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Anrlo pelos morros e vejo a velha e morrra miséria. O povo não é trirtc rnas
cliegou a um ximite, a_ sua capacidade de sofrimento e cle apàras esperanqa. olh,o
os barracos, a falta dágua, os pés sujos e duros dos ,,r1"rrinor, jo.rens no chão,
s-em divertintentos,.moqas l-ratendo roupa orl carregando latas dágua
6e urrra bica
distante^ para_ depois formarem na rodà clo sambal V'ejo o olhal do traballiarlor
em esgôto, rlo ensacador de café, clo estivarlor, clo peclreiro, clo servente, áos
que trabalham em feira,_dos que quebram peclras ,.o, ^*orro, queimanclo
ao sol_
(llho os despejaclos do
Jacarézinho, as ,o.,rhere, revoltadas clo morro da S. cle_
mente e aquele barraco que não é rnais barraco mais un-ra caverna, noraclia
do
honretn pre-histórico, eÍrt qtle havia estampas cle santosJ e a pungente rn6lher
gravida na elrxerg'a. L_elnbro-rne qrre Íazia frio e a orciem de desiejo pesar.o rôir"
seiscentas famílias do morro. I-embro-me que as rnulheres cr.rntavam
oir-tras l.ristórias como o l11es[xo clrarna. \,1]nharn cla ciclacie onrk: for:im clespejadas
terianr. que dricer mas olcle, orrcle morar ?
";g,r*
Passei urn clomingo l.la rua Santa Isabel, rua sinibolo, na corlo ha lrii6:rres no lJrasil, coberta cle rnato, com um atoleiro, sern alinhamento, crianças perto
dos charccis, do iixo e esgôto clas sentinas. Ví na Praia do pinto nriliaa.c,
cle
pessôas moranrlo na lama, no chão, nos becos escurís-qimos
e em tuclo isso a paciência clo pcivr.i, a-esperança cio píJ\.o, a sua alegria ao,se voltar para
a voz cie un1
partido qrre o charna e organiá. o seu gioriosã parrirlo Corrr,rrrirtn.

Em tocla e:rla ciciade cheia cle lixo, de criancas morrenclo, cle serrtiua,

rendo para as ruâs,

cle

morancln em cavernas, cle tuberculosos, cle"rco.
pin-

-operários
e filas,l Íilas e tilas
para o querozene, a carne, o leite, .os hospitais, as
maternidades' sente-se q.ue nada .e iará se não fôr dácla ao povo
a autonomia
,1ur. elc quer e ,luer já de lia rnuilo
tempo.
gente>-

,

Q.re-melhor político no Brasil d9 gue o povo carioca. agil, com o seu h,rlour,
a sua inclependência, o seu amor à cidâde, o-seu espíritcn dJmocráticol orr.
porr"
quer eleger
seu govêrno, quer governar-se, quer ser o dono cra sua
ciclade,
quer eleger -o
horn,ens e.mulheres qué sejam.upui.r'cle aterrar as
valas cle l,{an
guelras, aumentar as bicas no Mor.ro cla Liberdacie, alinhar
a rua Saltâ Isa6el,
e suas irmãs, fazer verdadeiros parques proietários, ecahar .àr-r, u, filas
clo quei
,r1l.t,.rte,'aumerlrar o. .ario, elérricos da Linha Auxiliar. ,,,"n,1",
i:r::^,
,9o.
, \-acas :Iertelras
para as ruas anônimas r10 subírrbio onde têm mais crianças
que
cm copacabana. E hospitais e maternidadesle creches. ó rrÀpitur
NfigLrer'coJá,.
por- exemplo, é uma vergonira. Seus médicos e enfermei.o.
,rJd" poderl Íare, . A
assistê,cia l'rospitaiar ao povo não póde ser a cra indigê.cra.
ô poro cluer tucro
de born e o do melhor pc,, qrle êle é que produz, síra
ã seu nat"ao. é que cria o
mundo daclo apenas a urna minoria.
pov-o carioca quer a súa autonornia. Não quer mais
,
tcr tutor. A rniséria é.ogrande, a fome auÍirenta, não ha casas e os fiihos ao'fo,ro não
sabe'r oncle
ha escolas nem leite. Deixern, então. o povo escr_rlher livremente
os setls gover_

nantes e vejam se êre é ou não x,paz de coÍneçar
nrrra vicra merhor.

*e
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Antes de unr, jôgo entre argentinos e brasileiros, todo m'undo já sabe que o pau vai comer. E, come, mesmo. Mas, por que o pau come ? Sôbre êste ponto há opiniões e palpites
os mais absurdos' O torcedor comurl e o cromista comutn acham qLle se trata de uma tiva-

lidade espontânea, incontrolável e fatal. Acabará em guerr& .*- juram os exafiados
Aí está o grancle êrro. A rivalidade entre
argentinos e brasileiros nada tem de espontânea. Foi criada e está sendo carinhosamiente
cultivada. Dá lucros. E grandes lucros. Aincla
há pouco, no etlcerramento do Congresso do
Extra, em Buenos Aires, um procer argentino,
general desportivo, afirmou que o certame teria sirlo um fracasso financeiro sem a participação rlo Brasil. Os brasileiros Íorçam rendas
tecotds, e istr-r é o que interessa...

À

rivalidadc criada produz grandes lucros.

l\llas os lucros rnaiores não serão, cle futuro,
r,em para a AFA, nel11 para a CBD, mas para
outras entidades extra-continentais que não
úêm nacla a ver coln o esporte. E são tais entidades que fomentarn a rivalidade entre a Ar-

gettina e o Brasil, valendo-se de um inÍlamáa bqla de futebol. Quem tíra maior provel:
veito-das particlas entre platinos e nortenos, não
são, portanto, os bosses das confederações desportivas, mas os âgentes do capital colonizador. Argentina e Brasil sãr-i paises em vias cie
,inclependência econômica. Dentro de nials algr1l1s anos poderão deixar de ser semi-colônias
de americanos e ingleses' Como evitar a indepenciência dos clois países ? Mllito fácil :
debilitando-os. Como debilitá-los ? Pela guerra.
E como arranjar g"uerra entre duas nações que
não lutarn pela conquista de ,n-rercados externos
e neln de espaços vitais? Peio {utebol dirigido

por

negocistas.

Çue devemos tazer, então? Acabar com
os jogos internacionais, dizem uns.
Romper
relações desportivas com a Argentina
di- sou
zem outros. Aí está outro êrro. Eu, que
'contra Perón e
seus pistoleros, sou favorável,
entretanto, ao intercâmbio clesportivo entre os
nossos países. Acho mçsmo que a melhor maneira de se desmoraiizar a teoÍía da rivalidade
fatal seria fazer com que brasileiros e argentinos jogassem mais arniúde. Nos jogos de futebol há grandes massas humanas. Por que náo
aproveitar a oportunidade-para fazer, nos estádios, rrma boa propaganda política? Se a torcida carioca vaia o time alvi-cel,este e a kincltada porteno recebe os nossos craks com confetti de garrafas vasias, isto prova apenas ulna
coisa:
que o futebol, nos dois países, é dirigido -e explorado por cavalheiros que, cons12
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cientemente ou não, agem como comerciantes
e agentes clo capitalismo estrangeiro' Sáo êles
os irincipais porm,otores dessa discórdia des,urliuu cui,os melhores frutos estão reservados
,^ro os Zaharoifs e outros ínclustriais da
guerfa.

"

Reco.rheço que os dirigentes clo futebol
não são o,s únicos culpa<los, mas repito rlue sã<l
os principais. Reconhêqo tanibém que há muitp
Argentina'-Sei que 1á,
-oi.,1,r.io Brasil e ria fascistas.
NIesmo entre
militares
há
aqui,
como
os jogaãores ha elementos fascistas. Aponto,
em'pr:irr-,eiro lugar, o half Ratagliero, porque o
.orrid..o o aginte provocador r1o ensaio rle

River Plate' F-sse rnoa. galrrbia num
quebrado
Tendo
fascista.
é
ço
Batagliero
Aclernir,
é1ro.1re imprevisto com
nãose limitou
1\I1s
ureia.
ao
ódio
pur*,, a tei
ã odiálo. Passou a ter ódio aos dez companl,eiros de Ademir, a tôcla a torcida carioca,
ao Brasil inteirinho. Agora, sm §uencs Aires,
na hora do iôgo, Batagliero Íoi capenganrlo
até o River, pediu a dots pistoleros que o carregassem no ombro, e saiu pela cancha. a ex1bii a gambia quebrada e a exciamar para a
"R.gnrsnlber Rio!:'
massa:
Batagliero é fascista. Só
Positivamrente,
um fascista age clessa maneira' Fascistàs' também,. sáo os polícias que agreciiram oâ nossos
rapazes e os hinchas clue pcdiam a cabeqa de
Procópio, imitando Salomé. . . Mas l}atagltero

massacre na cancha do

tle Penirr e 6s "sae setts oisloleros, os policias
-riào

sac, o l)olo al'geritino'
lomés" <ie Procópi,,
que
r-aiaratn os argenaqueles
Por outro lado,
tinos, em São Januario, não são desportistas e
nem bons clentcratas. E,ntre êles hír provocadores fascistas'
Mas, quê fazem os próceres para acabar
com isso? Que eu saiba, náo Íazent nada. E
quando fazem aigo, é sempre para pior. Cogitã-se agora de interromper o. intercâmbio Iutebo1ístico entre a Aigentina e o Brasil. A'medida, estou certo,. provocará maus resultados.

Experimentem, e verão. Sou pelo intercâmbio.
Quànto mais jôgo, melhor. No meio da mrassa
é fácii Íazer ptopasanda. No dia em que as
grandes torciclzus perceberem que dos pés dos
cracks podem sair goals, mas nunca tiros de
canhão, e no ,{ia em que a torcicla do Rio e a
hinchada- de Ruenos Aires perceberem que esa nossa
tamos lutanrlo pelos mesmos ideais
estou
aí, então,
indepenclência econômica
branco e o
certo de que o nosso esquadrão
time alvi-celeste serão recebirlos e clespêdidos
com flores nas duas grandes cidacles. \{as para
que isso aconteça, será preciso antes uma limpeza na Argentina e no Brasil. Ti todo o mun-.
do sabe o que se deve limpar. . .
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CafnaYal da YitOfia

S.tlnat 9.ax

se oprorima o iá .j; otíz)eut ç5 fio,trrques e samba d.csc('ndo d.os
nion'os para os ú as de grand.e Jesta da c'i,dad,e. As a.oees -es ele'

aam, tnistwrad,as aos sons d,os pand,eiros e, das cu,i.cas fazendo iwprecações, nnnilestando
anseios, jwro.nd,c e froruetemd,o. Todos terão que ouair para a inspiração de se,u desÍino essa
Lingwagew, popular (lue nldrca beut, futr1d,o a ewoÇão coletiva. Maii ww cartxaz,al fara o Bra'
sil, agora u.ln car'ttaval d,iJerente, o aerd,adeu.o carmaaal da liherdade!
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A tuhero ut0s l,

Alvaro Vieira
Depois de urla fase anestesiante na politica nacional, imposta peios àrétodos auti-democráticos, voltamos os olhss.para a realidade do
Distrito Eederal, sem autonomia, 'reduzido a
simples dornínio do mais alto mag:strado da
Nação- Por mais quc não se queira ser bairrista. dentro tla comunidade'brasrl'eira, tem()s que
aceitar a importância ecanôm;ca do município
metropolitanó, sobrepujaudo os nraiores Estados da Fecleração, à. exceção unicanrepte de
São Paulo. Sern o querer vâmos logo comparando êste colosso con'r o nosso malbaralarlo

e querido Estado de Minas Gêrais, reduzido
pelo incrível "Benedito" à condição nrodestissima, rebaixado do seu segundo ou primeiro
lugar no balanço geral do passado, com as demais unirlades,'antes da impl.antação da medio'cridacle e do totalitarismo entre nós. E' bem
verclac{e que nessa época ditatorial Estado ne_ nhum goz,ava de autonornia. \riviarnos o Íe-

gime dos intervenioreç; dos "1-ruxas" que mais
agradassem o seu preposto. i'or isso rlresmo
também o Distrito l-ederal perdeu seu equilíbrio. político,. passando a o-scilar' rle ar:ôrdo
com as convenrêncras da ditadura. Se poden'ros
' dizer que a sécle da mctrópole evoluiu e apresen'iotl reais progressos, só o reconhecemos enl
sua plerla âutonomia política, coln 111n Prefeito
eleito e prestigiado pela massa popuiar, o qrlal

encaroll os mágnos problcçras municipais de
,. frente, sem se espantlr coln o vuito rias cipe-

.

tuinte <leixe de reconhecer um rlireito sagrado
desta esclarecida populaqáo,. repondo-a no selt
merecido lugar de autonornia, liberdade e indepéndência.

