de ~ Pjlõ s~u. g1gallii$mo.. Es
iss? dignos de chegar ao 1c,~min~~Cruz, de que se espmto de pa_ssagem 
Remo de Deus (Lc., 9, a recen e es açao quares- e. de PO'fl;te,, que da o sen-
62). mal deve ter sido mais tido propno da liturgia 

. um ensinamento e uma pasc~l e da hierarquia 
Mais do. que n~ca, prática em nossa vida es- pontifícia, t ã o própria 

temos de v1ye~ a Pascoa piritual. Mas sobretudo da tradição católica, é 
dest~ e~·a Atr~giCa em que a projeção para 0 futuro, ql:le mais uma ve~, nesta 
a PrOvide~c~a nos coJo- no espirito apocalíptico Pa.:>coa de 73, nos deve 
C?u, no, ~spm~o apocahp- e pontifício_ d~ Passagem ammar,. se não quise~
two. . ente o e Ressurreição que e mos aceitar que o~ 
op o daqmlo que l'ITStorica e rni~ticamen~ ~e converta apenas num 

onselham a fazer as te, 0 própr~o significado I~ã ~e capitaiS Ip.tê.iliã-
vozes das .cassandras e da palavra Páscoa. gwnais no para1so dos 
;:_os apolog-Istas do status ,mealheiros, ameaça® 
q_u o e. do desenvÕI- Os Roetas e os mís- p e l a ascensão política 
yi~nento capitalist3:. Não ticos, irmãos gêmeos e fi- ~- povos em torno de 

a ~oa quAe as Escnturas l~a mesma fonte da ..nas.....PelD- contrário, seja
DI t~m como .J~o Salvação pelo espírito, mos fiéis aos signos au-
o Apo~alzpse. Negar o têm uma grande ..reve- gustos, mas exigentes, 
Apocalzpse ou desP_re~ar:::f rên~ia p e 1 as p~avras. sob os quais foi plantada 
ou co~b.ater a v. 1 s. a. o Assim deve s e r igu~l- a Cruz e erguido o pri
~pocahptlca da H1stona mente_ para todos nós, meiro altar em nossas 
e negar, despre~ar e que nao somos nem poe- plagas seiscentistas. E 
combater as propnas Es- tas nem místicos, mas que tanto temos traído. 

; 

. . ... 