' : O D,strito,

nos poucos anos de autououria,

através de seu grande Prefeito Peclro Ernesto,
.riu realizada uma verdadeira obra ciclópica que
a ditadura Eem soube conservar -- f612n1 gss5truidos hospitais nos diversos pontos dc Â.io'
escolas por tôda parte e se euidou seriam'ente
do problema edrrcacional'
Nesse tempo . o problema da tubcrcuk'se
não estavâ a{eto à Municipalidade, era tarcia

da União. Poi- isso fileslro a tuberculosr: sô tc'-n
aumentado, desoladoramente, a"tingindo hoje

às cifras escandalosas que nos comprometem
perante as demals capitais civilizadas' Se necessitamos pelo menos de 7 mil leit-os para essa
terrível moléstia contagiosa, só aqui na capiiaida República, íág dispomos nem de mil e quinhentos !
Num país llue encara- com realidade .a si'
tuação da saúde de seu povo, e rlue seute que
nessa matéria não é possir,'el pensar-se €11'I €('onomia, a relação do nítmero de leitos Ireccssários para essa doelqa e cle tres Para umTrocados em iniúdos. significa que para cada
ób,tq veriÍicaclo, por 4110, de tuberculose, são
precisos .três leitos hospitalares ! I)etls nos
acuda ! Perdemos aqui na capital 7 rnil inclivi-

raçôes Iinanceiras.

duos; portanto precisarian,os,. só para tultcr-

Tratàl.a-se dc uru estacló autônomo, corir
uln passado histórico, corn direitos políricos e
morais inalieniveis, conl holnens clignos e esclartcirlos e conl tuu futrrro anrplo e pronl'ssor a zelar, que,não poderia str negligcnciado.
Llolpearlo de furrrlo na sua alura civica,
não perderan.r a fé nos seus destinos auteno-

culose de 21

nristas, todos aqueles que aprellderam a amar
esta terra, ellbora r,indos cle outros cantos"dêste imenso Brasii.
Â calxpanha autoriornista não sign.fica
apenâs uma bandeira política, unr aglomerado
de homens e de idéias com intuitos subalternos. A autonomia do Distrito Fe'derai signi{ica
qualquer coisa rnaiq que consoiidar as iiberclades conquistadas à custa de rnuito sacrifício e
sangue, srgnifica Democracia.
Não acreditamos portanto c{.ue a Consti-

l4

mil

leitos !
Quando sahetrtcs que aiuda por ecuttcrnia
deixamos de fazer fúncr'onat alg.umas dezcnas,
de leitos que levararl cinco attos Ilara ser concluidos, então é que nos decepcionarnos r,'erda*

deiramente e lastimamos a nossa incítria or-r
timidez- Somos absolutatnente tacanhos ,em,
matéria de prôteção social. Preferirnos apre-.
sentar no {im de um ano de govêmo equili-

brio financeiro ou alguns milhares de cruzeiros
de. reserya, ocultando com essa farsa admintstrativa as mais horrendas feridas que clestroem'
o organism,o de uma Nação.nova como a nossa.
Para os grancles males os grandes remédios
é um velho a{orisma médico, e qlle se não nos
falha a mêmória {oi dito por Miguel Couto. Jamais teriamos homens capazes de olhar com
essa coragem para g futuro do Brasil' O comorlismo da nossa gente, e,talvez mesmo por uma
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Crio.nçus

do Rio sentidas

condição da,patologia social que tambérr-r nos
'aÍeta, ,pôe
arrepios de nreclo na coluna dorsal
dos nossos homens púbiicos, arrepios que contagiam até aos mais puritanos .cientistas, que

da gravidade da situação,
com a postura estática de que é bour mesni,o
Êsperar que morra a metade da população para
enterrar com ela a metade clos bacilos ! e. assim, por uma auto-destruiçãn nc,s limpassemos
das mazelas que nos atingern.
Eis aí sem exageros, a nossa herauqa
concorclam cliante

pintoy0 Franct-': Du

laty

mórbida a nos encher de t-obias diante dos nossos graúdes problemas.
Resta-nbs, finalmente, urn exanplo e uma
,!_r11d.. O exemplo da autonomia quã nos possibilitou muito, e a atitude cle urn peclro Ernesto, imensamente humano e corajoso.
Teremos a autonomia do Distrito Federal
e com ,o nosso Prefeito eleito pela vorrtade do
povo, justifica-se esperar com paciência a resolução do grave problema da trrberculose, tão
alarmante, nesta linda Rio de Janeiro.

S,PER.I
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() CARIOCA
-

.QUER

O muro

antatiireceu com grandes lctras brancas.
chauian«1o a atcnção de'torlos os que passayam, como
unr grito cluc rrão se pode deixz'r de escutar. Está
na hora de .c'.,"rermos par;L o tr;l;aiho, mas não podemos oassa-,: sl-m parar em írente, lêr e comentar
tambóm. Algurs parâm, outros prosseguem. apl.essados repetinrlr: ,{UTONOMIA I

tTm merriro 1ê e grita:
TIUTONOMIA ! O PO\IO QLIIR AUTONOX{IA
! e avança desabaiatlarnente para apanhar ul bonde pejado de
p,ngelltes.

-

E,'is:t mcsmo, precisarr,os dc Autonomia.
senhrrr preto e velho que-m opinava.
0 senhor também quer Autonomia ? per-

Era um

-

guntamos.

Ora, íl guem não quer Àutonomia ? Os ca.
riocas têm direito e precisam exigir o que até agora the negars'x Mas o poÍo sab: e compreende mui.
to bem que som a.utonomia, a vi,la nesta teÍra côn.
tjnuará de mai a pior. Com uln prefeito escoihiCc,
pelo povo, teÍemos pelo menos a esperânça de que
a vida raelhor!.. Estou velho, son carioca, já tenho
netos e não posso andar muit,: satisfeito com as
coisas no pé cm que andam. Ceda clia a vida {ica
maiÀ apertada. Quando tivermos um prêfeito saído
de meio do nosso povo e cleito l,clo povo, as coisas
terão que mudar, porque €sse sim, 'vai compreender bcm o qrr,: necessitamos.
Em tiois trmpos'formou-se t1m aglomerado em

Ro

ta Baía, em Pernrmbuco e bem aqui
lertr'nho no Estado do Rio, em Niterói, Caxias e

em outros lugares menores, vão Íazer 'eleições para
preÍeitos. Só c carioca é o enteado amordaçado, tenl
'injust!çx
.que aceitar c que não quer. Isso é uma
pode
e não
ccntinuar, vou gritar em toda parte AUTONOMIA ! E o operário saíu coln sua marmite
em baixo do braço, gritando a bom gritar: AUTO-

NOMIA !
Uns coiegiais pararam

escutanào

o operário

e

resolvemos perguntar-lhes: )
O que vocês acham da .A.utonomia ?
-*
Ora, ainda não somos elcitores, quando Íorfios haveremos de exigir e saberemos quem eleger

§ó, é contra -i Autonomia quem cjuer tãDear o
t6

ca.

o

que comer sabemo; que só mesmo corn

um prefeito gue qucira o begr r1rl povq que em vez
r-le construir palácios p'ros ric.rs gqzate:\1, ponha
mai,s casas

p'ri;

pobres, mais bil:as tros morros, faça

mais hospitais e dê mais. com:.da p'ra náo morre!'

c:t a dona tuberculosa.
Nêsie monlento vai passanrlo um homem

tant:r gente

can-

tantio um sainl-ra de Paulo Renato:
" Meu Deus do Céu !
Nunca vi tanta agonia.....
l-ír no mo'fro o povo soíre
Passa fome todo o dia

-

stão

Grande,.

AUToNÕMI

trem temos

sentindo que de dia para dia aurnentam as dificuldades para a população rlo Rio.
.- E' mesmo um absurdo, a gente não tem nern
siquer prazer tle. escolher o nosso preÍeito. O Rio

é a maior cidade do Blasil e nc entanto o carioca
é o ún'ico que nem pode fa1ar. Em São Paulo, no

{

"'".''t't'

I\tlas isso náo Íica assim. Nós vamos também {alat
em Autonomia. vamos escrever c-m todas as paredes
e em toda a pàrte, Vai ver conio venl a Autonomia
mesino. A irrima que vive no Rio cada 'r,e:: fica
mais afiada. A Autonomia tem quc vir.
I]mas m:rlLeres com crianças no colo e latas nes
mãos tambéyn paÍaraÍn, não se isolaram. Re-solveinos
{ormular a mesma per,gunta e a resposta foi rápida
essa vida de pobrc é 1á mais vida tlue sr
-'E
apresente?. As crianças não têm leite, a gcnte s6
tem cârne p'r.r en.feite em dia de festa e a custa
rie muito dinheiro, de pão só rima casquinha para
tap.aÍ a Íome e nem siquer água podemos ter. Â
g3nte tem que ciescer do morro e andar de rua enl
rua, p'r.a consegtriir uma gotinhr clue íftfil dã p'ra
naci;". Não,. isso não pode mais continuar. O gpvêrno tem que :rLer como é que o pobre anda sofren<io. Os "grar{os" nem estão ligando, rnas nós, qut

todos tinham o1,inião, conheciam bem o momento po.
e

,

.DURYAL SERRA
lioc:,. Já não estamos mais no te\npo dos olárius
E' mesmc um desafôrq só os cariocas é que não
têm o diceito de eleger quem ileve. ser o prefeito-

volta, procurenoo escutar e den;is dividiram-se ent
Brupos quc discutiam. Não eram rliscussões vasías,

líticc que atravcssamcs e muito mais ainda,

t

t'

Vamos sair para I rua
e pedír AU.IONOIIIA l"

. E' isso mesmo minha gente, :ó elegendô

um pre-

{eitc que'saia da vortade populcl- poderemos

garan--

tir

nosso direito de cariocas. Os habitantes da maior
cidade do Brasil,. da mais linda cidade do continente, não. podem escolher o seu gôvernant€. O soÍri

a dia não cessa,
as filas são intermináveis. Os lioradores da. Favé1a, Salgueiro, Mangueira, São Carlos e dêsses populosos suburbios, sofrem as mais severas premenrnento ó permãfle[t€, a luta do dia

cias de uma ciciade-que atinge seu esptreirdor de fa
chada, mas calcada na mais dr-ira r4iséria, scntindo zr falta de alimentos, escolas. hospilais e até mesn:o 4e sepulturas. Mas como o povo têm-sab-ido so.

Írer

com estoicismo, garantinCo

a ordem, embora

traindo suas i;ecessidades, saberâ tambén: agora gritar Lem alto c exigir AUTONOI{IÀ !
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A GAtl!çfiCI DA hI OITE
Para SYLVIA
ú

01hos que erram perdidos por rnontanhas e yales serenos,
Láiriôs que abençôam, línguas que ámaldiçôam,
.\lmas qu. r,ot..- e ressuscilam ern tôdas as a[lições, vinde:
Ilu vos concluzirei até à noite !
Sêres baixaclos do espírito cle Deus,
Deixai êste mundo que se destroi em conflitos
Onde quase sempre o sangue vai se juntar às menores fontes ctro mar,
E os carminhos <1o mar parecem estradas rubras, vinde, eu vos mostrarei a noite
Ondas enraiveciclas que se precipitam até às núvens,
Não mancheis as azas dos pássaros que emigraram impelidos peio vento,
Por este vento misterioso que vem dos quatro cantos do mundo.
Scgui-nrc. erl vos conduzirei até r'L noite..Ela srrrgirá enr breve
Transformando .tudo em sonho:
Os pés seráo ligeiros como os de tln dansarino morto
Bailando §ôbre a terra, sôbre a dor, sôbre a morte.
Vê<ie: as sombras já se aproximam: eias voltam sempre
E ora sorris. ora chorais porque elas balbuciam frases
Qu.c trazem paz para os perd,oados, prantos parâ os condenados.
Vinde e eu vos concluzirei até à noite:
Orrvi-tne,
peld redenção e sereis redimiclos comigo.
_anseio
Hr,jc rninha alma e um cofre de cinzas
Porque almadiçoei num dia de soÍrimento
Esta criação qlie peza sôbre meus ôrnbros.
Neste instante lneus ouvidos ouvem uma música que sôa em mim,
Uma música serena que traz repouso aos mortos e sorlo aos vil,os"
Vinde e ouvireis esta música. A noite se apr,oxima
Corno uqra aza Íerida caindo sôbre o rnar.
Virrrle e quan<lo lronro, olho, ;; pertl;;; na escuritlão proÍuncla,
A Canção da Noite !
-§oará a canção que janais ouvistes:

!

-

DEOLINDO TAVARES
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O restô d" :p.lhã qr" caiu de uma carroça
Olhe só êsse sujeito, é um per
Ítito " Resto de palha que caiu
de uma carroça",
Eú nossa brigaCa de guerriIheiros o " Resto de palha que caiu
de uma carroça" era a express:io
mais comum. Quando o nosso --0.
mandante esconCia scús cigerros

esquecê-lo, inda mesmo

o

Comandante, guarda como uma
preciosidade, ou como se Íôsse a

mais terna carta de amor de sua
nar4orada, o velho cachimbo do
'Resto de palha que caiu dc .rrr,r
carroça".
O " Resto de palha" nunca
aparecia sem o seu cachimbo, ti-

no bolso para náo distribuí-.os
a tropa, todos nós protestá-

ou não tabaco. Era o

com

Yesse

vâmos:

costume vagar sózinho ou ficar
tie'cócoras, trepado em uma ár.
vore, com o cachimbo à boca, e

* Êsse comandante é

mesrnc

um " Resto de palha que caiu

de

de senho carregadq

uma carroça".
Quando algium dos camararlas
lcsÍriarlos se assoava e limpava o
mariz na manga do casaco, dizíamos sarcasticamente:

mente das suas narinas. De pé
em volta dêIe Íicávamos pergun-

carroça".

tando:

demônios

japoneses,
eram os nossos maiores inimigos. Nos mornentos .k

Você está lembianrío-se
tta- vez da

nos coçávarnos, procurávamos csmagar os terrívcis piô1hos na;
<lobras das roupas, mas qrranil,t
estávamos de folga, a coisa mudava de aspecto. Ficávamos nírs
e sentados à volta de uma Íoqueira sacudíamos as roupas nas ];r-

nosso sossêgo, esticava as

nelas. Os martirizantcs

me informa onde ê1es estão.
0 " Resto de palha" persàva
qüe nosso Comandante era urn
" sabetudo" e que só não the rr.
velava o destino exato de sua f.t.
mília era, com receio de que êle

,.ilr

ca-

piô1[or

tuÍavarn como os grãos dá s6ia-

rno torrados e'caíam ao

{ogo.
Cclcbrando nossa vitória piolhen.
ta, pulávamos de satisÍação, ba

<lesettasse

ther e em seu Iar, frequentemc'r.te cra acometido pelo desejo a.r.lente de voltar ao cuitivo <1a su"

da- lralha que caiu- de uma car.
toça", dô agora rlma <lcntadintra

{ertil terra.

-'- O1ha, apontava, como nos
crr:.

gostosa.

campos a erva daninl.ra está
cendo espêsla.

Finaluente, üsávamos essa ,-,v,.
pressão para ritlicularl2xç .1ual.

E chupava gostosamcnte

quer pessoa ou coisa, não nos inc0modávanros sc era hem ou llrit
emprcgada, mas nunca pretenileÍnos ofcndcr a ninguem. Era tã,'

cra quase que a- írnica pilheria
que sabíamos e sem €Ja, nrs :e
vida teria sido tão árida e sern
inverno.
Dávamos êsse nome a tudo quc

nos

aparccesse, mas o arrtêntico
" Resto cle palha qre caiu rle unra.
carroça", já nos tinha.deix.-rr1o

há muito tehpo e Íoi um suieito
verdadeiramente original. Desdc

o dia em que êle ingressorr no
aosso grúpo, o tivemos como .
Ítosso rnelhor camarada até quando, senr sentidos, foi carregacll

cm maca. Nunca mais puciernts
18

seu

cachimbo, articulanrlo a último si

laba com uma espêssa nurÊm

de

iumaça.

-- Os

japoneses são causãclores disso tudo. Antes da guerrq
oodíamos viver e trabalhaltrro.
rruilos. Então, a erva rlaniÍrha nãc

.

Íicava espêsse e .ziçosa.

graça, comô os orteiros <lurantc

o

para regressar ao lar.

Mas nem sempre seus peÍ]samentos fixavam-se em sua lnlr-

tenrlo nas costas dos companheiros, gritando:
Urra! Viva!
O' "Restc

:[requentemente usacla Dôrquo es.a

r,u-

sup mulher? Está pensando na pálida face de sua ia.ra
metade e no seu dourado garoto?
Qle gaguejava e acanhado, res
pondia:
-- E por que não? Já há rnuito tempo q'ue o comandante nã,;

instruções c exercícios, quanrlo

baredas. O terríveI inimigo

contemolava

tomaticamente -e duas espirais de
Íumaça cinzenla saíam vagarosa.

Êsse sujeito é rresmo:rrn

As muquiranas e os

seu

ternamente as ondaluções dos
campos que sq perdiam de vista.
Tragava o fumo do cachimbo u-

de palha qqe caiu de ama
'l Resto

ts limpando uma lágrima

que

the escorria do cantc dos.tih:c
.

apanhava um pouco de terra. enlre os dedos, experimentava..'-,r

consistência entrc o indicâdor e
,.r trrolegar, exanrirtava cuidadore
mente, provàva e cheirar-a. sa
cudia a cabeça pa-ra si mesmo e
exclamava:
Como é rica esirt

terra

!

YAO HSUEÍ{-YIN

.
nosso

-

O " Resto de palha quc caiu de
rrma carroça" nuíca pouCe an;en-

rler uma só carrção patrióii:a

(:erta vêz tentou cantar em côro
conôsco, nas logo. que iniciou a
soiÍejar os primeiros versos, rx-

çlodimos em gargalha<las, At6
chorarmos «le tanto rir. Dcpcip
Cisso, recusava-ae a ,ros acoilrpaohar nas canções, sorria somenia
àorn o cacl.rimbo à boca, Íitandolôs com crs seus olhos avermelhados. A írnica coisa qrc

êle

sabia de cór eram dois yersos que

aprendera

na infância e

semorg

canta-va. em rnarcha

ou no actrnpamento, estivesse alegre ou triste:
.

" Quando cleixamos nossa cidade.
soprando o vento e chovendo

Iforie",

À{as comecemos nossa
historia: {Jma tarde de denso nevoeirq houve um alarldo no

âloam?armentq corremos parÍr o

oátio, pusemo-nos em volta do co-

mandante. procurando ver

.rrrr

traidor recentemenie capturadri.

O pobre diabo estava fortetnertl
amarrado, com correntes flos pés,
â face horrivelmente pálida e
seu corpo tremia

,-r

todo. Tinha um

boné de pelo cinzento na caber
ça, e no cinto. uma Íoice e um
cachimbo.

Nosso comandante de pé, cm
seÊiurava uma ne.
quena bandcira japonesa que encontrara cc,m o irrisioneiro. B:tcmos com os pés ê gritamos: *Diabr, uue o carregue! Othe co-

. alitudc severa

mo sc rlisfarÇotr em camDonês. O
fuzilamento é dernasiadamente no-

hre para um traidor.

Urn dos nossos deu-lhe um pontapé, ê1e. imediatamente se atirou
ao chão c se prostrou como uln
oaralítico aos pés do comandantc. Tal riemonstração de cova:dia, nos causôu uma impressão
muito desagrada,r'ei e um dos nossos disse:

vejam que patife! Êsre
- í)ra
sujeito
não é mais do que rrm

dr bósta rle pato.
tr{as êsse esoetácuto vergonhc:;o, pão comovelt o comandante,
,:,ue continuou a fitar friamente o
monte

trairlor. disoosto oue estava a

oh.

ter maiores informações.

\i6s32 Exc-elência. <iiziâ s:rplicanrÍo
o miserár'el . Sorr um iro,
mem inocente. \,Íeu nome é Du.Du-Dumtr \\t3ng. Todo o muurlo sabe que o lneu nome é êsse
mesmo,

o

seu nome provisó-

Rer,arei que

a barba do nosso

rio-

Êsse é
?

cc,mandanln estara arreniada da
iaiva .

ESFERA

.,;-. i Í' i']

: _',

que. nrc deu êsse

apclido. Êle i.i,.r
tinha instrução, qleu êsse nome
para afastar os nlaLrs cspírito;.

Então qual é o seu

verdacleiro?
f-evante se
lião

nonto

e

diga.
teuho nenhurr, Exc,:.

lêtcia
O pohre ciiabo cstava tão aba,
Iado que até soluçava.
Àt[eu

pai tliziz

- nunca vai
ponês
pr'r('tri liil,n:1

à

clüe

uu]

carn.

escola, nul,:q

rlc um sêlltt..,r
"ala
nobre, portanlo,
não precisa ter
11'1'1

ltOfie.

notrie

\.fas, finalmente. qual é

serr

?

* Resto, Resto, sua Exce1êricia, o " Rcrto rla 1,;rlha qtre ::rir;

de uma carroçâ",

-Oque?

Novamcntc a barba cle conanriante parecia ficar: arrepiada.

ta?

O

que

caiul O

que

ihc irl.

- O resto cla pall-ra. . .
À palh:r de qucm ?
- Flra assirr
41ue chama.,,a,ri
llit-i)rr
f)Ltrnb Wang. Êsse oirtrri
bc-r!3,,31 \\'r,rrg. senrprr
l:::,,,
i'ÊneÍrâ surt s(. c]ncir e Llizla r1,e
etr não passeví] ds irni vaga_hu;t"
ilo irnprcstavel.
\ãu 1u11c'n,is nos rorrler e lcsatamos a_ r-ir. nras o cornanclar,
Íe rrão riu, coutinuou a int:rrü.
Ê,1: ,: Ii zii lor
Eu. eu, eu mó:'o na" vila rlr
-

Wa.ng-Chua-ng.

Na grande \Vang_

(iruang, não na pequena, foi

dn {g;gry11pfe clreqt:-am

qu:r,rr-

_ac ma..

ditas trolras do ncitc, r,iolarr.{o ar
nossas mr:'lJr:res

e

enfot.can:lo ,;s

nossos Lomens. I{inha
clisse

mrlll111

: " Vamo-nos embora <laquí,

já rlue torlos esião iáCo. Vari ,s
Jtarr,. qualqllcr lrrqar onde hai.r
;-.raz. c srrernos Íelize.. m.561,1 ,1.j,,
tenhanros c1:. nos , alin-rentar-

crm áÍyrÍa. irui

sá

assirir, qLrc ah.n.
!lossz aldeia. ]Ierr fi_

l'rionamoc il
t Ihinho, n1i11'!12 rnrlitlar e r rr. H.:j:,
ií;zerrr dois rlias qrre cla nÍn i"rr,:.
i va Í1ênl arr(,2, neJIl ágrra e :,.,ti
I crfornago csf;i tÍn virsio c,.11.e .1p

i srcn {sfi1x.f6. O noqco {;liril?h1
' .llôra. qnl renrlq liamâr, nôJ-06,, líi
, r^huDou a írltirna gotr
:le I:it,, 1rrà
i Favta floc setrs scios.

i

Quanrto cheg.ou à írltima rallar,'ra, o 'prisionciro baixou a
i bcÇa

e

<{rras

"e
lágrimas comprirl:rr

'escorrcrem tlc serrs o'lhos. -O co.
: manílante percchetr c num trr61
i

inais proÍunCoJ perguntou:

Diga-mc raoiCamente cô;xíl
', Íoi- que
você obte_ve essa bandei,

rinha do Jaoão

?

-- Excclência, ioi minha

rnir.

-.
tlher quern disse: ,. Olha bem,

enr

fempo de flrrnrra po,lemos passar

.lcmP e ÍIoÍrêt- a

E.çFER,4

rJt:,tÍr11^r nr,.-

mento. Mas pie[isamos guardài
e vida do nosso filho. Tcmos

quç

cuirlar, dêle. Porque razáo hâ rjz
rriorrer o nosso filhinho sc ê ainria um inocentc ?'l É nêsse mesmo tom continuou miriha rnulher:
" Volta à vila e aÍranca algumas
cÉ.nouras nos campos, para porí:r-

mos alimentar a vicla do

nosso

fiiho". Na manhã seguinte, to.
mci o caminho rla vila, Ílas 1ôgo
chcguei perto, alguns nralCl-

<1ue

tos

soldados com bonés de pe1e,
corúeçaram a atirar em mirn
Ciorri para tiás, qrrando cheguer
em nossa cabana, vi nosso Íill:inho soluqanrlo sôbre os seios mürci."os de sua mãe. \\-ang nôs-e lnomcntu intLrraÍ_
l:eu e clcsatou a soluçar.

llão chcre, ordenou o côi:randante.
Sendo como você Ciz,
úc qrrr. fitaneira ;e tnr-nnu trri-

rlor i

- l'm ireidor que và para rr
irrfr'rno. Se cu íô.ir traiilui. Erceiência, rlue ató o próprio ôéu
caisse em cirrra cle rnim. E rian,io

,1c omlir^s trcitadamentc

tini:ou

:

.{lguem

c:n.

disse rirr.:
- ,!o ttortrflos
r. .t,,1fl11fin3
ltão ataca it,
sr tivernros unra ban.-leirinha do
sol [ascente. Por isso a miniia
lrulhcr airarjou uma ban<ieirr-

rrlia. Ela pi-úr,rir Ít,i quem a íez.
-\iao nerca icm;,o, rJisse_me, vá n
rolte._ô mais rápido que

foi pos-'
sívcl". -r,í pdrgrrntei-ihe : ., Casc
rr_ cí.i,ntre ai tropas do sul ?
-\ac.scra pCt'jgí]s., ter esta CniS.l
maldita em ininha mão?" .,Êles
são chin,-.cr .o.*ní, nós. scu esiúr»;lo ' I Sendo chinês. Exce'lêrcia,

com{) posso lne tornar um trairlor-? I .{rrraj,liçoa,la seja a minha
mrllher lat. Ínc ter aconselharl,,
I
cârregar csta handeii:a".

\À-cn-s ol.har.a esÍ,antado par;l
o
cc,manCanÍe., qu( nêsse mornento,

(le tân1o órlin csfar.a rangehdo

os

,l('utes. Entretanto stas- feicões
estavânr mais brandas e ao cor

rer de mais .. algümas pergunt4s
srrrriu e ordenou que desamarrá.ss€mos o prisioneiro. Êste 1t_.so
Que

ficr,u liv|e. ássÚou o nariz

e

se abaixoü para limpaÍ os dedos

Íios sal|atos.

Notei 1ogo. que seus sapâtos
er:rm quase llovos e ambos eqta-

vam lâmbusados de catarro sêrn

que hrillrala

à

claridarlc.

De hoje
diante não cha- mais êsscsen1rlemônios
me
japone_
ses de tropas cÍo noIte. Enten-

tleu? O comandante explicou côrr

certa a-fahilirlacle. Asora as coisas sãc diferentes. Há somente
''lois nr órcito". rrrn janor:ês e ou-

tro cl-rinês, comrreendeu ?
-'- Sem rlivida. acenoll rom â
cabeça, rão sorl tãr.) hui-ro asci.n.

,0

:1

r: q .".?

:" ?:":.í 7::r

côrnanda*te-devolveu

â

ban-

deira do sôl rlasêente c disse:
Venha ceiar conôsco hoje à
- se quizer
noite,
pocle voitar par6

a vtla, vâ cavar as cenouras dcpois que tivermos expulsadc o
inimigo. teve a banCeira consigo
e se os encôÍltÍâr mostrc-a, maS
não diga onde estamos.
Na hora rla ceia, â soldades.aa
í] cercou. A princlpio ficou acr-

nhado, mas quarrdo viu que todos
éramc,s amigos, criou coraÍ{em e
começou a- comeÍ vorazmente. Es"
lasiou a tijela de sopa e atê 1ambe,: o fundo. Depois da refeição,

tirou mais catarÍo-<1o nariz, ts-

ltos sapatos c puxandô umâ
casquinha de cebola dos dcmes
,rtirou para o ar inrlo caír na .:aLeça do unr dos rapazes.

. írcgou

Al6":ns clias depois, Wang apa
receu 1to pátio r.rcvamentc. Assim

que {omos vêlo o
rlisse-nos qüe

o

comân.lante

cemponês viert

se juntar à nossa brigada

de

guerrilheiros.
A essa boa noticia pulamos de
aiegria e em voz a1ta, entoamos n
t'a tr ç ã o

drr

g-,ur

rrilhciro. \tas

\'\rairg se lirnitc-,u a sorrir e a cl.ru,
ilá.Í o seu pcrene cachimbo, n.
r;'.iairto ca-ntávamos.

Nrisa noit(. rlnrnrí j unto

',t"tang.

com

-- Porque vôcê se juntou

ao
Perguntci-1he.
que não? ResponCer-

n,::iô grulro ?

- E por

mr solenemente. Vocês totlos nãc
são i.ronestcs ?

E dcpois de {azer

uma ligeira pausa Íiara chufar sen
t:achirnbo, acÍescentou: Enquantt
não expulsarmos êsses demônioq

não poCerem{rs voitar ao c,:ltiv,i
da ncssa tcria.

Perguntei-1he com um sorriqr
.--- Onde cstá a sua bandcira ja,
l,,Iinha- mu:lher agora a us4
- fralda para nosso
como
filhinhc.
Respondeu negligenternentc c1fio
se fôsse coisa de somenos importância.
E passou ã- contar-me a histó,
ria rla sua lamilia. EntenCÍ rn:e.
<iratamente

que êÍe estava anslÍ»

so para expuisar os japoneses,. só
porque não porlia mais trabalhar

fia terrâ, como nos tempos d,l
r'az. Decidiu-se a mand;r sur
rrrulher e filhc, para a retagua-da

com outros reÍugiados, para
(ler ser gu.,rril.hciro. I)urànreIrr.
r
iralestra, notci que seus blhos yl

gavam inquietôs.como se algumn
coisa o. importunava. Fiquei oh
servarrdc em silêncio. prôcurirr!o{

r) (iue Ihc incomoriar t
êle continu,ou sentaclo, tri.

Cescob.rlr
mas

_

Írando tranquila.mente,

ólliarsttr

ora p€ra mim ora para a lâmpada. De repente ficou nervoso. s,
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:.,:t
jnr.rl ll,li:.í:;.r:"lr :§iii: !r:'jr tr+
lwantôu e saiu. No pátio fui r,,.

.,4,..:

contrá-lo urinando, tossiu Por um
nromento e depots cle ter retiradr:
a cinza do cachimbo, voltou ',.
olhorr-me Dôr um n1offcnto, p.Js t'
cachimbo em baixo da cama c s,,
deitou.

Que sujeito esquesito,

r1i-.st:,

- mirrr mesl]1o. Apesar da
para
aparêrrcie rurÍe, é tão arnável.

s,ta

'Qs guerrilheiros

geralmentc
1az accsa. Âlgi::ns

dormem com
dias depois de Wang ter se !rtscrito na lossa Brigada, cluas col
sas estranhas acontecerâm qÍn
duas noitcs seguidas. IJrna nortr

um camararla que se levantaia
para urinar, tropeçou no outr,)
e qucbrou o nariz. Quem teria

apagaclo a làmpada? Na noite seguinte acordamos com um timteio. . Sem rlúvida o iqirnigo :.e

aproximava. Corremos, lanqar.lo
rtlão de qualquer Ítrzil ou sab,:r

§,r,:f r'f;] r r''.:.

§ir,:!

:J.;"

I'.

.

r'

tiis. : )r:

Póucora púco se.acostumoii 'à
vrda da nossa comunidade, tcr.
.nou-se cada vez mais valente *
mais ativo. Às vezes manifcsta-_
va sua opinião sôbre nossas ativid;des comüns. Sabia falar uma

giria de

gava

c1e

salteadorcs

e a

: uma estrada denomrn..
va de " linha". Rio era " uma
{ita", lorneira, " hico llonturlo".
A lua, " pedra", e assim por diÀs

havia sido e lancei os olhos rrar:a
W-ang, sem cluc percebessem. Ê!e
notando que eu observava, e;nÍra.
lirlecetr e suas lrernâ.s (.omeçârarn
a tremer- O coman«lante se .pr,r-

ximou dêle.

Diabo! Dissc a mim

nrr:s-

te chicotadas. Nêsse momento

suas pernas. tremeram tánto fl[ê
o pobre diabo quase caiu, mas o
comandante de repente sõrriu e
perguntou com docilidade:
Você está gostanrlo de viver
em- nossô grupo ?
. - Senr dúvitla, Excelência. E

tÍrândo o cachimbo do cinto o{ereceu ao comandante. Vossa Excelência gosta de, de, de, de {u.rnar cachimbo ?

Nâo pudertros deixar de rir

e

até o

comandante pôs .as mãos
cintura de tanto achar graça.
'Wang
n_a

se manteve sériq csTr.,qou
a. cabeça, depois coçou'o peito e

trrandô uma muquirana levol-a

à

boca estalando-a com os dentes.
No dia .seguinte chamei-o i
?arte e perguntei porque hatia
apagado a luz. Ê1e Íicou ruboriz:tdo e soriiu respondendo:

o

azeite estâ muilo

- caro agora. E coçando
maÍs
o
peito acrescentou
alem dissq

- a dormir de
fião estou acostumado

Iuz acesa. Tôma, não gostas
tumar cachimbo ?

20',

.mas tão juntos que ouví .n
;ápido bater do seu c,oração e

Iac1o,

Vezes

,

nos censurava, tii-

rão

marteladas

Wang Íicou

Íôrca dcntro rlo merr p:ito.,n:rs
depois de alguns minutos, {icava
perieitamentc calmo. Trmão, irnt

camponês colnô err. s6 tem rnêdo
dos cobradore-e de impostos.

Sou um camponês, não co- coisa alguma dessas novas
nheÇo

Nosso grupo seguia em marcha e cêrca. de uma milha doltro de território de posse dos ja,

e silenciava.
De hoje em diante você i1eve me chamar de camaraCa, Cis

modas

I)ois

Êle sacudiu a cabeça e tsorrin'1i-

de

Na província de.Shantun-,,

e

honroso.

nrm cernitéri r.
cama;:adas corajosos :le,
veriam se ap::esentar Como volrtntários para ayançar e fazer o recorhecinrento da rtgião. Um nequeno destacamento deu a volta
e se manteve de emboscada detrás da aldeia, os demais devianr
se"quir a guarda avancada. I)e
poneses, paralnôs

<1ia.

um tituio muito mais reipeitável

rlos

ricmônios, se estitesse com,::Â.lo
r,ão sqria um homem. Quando viln
combater os bandidos, a prinr:i.
pio sentia meu coração hatcr cc'n

apenas

tínhamos
o hábito de chamar a
üm boÍi.l amigo de irmão, que ê

e rl-

--- ltrão estüu com mêdo

c1i

dizia:

do recuson a minha sugestão,

embaÍaÇado

as

gu,ejou:

afirmava que determinadas palavras poderiam trazer azar. Para

se-lhe um

do seu coração:

dopianclo o cachimbo na mão, ga-

usam dialetos de salteadores. Em

justi{icar sua opinião

pre-

gar 1lma mentira. Posso ouvir

julgava azarentas e Íicava emirr.
raçado porque o replicávamos,

pucie Ceixar de rir.
Agora o pcguei dc jeito, Cis-

selhe.
Você acaba de mc

Não se deve usar muitas l''- porque trazem azar. Quanlavras
Cr, éramos lavradores, não havir
nenhum nral em usá-ias, mas 'gorti cstanros em guerra.
. Êle evitava as palavras qua

zendo:

- Êle vai agora apanhar
mo.
vin-

Porque

ban.Ji,los.
Conti;.1'rirmcs ÍlarchaniJo Iar1o a

:

'bora não concordasse conôscc,
permanecia calado mas sempre

se acusour todavia clesconÍiei qucm

Sempre tive lrrazcr eur lutar cc,n-

tra

ente.

zendo qúe revolrrcionários não

.-0 conrandante pergllfltou qüem
tinh4 apagado a luz, mas ninguerl

€ .!)rrgUntLi :
* Você cstá c.lm mêdo ?
* 1,{êr1o? De ncnhum jeit,r.

\';,mente

exemplo

ztnrl,o

?

Âceuei com a cabeça afirmatr-

en1)rr.

rlue
frira ttnra sentirrela tlrrc acirJerrtalmente puxarã o gatilho de sua
arnra, ficarn.s en[urecidos c,rnro

tigres e arnaliiiçoamos úns acs oLlt'os procuranrio clescobrir quern
havia apagado a lú2.

japoncses

quando em vez. Plr

de que pucléssemos encontrar. orir-

ximo. qrrando descobrimos

Camarada, rqretíu, tornand,l

a - nor a nrão ern rncu ombrc.
\rocê vai combater us demôni,rs

,

súbito \Àrang se aproximorr

r!,1

e se propôs:
Excelência, eu cooheco a
" linha"
muito bem. p.. iouo.
deixe que eu entre na aldeia enr
coman<lante

I\{as nós somos tropas

rlr-

volucionárias.
Você não entende,
disse-lhe então.
Não posso entender. Isso

é

,outra moda nova, respondeu-me.
A palavra Camaiada", sig- trabalhar "juhtos,
ni,Íica
expliqueithe. Imagina só, paçticipamos de
uma vida em comum, quer diz:r.
igual para todos. Uma morte em

primeiro lugar..

Ficamos admirados aô cuvír

êsse ofer.ecimento.

O

comandatrte

olhou para. êle com increduli{a-

dc.

Quer dizer que você qrret
it- --Íazer o ieconhecimento i)1ra

iguais condições, sofrimentos idên-

nós

sômos camaradas

Sim, Excelência. tenho muita,- prática em lutar contra ban-

ticos, uma luta perfeiàmente ôomum contrâ os japoneses. Não
?

Muito bem,

irmão, respontíeu-me,
gritand'o alegremente.
,

Nada haverá que fios possa !Treter medo enquanto trabalharrnos
Juntos como camaradas.
Certa .tarde, quando marchávamos para um combate, Wang to.

cou-me levemente ao ombro e
,,Camadisse em voz baixa

rada". E ficou

uma criança.

enru;bescido
comc

?

didos.

Alguns clos homcns disseram

em yoz baixa atrás do

coman_

dante, qrre JÀtrrs não era o homem a.ntô para essa tarcfa e iri,l
Ievar a ttopa ao fracásso. mas o
nosso cheíe disse a 'Wans sem
qualquer sombra de hesitação:
P<iis bem, mas tome cuida- Depois voltou-se
r.'o.
para mim:
Faça-lhe compan[ia. preste aten_
ção, Íique alerta.

E.tFERa

Emjêi.ê,r'

*i.::ri']i',:i.lr: i-ii :':;br'' i:91
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; r,r5.r,., ], rti:..',t:,.,

braços dados transpuzemos

ó murô rlo cemitério e ainda

ou-

vimos alguhs descontentes murmurar atras tle nós, ao que o cc.
rnandante replicou:

Não se incomodem, ê1e é
cauteloso, muito embcra
sujeito

sua allarência <ie estúpirlo tlcmonstre o contrário,.
Há urna pequeníssima distârlia
da aldeia tos deitamos de barriga fil.e haixo e ticamos âientos,
procurando dcscobrir o inirnigo.

uma criança ,,que' houiiesse
'e

ümâ travessura

esperasse set
castigada. Compreendendo a cair

zer nada 4o comandante. Êle .;s

pirou e

.

dissir l

Está cerio.

-Então lhe perguntei:
-- Você sabe porcuc não
,

ccx:hichorr-me:
Êsses mal<litos japonescs es- dormindo. Fica cspcrando-me
tão

me cunr r oz brrn:Ia:

aquí,

da revolução

cintrra e f oi bem agacl-rarlo em
direção da vila. 'l'emí pela sua
sortc. , \vrnco alguirs lrassos c
escondí-me atrás de uma árvote

e olhei Iixarnente em direção da
altlcia com â arma engatilhada"
Pa s s ararn-sc aproximatlamento
vinte minutos scm ter havido nenhum sinal de Wang. A minha
inqrrietação crescia de segundo a
§egundo e arrastei-me para fren.
te.

Irerto cio rnoinhcr, lobriguei
4rÍ& vúlto escuro que se aÍrastava no chão, Àleu coraçáo pareceu galopar corn irnpctuosidade"
Âpoutci a ilr'lra para a|'vulLo r

gritei:
Quem está aí i
- eu
Sou
camarada, responíaí
ufi7a voz coehccitla. . Êsses amal-

,diçoados barxlirlos deram

o fóra.

l)ei um salto e perguntei an'siosauente:
Você pesqr1i5611
tôda a aldeia -?
Sim, olhci os quintais cle
- as casas, ma,s não ví ne:n
tôdas

um callelo humano^r
E por que você não tossiq
e -deu iinal um pouco antes ?

'Wang tocou
meu ombro e gaguejou:
Ora, ora, porquú eu preci.

so- de uma corda para a

mintra

bírfalo, Esta não é boa I
Quando eu antigamente lutav:;
vaca

cofltra os bandidos, às vezes

sur-

r'.rpiava algurr^a coisa dêles, e íci

mostrando-me a corda com úm
sorriso bonâchão-

joguc fóra, ordenei. O coÍnandante
1he manriará fuzilar sr
lhe vir com isso.

'Watrg fitor.rme
desapontado {

vagarosamente desenrolou

a

cor-

tia da cintura. Assobiei estrirj:ntemente e isúmcras tochas surgi.

rarn repentinamcnte. Nossos

ca.

maradas corriam para a vila, CG
todos os iados.
Irmão, disse-mc Wang.r,,
- chorosa. O1ha,
voz
já jqguei fóra

a

corda.
Quando voltamos Wang segL:i t

atrás de minr, tão calaàã cãmo

E"'FERz

,!e.

vemos tomar nada que perte:11:e
ao povo? Porque somos lutador:s
rer olucioníries.
Wang silenciou novamarte .rLt

um

à

di

s.l de sua aÍlição, prometí não

Reinava comuleto silêncio.. Wang

'I'irou os sâpxtos, antarrirtt-r,s

'.{bitó

momenÍo. depois pergunrolr-

*- Camarada, nós não rle.rí,r-

nos tirar uln Írouco de

proveita

?

".. Vamos ter proveito. A

re.

volução nos fará muito bem, talito a nós, corrjo a todo povo chinês. Quando conseguirmos ex,
ilulsar os invasores do nosso -.aís,
milhões de pessoas poderão viver
1'aciÍicament". Aí está a nran, ira
como vamos ser beneficiados.
Sim. luando prrlermr i vi
rer- e trabalhar er paz, está c:rto que também seremos ben:ficiados.

que

E será a gran<Iiosa éloca
a humanidade vai ter. Nr-s.

sos Íilhos e netos poclerão corihe

cer uma vida Íeliz de ampla t
perleita libcrdade.

Dêsse <lia em diante êle se to;-

fiou um g,rerrilhdro vigorosn
enérgico,

jâ náo se

pensando na mulher

e

acabrunhrva

e no filho.

Desejou aprender a ler. Apreniiia

uma letra por dia, mas
conseguiú

qu.lu lo
le-

a aprender trinta

tras, foi gravemente Íerido.
Foi numa noite de lua cheia.

quando recebemos ordem parl
tiestruir uma estrada de ferro :
um trem. Não tínhamqs dina:li-

e

t(..

nossas armas eram antiqua-

das. Foi deliberado que
semos uma parte

ferro e

demolís

da estrada

Ce

atacássenros o trem rrilitar quando parasse.
Embora tivéssemos. agido .nuitn
cautelosamente, não podiamos\ Ceixar de fazer alguns ruidos quan-

do despregávamos os triihos. lrlo
::i1êncio da noite, o barulho que
fazíamos ressoava com intensi.la-

de.

Urn tiro, e eÍp iseguida um tiloteio cerrado. D,eitamos e as
rrretralhadorls ressoaíam. As br.
las caíam próximo a nós e a Íumaça esbranquiçada que delas

desprendia Íormaya

'um

si

rendilt.ado entrelaçado no ar. Dez n1
nutos apósro tiroteio cessou. O

trem corria pela estrada. O

nos-

so comandante era um homem in-

teligente. Amarrou seis
e as atirou sob o trilho.

* Corram !

Ordenou.

D"cllrl,,rs

d
:t'l';!rdi: Jl:.r]1
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Corremos ,em disparadà Pari' a
ír.enl-:, fomos nos ahrigar em JIrl
crrniiório pró-'rimo e nos atiíâmôs

uc barriga p:ra baitn. Warrg fi
cou r1e pé com sêu cachimbô na

boca como se coisa alguma estiveibe acontraendo. O nosso oficial alrenco r-1he o cacLimbo dr
boca e murmurou: I)eite-se.
-.\s lral:.s só tôm t-riiros pai
râ os maus, tlisse Wang.

O trem milital vinha em

'

tl.is'

paracla. As irossas bomba.s explo.
cliram como um pavor,oso trovão.

-[-oeira, Írrmaça, estilirrçus e o
trem prcci?itcu-se pclo barranco
abaixo, cornpletamcnte clespedaç:rdo.

8u* vitória! gritaram'vilte

yozes.em
côro. Depois o si1ên-

.

c10 rclnoü.

E entre gritos de vitória e as

orclens do noicso oficial no meio
daqucle tumulto e algazarra,.ouvi
uma mel,ancólica canção:
" Quantlo deixamos a nossa ci
dade".
Sainros corrcndo em rlireção acs
carros escangalhados. Nêsse rnoÍriento rcssolram metralhadoras.

Wang corria na frente. De re.
pcnte, soltou um grito de <1ôr,

seús braços elevaram-se e tiope.
çou. Continuarnos â corrrr, eüâot1o ouvimos o galope da cavalaria japonesa Batemos em rctirada. Fomos encontrar Wang atirando como um loúco, sôbre o
!nlm1go.

- i
rldo

Ainda pôde andar? Está fe-

Na perna, respondeu.

Ndo

- fugir.
quero
Quero matar êsses

,

ciemônios.

Opunha-se a fugir, mas aDa.
nhei-o do chiro, atirei-o para mi-

nhas costas e corrí junto com os

outràs. Várias vezes caímos em
pôças. O tiroteio, os cavalos ern

galope e a pesada carga nas minhas costas naquele momentct, pareciam não existir. Só tinha nc.
ção de que corria e que deveri4

correr

,

desabaladamente.

,__Uma segunda baÍa slç21ç6r,
Wang, quando batíamos em rÀtitada. Quanrlo atingimos nôssô

acampamento, êle recobrou ôs sen-

tidos e veriÍicamos que se tratar/a apenas de um tigeiro íerimec-

to.

Colocamo-lô sôbre uma mâca

para ser removitio ao nosso ho:-

pitai da retaguarda. Êle

estava

corn uma febre muito alta e mtti:-

murava:

.boisinho
_ Pa, da, da, -

tr4eu boi, meu
amarelo, da, da, da...
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trIenri ilIaúisse
"O desenho ê a probidacle da arte". Tenho me encontrado muitas vezes, há alguns
ât1os, com o espírito detido cliante rlesta aflr-

nhar, mas o que não alcanço lrcm é a expressão "probidade". Já ouviram Corot, Delacroix,
Van Gogh, Renoir, Cézanne falando assim?

mação gravada acima da assinatura de Insres,
no mármore cle um pequeno monunrento a êle

no vestíbulo do curso de clesenho,
t'Cours Yvon", Escola ldacionai rle Belas Ar-

Hokousai é chamado o 'nvelho louco do

dedicado,

nho".

tes.

ignaros pretenciosos não deixam de repetir com
saciedade, corresponde àquela de Leonarclo da
Vinci contida em seu manuscrito, recomendan.

Que quer dizer exatarnellte esta inscricão l
Compreendo bem que ó preciso primeirr:'dese-

Portanto, não me sinto constrangido quando

A

dese-

palavra de Ingres, tão fácil, e que os

Â'-
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do a procura das linhas da composição nas
manchas clos velhos muros ou indicando truque§ grosseiros para dar expressão.às representações das figuras cle moças.

Penso que Ingres e Leonardo se acredit-qrru- obrigados a ensinar sua arte e não potliam entrar ern comunicação com seu§ alunos
senn dar a êles guias d.e asnos:
primeiro, prendê los ao trabalho para a confecção
paciente de uln desenho literal do objeto a ser
representado (lembro o costureiro que'tendo
fracassâclo no corte cle sua roupa e no seu talho, acredita corrigir os defeitos, colando o
costunre no corpo do paciente com retcqLles nu-

merosos chegando a restringir e paralisar os
movimentos) ;
segundo, remediar a indigência de sua inraginação
por processos mecân-icos

de composição.

o estilo, resultado das necessiclarlma época, deterrninado pelas.exigências independentes da vontade do artista, nao
Mesrno,

-d9s cle

pode ser ensinado,
-compreendido

Nada tenho
do ensino cle
desenho dado no curso Yvon, onde fui corrigido há mais de quarenta. anos, por Gérome,
Bouguereau, Joseph Blanc, Bonnàt, Lenepveu,
etc. . . professores exigentes mas pouco éschrecidos e.que com o correr do tempo nada me
valeram' Mas, teria êu compreendidô rnelhor se
esses mestrcs tivessem sido autênticos ? Não o

creio. Tive a boa sorte, uma vez, ouvindo

os

conselhos de.Rodin em relação aos rnãus dese-

nhos que lhe foram mostrados por um amigo.
Os conselhos, porém, que me fóram, dados irão
rne convinham em nenhum ponto, e Rodin se
manifestava nessa circunstância apenas pelo
seu lado rninucioso.'Não podia fazêr de dtra
forma, porque o que os mestres têm cle melhor. qtre é a sua' razáo de ser, os ultrapassa.
l(ão compreendendo, não podem ensinari
tim atelier de alunos rne Íaz lembrar ,.A
parábola dos cegos" de Breughel, na qual seria
o professor, o primeiro cego, aquele q.r" .or-

duziria os qrie o seguissern.
Michel Uiéal dizia: urn professor é um ho_
mem qlle.9nsina o que não sabe (informado
por seu filho Augusto).
Como é peposo ver verdadeiros artistas
dar uma parte de seu esfôrço para aj,udar
aqueles qrre' não se podem .ordrii, sosinhos !
Chegam apenas a talhar barbas brancas que
permitirão aos homens que tambémr poderiam
empregar rnelhor a sua ativi<lade, a Íarer. ta_
teando, urna obra inútil.
Qriem tem verdadeiramentê coisas a dizer
é- levado por sua emoção que o .orrdu,
u-ir lizat sua obra, em co.r.erporrdêncis, çqm as suas
próprias qualiclades.
Renoir tinha razáo em dizer: ..Aquele que
não satre,
{epois de ter virado .ont., ã fr.Éã.
durante três meses a sua tela, o quu ,.1à fnltu,
l.tão tem necessidade.de fazer piniura.',
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porque faz de-tarde

ccm a gravidez das vélas domésticas

clemandán,lo o interior dêsse escierosado río,
da " Casa cla Pó1vora" se evola alguma cousa violácea
alma penacia <le e>iplosivoS holandeses.
Por secreto entenCimento secular,
{JS graves sinos resmungam entre si estranhas saudações
à noitc que vem chegando nos patins dag núvens,
tão ievemente devága:, qüe a gente se surpreende ettristecido
pelo in-renso e claro.dia que escoÍreu por entre os.dedos abertog da emoção.

À{uita r-nansidão em-tôrno também me enteÍnece;

a máquina volta-sc para os amigos, para os camaradas,
e olha a todos, um a um
com ôs seus olhos rnú1tip1os, reConclos, niquelados olhos bonançosos.
Os dedos teclejam um apêrto de máo, um abraço Íraterno,
palavras porejam nas alavancas untadas de tarde. ..

IlnÍinr,

nordeste,.

câra a câ.ra çu te encontro

!

Tenho a tua rudeza diluindo-se de.leve em ternura.
Agora, nenhum r.er<le se.á mais verde do que o do joazeiro,
eterno Léíranc acariciando de verde a desolação cinzenta e parda,
a teÍrâ ressequida como uÍn coração em abandono.
Agora, na minha hoca, eu sei a aspereza sem remédio
<1o gaclo que cambaleia e cái e morre
depois de um mugido lottgo prenunciador de desgraças enormes.
Contarei a todos a gêometria hu,tlana das tuas cactáceas gordas,
prenhes rle rrmidadc.dzudivosa em plena tragedia.
E, para mim, {oi Íácrl apasiguar a sêde
no $ranso olhar das tuas cabras do Moxotó,
oh ! Íabricantes do sintético ieite, o mais leite de todos os leites !
Que milagrcs se perlazem err vossos úbrês, mansas cabras Moxotoenses ?
Que milagres percor.efir.as vossas veias, bravios bódes do sertão clo Moxotó?

da sêde

.\migos, Ioi apenas o amor do animal à terra,

o

à tudeza da terra
possuí-la com carícia autóctone.

clesejo tenaz rle adaptar-se

e dc

Por isso, Nordeste

Íecundo, as mulheres que engendraste

tôm êsse chciro de madrugada nos cabelos

c

saborosa anatomia, corn alegre mansidão no olhar,
pr'eto, azul, verde, ou rnisturattro,
rlesdc África. PortugaÍ, Holanda e Brasil.
E. quantlo anoitcce. nas tuas noites tão claras,
que a noitc é apenas um esburacado pano azul
com o dia jorrando pelos rasgões das estrelas e da lua,
.J corpo rlas tuas rnulhcrcs é cantado
em cantigas mais doces e mais esperançosas do mundo:

" Esta noite eu tive um sonho

Ai, que sonho

atrcvido,
Sonhei que tinha nos braços

A fôrma do teu vestido..."

E.çFERA
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recie é nm .abraço lamina<lo
e oscilante
-lár
fnrrrnnarrJu lerrllra nos ganclros macios.
Ter-rs cabelos são jasmins r1e luto
e essa algun'ia côusa em tcu olhar
ó fatia de Ílloinho girando na desnremória clas tuas veias...

A rede quc velr c que vâi,
t, vai c r e:rr ,!a recle.
a rrdc \crn, a rcrle vai,
r. rcrlc tem, a rede vai,
a rcrle nio tcm...
Tapete rrraqico para orrle rros lcvas?
llncurva depress;r teu corpo macio,
segqra cle noyo, ccnr tôdas as fôrç:rs, '
os ganciros filnrados nas parodes de taioa.
que a manhà vcm cheganrlo, qlle a vitla retorna,
que o sonl:,r. t:1,etq, 1rá-dg sempre tcr Íim. . .
Tapete, tapete, não sonhes em vão,
a vida é imorsa, tem mírltiplos aspéctos,
transforma te na rede quc scmpre trr {ôste

Írutra floitc

eL1

regresso ao corpo macio

clue ad rnncccs rle ieve com

o t'err ronronar-..

Agora. ln,ign.. toLlos êsscs humens esculpirlos cm rapadura
se reuniram c caminliam cm,Fortaleza, João pessoa e no Recife,
Êles largaranr os canaviais s 2. jarrgaCas
e trouxerafit nas mãcs amplas o tremendo gesto c1e afago
,lo lovo ao seu herói e conrlutor.
ÊIes largarara as cabeças brancas <los morros com algodoais,
iargaram as rodas claô {ábricas, não alimentaram os vcntres dos navios,
rieixaram tle guiar os bois pelos caminhos.

Virram sozinhos, vieram juntos,
encôfltrãram se nas .encruzilhadas de ínvios caminhos,
col1veÍgirarn ordenarlamente l)âra as praçâsr cheias de silêncio construtivoAmigos, ó o p.vo que marcha, co1,1 os ouvidos imensos sequiosos da
ccm o afago intenso das rurtres rnãos accnando para a csperanÇa.
Depois, amigos, os bois retornaram às estradas e as velas ao rnâr,

. as sircncs não apelararn em vão,
a griioCice das usinas Íoi satisÍcita com a
Todos tinham ouviclo

e regressívanr mais'

a palavÍa de

<loçura crucl <la

p.O.J.

Prestes

roÍrustos, com. o coração enorme,
mais i:omcns ,e mais fortes,
irorrlur r-ruvirarn, apenas, a yerdade do povo,
a verCaCe que a si própr:ios diziam
e qtle mârcará a certeza de um clia maior e mais claro,
â certeza da bonança paciente e Íielmente conquistada,
r:1re a fiatett.riCadc do Partickr vencerá com as palavras

rlue T,liz Carlos Prestts repeie, analisa e

esclarãc,e

||

do

povo

!

Ficorr essa certeza caÍ.ltando no coração imenso do lordeste,
c1o que o dia jorrando pelos, buracos azuis da noite. ..

certrza rlrais clara

(João Pessôa).
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Gomo a URSS resoilveu
prohlema cultural

o seu

Osorio Cesar
0 graixle problema cultural da
União Soviética rfupois cla Revoluçâo de Outúbro Íoi o do ensinc

universal obrigatório. Era

irn"

possivel resolver

esse problema
aos primeiros anos, em virtude cia

gr:erra civil, da intervençào e

o'a

desordem econômica motivaCa por
esses causas. Em 1923 foi reccnhecido ser necessário pôr em práüca o ensino,obrigatório no espaço de dez anos Era então <liÍícil

de prever a velocidade da edi{icação cultural que exigiria o pa.s. .0
plano educacional primitivo prcviu a extênsão da instrução obrrgatória para todo o país somenrc
no segundo periodo quinquena!.
Este plano se revela absolutamente ineficiente em face clos rápiilos
progressos da edificação socialist:,
e, sobre a proposta do XVI Congresso do Partido Comunista em
1930, ficou resolvido realizar

o

ea"

sino obrigatório sem retardaçâo.
Foi, des<le Iogo esta a palavra
de ordem geral. {Jm imenso tra.
balho se empenha, para o qual Ío.
ram chamados não someate os ser-

viços da Instrução Pública, Ína§
taàbem as organizações políticar

c

econômicas: Partido, juventude

comunista, sindicatos, scrvico.
econômicos, cooperativas, etc.
Milhões de trabalhaclores se €s,
forçaram para pôr em prática es-

ta medida cultural de prirneira
importância. Ao tabo r1c um anq

o plano era realizado nas suas
grandes linhas em tcCo o terri.
tório da U.R.S.S. corn exceção das nacionalidades as mais
afastadas e retardatárias. No
fim do primeiro plano quiilqucnal,
em 7932, a instrução obrigatória
é praticacla em todo o país. Nas
ràgiôes cen,.rais e em certas repú_
bliôas como a Ucraina c a Russia-Branca, começaram a desen.volver-sc as sete primeiras clas.

28

ses primáriag. Nos granrles centrcs industriais, as escolas de sete
ciasscs são reorganizadas a começar o ano de 1932 em escolas de
oito classes, e no espaço de dois'
anos foram abertas cluas 'outras

decreto é um dos mais preciosos

Desta
classês complementares.
maneira, no segundo periodo quin.

e

'

rluenal, a. instrução poiitécnica

obrigatória abrangeu todas

as

crianças até 17 anos, con.ro pedia o
programa do Partido Comunista.

Tsto Íoi, scgundo a palavra'il,,
Stalin, a maior das vitórias li,át
somente

no " front" cu1tural, mais

ainda sobre os " Íronts" políticos

c

cconômicos

.\

-

RevoluÇão
i

rie Outubro reali-

zou uma verdadeira revolução escolar .No tcmpo do czarismo exis.
tiam dois sistemas de errsino: um
para c. "povo", os operários r
campônezes; outro para os meics
privilegiados. Sua estrutura era
radicalmente di{erente. As crian-

qas dos operários e camponeses,
se tinham a possibilidade cle estudar, deviam contentar-se com
primárias, urbanas ou ru.escol4s
rais, escolas de aprendizagem ou
cscolas paroquiais. Para os prir.ilegiados existiam liceus pâra
rapazes e meninas, escolas de comércío, etc. O ensino era pago,
religioso e especial para os rapazes e meninas. Entre as mãos das
classes outrora dominantes, a escola era um meio pa.ra envenar a
conciencia das massas popula-

res. Consolidando a

diferenciação

sccial, ela Íormava futuros ex-

espírito de obediência às i classes dominantes.

ploradores num

F,1a Íazia escravos

ou

vigilantes

clocumentos

da luta das massas

em relação à instrução. Os principios que uele estão incarnados
cônservam airrda todo setr vigor.
Em lugar do antigo ensino verbal
escolástico rlue foÍmavâ servrdores peritos c submissos, em Iugar de escolas de domesticar, foi
constituida uma escola nova do
traba ho, ünica, mista, Iaica .e in-

ternacional. Nestes últimos ano§
as escrrlas soviéticas tornaram-se
universais, obrigatórias, gratuitas
e politécnicas. Nelas se forma uma

geração nova,

verdacleiramente
capaz de assegllrar ãefinitivamento

o

socialismo.
ensino politécnico comporta
o conhecimento dos principios t1ê
todas as clenclas (llslca, quimrca,
matemática, iirrgra mat..ra, gco-

0

gra{ia, etc.), o Conhecimento

tecr-

rico e prático clos príncipais ramod de produção e das bases cientificas dos grandes processos tec-

no1ógicos. Os alunos são habituados a manobrar os principais ins.
trumentos do trabalho moderno.

.A

combinação.

do trabalho

com

o ensino produtivo-é realizada de.
tal maneira que este trabalho seja sempre subordinado à educação e ao ensino. A politecnizaçao so\',eÍIca e ontroa grâças

instalação

de oÍicinas, salas

â

dc

trabalho e rle laboratórios à pela
anexação de cada escola a uma
empreza, sovkhoz estações de.mâ.

quinas e de tratores, etc. A escola politécnica é <lcstinatla a prepâÍar construtores ativos e con-

cientes da socicdade

socialisLa

sem classes, homens .universainrente desenvoiviclos, sabendo

ca--

d.e escravos.

sar a teoria com a prática. Do.

Um decreto do puder dos Soviets chegado em 1918, aboliu to-

mesmo modo a

dos os privilegios de classe con-

aÍim dc abolir a distinção entrc
tratralho manual e intelectual.

\

cernente à instrução pública. Este

escola torna-se

um neio particularmente

eficaz
o.
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a

atual prcsirlcntc cla Acatlcrnia de
Ciencias da URSS, é ur, <lêsscs
sábios que consagram toda a sua
virla c todas as suils [orqas à inr1e
vestigaÇão cicntíÍica. Trata-sc
excepciotrai",
lrnmells
dêsscs
um
capazes de suPcrar qualquer cias-

se de rlificuldades e fazer {rent:
aos problemas mais comPlexos'
Ao principiar a guerra dc 191118, Vavilov a.cabava dc terminar
seus esturlos na Univcrsidpde rie

Moscou. Foi enviado à
como um simPles soiclaCo

ffiffiiil§ üal

elo engenheiro

lusizto ltara

MOSCOU - (EsPecial Pela
Inter-Pless) - Sergei Vavilov,

ffi ili,Pfis

pelos antigos cgipcios. Recentementc, numa con{erência dedicarla
ao cstudo de novas fontes r1e Iuz,

Sergei Vavilov declarou que

a

1âmpatla <le luz sem calor ê Íi-'
1l:a de .unr esludo cicntí[ico, losto em execução pcla tócnica. Senr
aproÍundar-se em ta1 fenômeno, a
ciência apenas inrlicou a pissiiri-

lidarlc de se construir e.qtas 1âmpadas. Os técnicos dos paises da

Uuropa e da.\mérica conseguiram produzir milhões dc lâmpaclas luminescentes anúalmente. Nos

ü [I

A. MOR ozov

ditos segredos da \tz, qtre antes
parccia irnuo'sive'l tlu'tobrir'
Deve scr notado guc os traha' r'
lhos de Vavilov têrn uma srandü
;1

'

repercussão na técnica.

Na

bass

suas investigações srirgiu utnà
nova classe 1e aná1ises' aplicando

c1e

a luminescencia. Llnservando a', '
1uz emitida, determina-se a qúa' j
li<lade do Petró1eo, do a"it", de '/.!;
aiguns produtos alin:eliícios e r1e
ttcido..
está estreita.
de Ci'
Academia
nrente ligacla a
ências. Na qualirlacle de colabora'

A vida rie Vaüilov

frente

laboratórios das Íábricas,. depois

raclio-

de inúmeras

experiências, consegue-se determinar qual a melhar

dor, particilra de muitos tlalla'
thos. Ajuda aos jovens cic{rtistas

a sup(rar

aindá estudantc, colneÇou suas cx-

suhstància capaz.. de emitir 1uz.
Á.o mesmo tempo, regulam-se a!
tlimrrrsões clos tubos e a prcssio
e composição do gás interior dos

periências sôbre :

mesmos.

telegtafista. \4as já naquele tem-

po seús trabalhos de investigação
sôbre rarlio-técnica <lcsptr-tavam
atenção. Quanrlo Vavilo.'' era
tlcscoluração

pcla ação da 11í2. Desde enião em
milhare,s rle hospitais c casas de
moratlia p<-rr todo o mundo arrlenr as rnagníficas lâmPadas luminescentes

rJ.e' " luz Íria" .

Estas

lâmpatlas são íabricarlas, rcvesfinrlu-sr o itrterior rios tuhos de
cristal com uma mistura esPeciai;

cstas lârnpaclas de 1uz elétrica,
numa atmosfera de vaPores de
m.ercúrio, tornant se lumínor as.
Ernitem ltz seru desprendcr .caior

.

\a Urião Soviêtica, as priinciras iâmpadas r1ôsse tipo foram
construirlas nunt pequeno laboratório dirigido por -Vavi1ov. Suas
experiências pareciam fantásti:as

à princípio, mas graças a ela.s
Íoi possível obter-sc iâmpadas iuminescentes e bactericidas. Estas

Muito trabalhou Vavilov

para

criar uma teoria Iísica da luminescência. Suas pro[undas inves-

tigaçõcs permitem aos

técnicos.

projetar com Íacilidade os tipos
de lârúpadas necessárias. Vavi.

lov

descobriu que

a luz

emitida

por substância luminescente é proporcional à energia dos raios Iuminosos que rcccbe. Esta 1ei é
conhecida ern todo o munrlo como
/
a "lei de Vavilov".

F,n

1.932, quando

Sergei Vavi-

1ov tinha quarenta anos, Íoi'eleito mcmbro da Acatlemia de Ciênci:rs da URSS. Simultanejmenl
te Vavrlov 'ior rromcaCo dirllor dr

Instituto de lüsica da

AcaderÍ-ri.r

e diretor cientí{ico do

Ins.tituto

Ótica. O Instituto
cle Física. tem o nome do sábiu
russo Lebener,, o primeiro a estabelecer cr " peso da luz" - I)e
uma maneira experimental de

Nacional de

últimas são rnuito empregadas na
mctlicina c na preparação de aii,rnentos. Seus raios exterminam
bacterias nocivas. Esta invcrrçio,
objeto de preparação dos trabalhos tlc ciência, era ttsa'ía a'!é então superficialmente com muito

dos. Esta oressão foi

cuidado.

nredida oor

Ínonstrou que a luz exerce pressão
sobre os corpos pôr ela iluminaexatamente

Apesar disso, a

luminescencia

ele. O atual cliretor
do Instituto Íaz honra a essa tra-,

já era aplicada para

diversos fins

dição investigando os mais recôn-

ESi?ERÁ

16dxs as riificul'lades a

';

cscolher novos temas.de ir-rvestiga-

ção. São inúmeros.os trabaIhos, fruto <Ia atividatle pessoaÍ i
',r;
de Vavilov. APesar de sua múl'
Va'
de
atuaçáo
a
tipla atividaCe,
vilov ó muito supcricr a dos mais
clestacados especialistas na teoriá

-':.

da luz. Não há mrtito, sob a rti-

'

Cherenkov descobriu únl Írovô
emissões ltminosas. Es' . .

P.

tipo de

sas emissões, previstas pelo c.éle''
bre lísico inglês i.r,rr] Kelvirr nc

princípio do sécu1o, rcceberarir Q'
nome de " irracliações Cherenkov" e seu estudo é possivel gra'
cas aos métodos r1c investigação

por Vavilov. l'ais e:r-,
periências são levadas a eabtr

propostos

nos rncis imfrrrtrnt"s
institutos de investigação cienti. '.
atrralmcnte

fica

<1o

mundo

intcilo.

i

l)urrnte a !'uerrs pátria \ravi' ' :{
lov colocuu todos os '.errs conhi- ü
cimentos a. serviço da luta contra' r§
os invasores. Graças ao seu esfor- ..r$

' 'rha Velçô,oExêÍcrtoea.VlaÍil

melhos recebeÍam os mais perfeitos instrunlentos óticos, e as maig

divcrsas
tes

substâr'rcias luminescon.

.

O

t

acadêmico

\Iavilov não é sc-

meÍrte o autor de trabalhos cicn
tíficos, mas tamhcm ó um grarrde
divulgador da Elistória e da Filo2§'

tl
.t,
.

..1

§

4
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A única rnulher no munclo
que presicle üxrr. Parlamento
é l.tradezhda Grékova, presidentc do Soviet Suprt.mo da
Repúbli«'a Sc,cialista Soviérica da Bielorrúsia, cujas :es-

sões dirige com a habilidade
e a expcriência de utra grs.nde êstadista.'
Naclezhda Grékova é jrr-

veüt. i\ão faz nruito telrpc
conrplel

oir trinta r.

.-.irrci..r

anos. E,stá Lionanto eu pleno
florescimento de suas í,:,r.ç;,s.
Sua capaciclade nal,-ri.al e a

experisllçia adqrririda l,a uida ctilocaram l{ailezirrl I Grékova ao laclo c1o povo cí n1
êle convivcndo ell süi1s nê-

um camponês rico. pare
snstento. Seu sonho

<1e.

seu

n-rais. ír;-

tirnos era seguir para a cirlatle e aos doze arros canrinhou para Minsk onde apren-

deu

o

ofício de costureira.
,,(lktiaLr", onde trabalhou onze
anos, no ambiente favorável
de uma emprêsa soviética, se
IrÍas oíicinas de costura

desenvolveram suas qualidades de oradora e de dirigente

poiítico. Fora das horas de
irabalho estudava e lia tenaz-

Presidente clo -rarlemento Bielorruso é iilha rie

primeiro a juventucle c1e suas
o{icinas e logo presidiu o ct;-

sofia da Ciência. Seu trabalhc,
sôbrc a vida c as atividades dc
Newton loi muito bem acolhido

dadc".
_

trabalhar na propriedarle

rIlente.

na Inglaterra, pá*ia do grande
I. sábio. Outras obras suas
muitr
i'; populares são "O olho e o scl"
'. t'Lttz sern calor", ,,
Bases exoe
rirnentais da teoria da relativi-

-.

povoaclo natal e quando i.i_:lia
somente 1]ove arlos piecirou

cessiclades, srlas l)reocllpaçoes, suas esperatiças e s€ils
projetos.

A

:

callrponeses m,uito pobr.cs. A

prltnelra guerra mun<lial c a
intervenção devastaram seu

O ponto culminante da vida ci.
entífica de Vayilov foi sua elei_

.. ção para presidente da Academia
de Ciêrrcias <ia URSS (17 de j*.
, tho de 1945). Estudante e sokiadq homem de ciência e presidente
r .de um dos centros científicos mais
importantcs r1o mundo, eis o ca,
' minho percorrido por
Sergeí Vavilov. Hoje, em pleno desenvolvimento de suas forças criadora,,
tem a missão de Ievantar a cien_
cia do país _soviético a uma altu_
ra ainda maior.

Naclezhda Grékova clirigiu

Z^IAI{S}IAPIR,

nritc sindical cla

emprêsa.

Entre os 2.000 operários d.a
oficina existiarn 1 .500 rnulheres e. elas apresentararn
em 1933 a canclidatnra <1e
Grékova 1,ara a. presirlência
do SindicaÍo dos Operários
cta ,\grriha. da RepriLlica Bie-

lorrussa. Rap.darrrerrte a jo-

vem e capacitada niulher- di,
rigente de unr grarrde Sirrdicato, coutecou

a ser conl.lecida também pelos operários
cle outras indúsirias. Tôda a
vida,e a experiência de Gré-

kova estava consagrada à ati-

vidade social. O distrito rle
Betkovsk elegeu-a rleputado
no Soviet Supreino tia Bie-

lorrusia.

(Do Bolerin de InÍornracion de La Legacion rle la
Li.R.S.S.

-

lVlontevidéo).
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ÇÃo AO

,.TACÃO

DE FERRO" DE JACK LONDON
, PAUL VAILLANT-COUTLTRIER

O "Tacão de lierro', já é unta obra clássica.
0 títu1o mesmo do livro de Jack London pas_
sou em linguagerl corrcnte a ser sinônimo .da implacavel Ditadura tÍo Capital.
O livro, em seu conjuntq representa o quadrc
mais forte que já foi csboçado por um escritor, como

verdadeira antecipação revolucionária.
" Sou socialis ta, dizia Jack London, primeirr,r,
pqrque nascido proletáriq em boa hora desóobri que
o Socialismo era a única .saícla para o proletariado;
depois, p<-rrque deixando de s.er proletário para. mo

transÍormar em parasita (urn parasita artista, pode
ser), descobrí igualmente qrre o Socialismo era uma
saída. para o artista e pâra as artes',.
Com seu inrcnso talento de nar.ratlor, Jack l_on..
don
escritor proletário envolviclo dêscle quas prirneiras publicações na roda in{ernai d.o sucesso e

da publicidade

descreveu, na Íigura

do herói r1o
o homem que
teria queritlo incarnar, o militante perieito, o com j

-

" Tacão cle Ferro", Ernest Everharrl-

batcnte tipo rlo proletariado rcvolucionário, contra

o

inimigo de classe.

Às

discu.ssões

cntre intelectuais, a perturbaçãt

lançada p,ela prédica socialista na classe méc1ia,
tiesenrprêgo,

a

eclosão

da grévc gera1, a

do " Tacão de Ferro" conr a

cunrplicicla<le

o

exaltação
asse-

-gura<la pela corrupção
da aristocracia operária e
dos sindicatos reformistas,
.o esmagamento da sublevação de catr1,p()nescs, a terrível vida do ,,povo mergulhado no abismo", os provocadores, os roubos à
maneira c{os " gangstcrs", o ter,:or, a bomba-- de
Washington, a prisão dos líderes parlamentar.es, sua

libertação, o cinisrno inteligente rlas oligarquias, a
cornuna de Chicago e sua repressão, tudo isso cons_
titue urn quadro algumas r.ezes profético, onde já se
dcscobre o fascismo europeu e os métodos de as_
sassínios enr massa empregaclos pelas organizações
patronais rla nroderna ,,democrácia,' americana
ern
sua luta cofltre os operários, como aconteceu enr

Pcnsylvania.

i

Poric-se acusar Jack London cle ter pintacÍo um
quariro bem ncgro, de ter previsto trezentos anos
da
dominação .sangrenta do ,i Tacão de Ferro,', depois

da derrota revolucionária ? Além de nos encontrar_
üios no donínio da fantasia, o pessimi,.mo de
Jack
I-ondon se explica h:istdricamcnte. Jack London escrevia no esta<lo de espírito da esmagadora maioria
<ios intelectuais sociais-tlcmocratas de sua época. C
" Tacão de Ferrp" data de 1907. Foi composto na
atmosÍera criada pela imigração dos russos verme_
lhos de 1905. E se percebe claramente que a sua

E.SFERÁ

inspiraçào revolucionária pÍovem das fonles russas

:- tinha entre suas relações os mais íntimos. participantes ativos da primeira revolução _ c que
se sub. *
meteu ao contra-go1pe de sua deprcssão consàcutivâ
à derrotá. Por outro 1ado, antigo operár.io, erir con:
tecto, por sua sítuação Iitcrária, com os capitalistas,
conhecia por êxperiência nos dois extremos, o poder l
então em plena ascenção do capitalismo americano, e,

.

comparando-o à autocracia degenerada e ao capitalismo cmbrionário da Rússia, não porlia senão imaginar
unia opressão muito mais duradoura, mais estandar.
dizada, m;ris racionalizada quando se encarava a vi.
tória do "Tacão de Ferro', no seu própr.io país.

Por isso, se o livro de Jack Londcn permanece
uma grande obra corno trabalho de ficção, alguns de
seus detalhes nôs, parecem hoje limitados e mcjmd
perigosos sob o porrto de vista dos ensinamer.,to, ,avolucionários.
Entre 1907

e lioje, a experiência de uma revolução do proletariado r.itorioso já foi Íeita. Tarnbém, depois existiu Lenine. "Depois,, ó uma manei,
ra cle dizcr, porque, quando Jack London escre,ria
seu livro, Lenine que muito tempo antes havia tra-

:

çado as grandes linhas de grganizaçiao e atividacle dc
um Partido rcvolucionário eru " eue lazer-?". lutava
passo a passo, precisamente, contra o pessimisnro nas

Íileiras Ca irrteligência revolucionária, recusanrlo-se a_
dar um carátcr de derrota ao insucesso de 1905, preconizando como rcalista, uma po1ítica de participa.
.ção nas eleições do Dotma, para utilizar torias as lpai
ccÍas dc iegalidacle qrie subsistiam, travando a batalha contra os desvios idealistas, oporttnistas oL1 esquerdistas do grupo Bogdanov-Lounatcharski, e pre.
r'êndo logo o despertar revolucionário que rievia ser
marcado em_1972 pelas greves de Léna.
O gênio de Lenine, traçava também, ern 19O7,
as grandes linhas de uma antecipação revolucionária.
que se devia realizar.
Mas, . Jack London, não conhecia Lenine ou o
pgr-dia la nrassa tlos revolucionários russos.
Tocado, como muitos intelectuais <1a época, per.o
heroismo individual exigiclo pelos métocios terroristas dos naroclniks, Jack'London via a ação revolu,
cionária como a obra de um.punharlo de individua-.
lidades. ativas q,ue se' impunham por rlma sequência
de golpes vitoriosos. Assim, descreve a luta contrá
o Tacão de Ferro muito mais como místico € ro'mântico do que como materialista. Fez dela uma su.
cessão c1e atentados e de provocações complicadas,
organizados por ag.entes dissimulados e empolgadod
pelo Íanatismo de uma religião nova e acabou trans.
31
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os dirigentes di Revoluião , e-xplica o '" recúo do socialistnô' ' pe1â
{ormamlo scus hcróis
em ageÍrtes que levam o,sacrifício revolucionário mata os espíriios comô-os co.po.", .'esqu"ccrid,i
-eo ponto r1c sc tornarcm policiais do serviqo secreto' quando passa. em revista as razões da espcra, tle
Cas oligarqriias para meil:or surpreender os seus se- Íalar na U.R.S.S., cntão em 1t1ena batalha para a
ieccnstrução de sua economia, em vias de curar as
gredos.
'
Sem rlíryir]a, entrcvê-se através o livro tle Jack Íericlas tla guerra civil e de mostrar às cinco oupartes do mundo o exemplo de um pc,vo re
; London qrre o resultado firial é o triunfo do orole- tras
,,Fraternirlacle,,,
que nada podc abater porque cstá ar.
volucioúário
tariado e à r.einarlo da
mas a massa
que devc scr hisioricamentà a artesan e a benefi- maclo de uma doutrina justa aplicacla de forrr-ra rêapor um partiilo c'lisciplina<lo com a |articipa- ciária não aparcce cm toclo o livro ."rrão ao,,,o'r* lista

rebanho <le escravos, miserável e céga, incapaz d.r. ção esclarccida e entusiasta das ntassas.
Exatamente em uma época que a rcvoiução {ez
ser organizatla € quq só prova a sua existência por

irrupção no munclo Ílor uma porta que Jack

soDfessalIos sanglfl nâríos.

Lt-,n.

Mas é preciso fazcr justiça a Jack Lon6on que don acreditava Ícchada por muito tenpo, no moque a' crise se desenvolve na própria
jamais acreditou flos ruÍnores narcotisantes ao p".i-

"to

l'"n:o.
fismo nem nas promessas enganadoras de uma aar-o- . America uma situação pre-revolucionâria, o facão,
Cc Fcrro pcrnranece como urn lilro rle grande cÍas
luçao sqln vlolcncra'
se na obrzr de um escritor que o prolctariarlo pod.;
Em 7 de Março de 1916, nove anôs depoi! cle _^,-.,_-,,^^: _ ^_-;
tttt:^o::-",
como utn dos tieus.
'f

tei escrito. o acão clc lierro, 1a"t tonaorr, .ntàà
Eo auge da celebrirlartre enviava ao partido sc ]
i;rr. ai. Estados unidos. sua clemissão ,", ,.J;:"
,
tes termos :

.

.cncrglcamentc'.
corn eíeito' nunca
Jatk London'

esquece as crucl'
dades' os implacáveis necessitados da luta de classes

bvocando seus sucessos, êste homem que a bur-

gtezia amparava, reivin'dicando o título <le membro Ca
".Prczarlos Camaraclas. Solicito meu desligamen.
to do Partirlo Socialista porque,nêle encontro falta classe opcrária. " onde nasci", como êlc mesmo rlizio,
".e à qual pertenço"' jogava êsse duro aviso ao ca'

de energia e rle

combatividacle

e porque

cessou

de

apoiar com todas suas Íôrças a luta de classes.
" Inicia'lmente Íui membro do velho Socialist La.
,bowr party, que, êste sim, era re.,,olucioná.io . ,e
Ínantinha tle pé sôbre as patas trazeiras. Desde essa
época até agora tenlio sido um membro combatentc
do partido socialista. Apesar de tantos riias decorridos, meu esÍorço rie combatente pela causa não
-está inteiramente esqucci<1o. Dirigido para a revolt"

pitalisn-io:

"Não tenho mais a

preocupação

de subir. ()

potente edifício da sociedade, acima de minha cabe'
çai não contem ne.nhuma atração para mim' São os
alicerces que me, interessam' Aí' sou feliz so{renrtq
de
nas mãos, ombro a ombro com intelec'
.a1a1111
tuais' idealistas' operários concientes, dando golpes o
abalando. todo o edifício' Qrralquer dia' quando forde classe tal como .rsir"rra e praticava o s'ocrallsl mos mais nufileÍosos e til'ermos mais algumas a1aLabour Party, e sustentarlo pelas minhas melhores :.ut"ot. para tratralhar, arrasaremos o cdiÍício e com
.convicçõcs pessoais, tinha {é na classe operária corno êle toda sua vida de podridão e seus cadáveÍes am'
'c monstruoso egoislno de que está im.combatente, niao Íazend,o união nem acôrdos com u bulantes'
porão e cons'
iniinigo, pocleria chegar a se elnancipar. I\[as, uma pregnado' Então Íaremos a limpeza do
para
gênefo
o
truiremos
uma
nova
ha:bitação
Jrumavez que nêsses últimos anos a tendência do socia.
''lismo nos Estados Unidos tern sido toda de com- no, onde todos os quartos serão alegres e claros o
pi.omissos, sinto que meu espírito se recúsa a san- onde o ar que se respira será limpo' nobre e vital"'
Grande lição dada por úm escritor de raça a
,cionar mais ,essas pací{icas disposições e que. não
-prlsso permanecer como membro do Partido. Eis os tantos dos nossos camaradas de juventrrde, de guerra e de revolta, que depois dos quarenta anos pasmotivuá rle minha demissão''.
saram para o campo do ôonlormismo e que em troca
leninismo
atmosfera
de
ea
Se a ignorância do
'1907 agravando ainda as deformações inerentes ao; da gamela de sôpa da burguezia ou de uma cadeira
intelectuais individualistas, explicam o que há de er. acadêmica, escolheram em definitivo uma , pretensa
rado hoje no livro de,Jack London, cômpreende-se "neuiralidade" que impõe a coleira, a guarda da
menos .o pessimismo de Anatole France, escrevendo porta e o aperto de mão das oligarquias qúe ma'
em 1923 para o Tacão d,e Ferro, um prefácio no qual nejam os chicotes. I

Dê seu apoio

a.o

[{uuilnsntu Pupular flltti-lntnUrnlista
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Dias «!a CosÍa

Â vida dos negrtrs no sul dos Estados Unidos ê
tão " boa", tão " amena", tão cheia de segurança,
cc,nsiilelações c cqnlorto moral e rnaterial que exrste
aií urna canção negra onde há os seguintes versos:
" iÍrrtgygt que crescern no Sul,
Quc aslranhas fruÍos quc dão:

folha.c todas tle sangute,
i)o sanlluc us rai,àes sü,o.
E os pobres negros deluntos

Ás

.

.PcndcnIes delas estão,
,A balançarem na brisa
Do meu sulino torrd.o.
E os poltres negros deluntos

Que estranha fru,ta que

sã,o!i'

Estranhas frrrtas, realmente sáo os cadáveres dos
negros enforcarlos pelos brancos c pendentes tios galhos rla,s árvores.
Tão esttanhas qrre serviram admiraveimente par:a
título de uln rios mais trágicos romances já esciitos
nos EstaCos Unidos, Íixando a vida dos negros, o
rlrama r{os negros, que antes eram mercadoria trrzitia da AÍrica e hoje são párias, réprobos, quase anih1â:is. caçados a pau pôr qualqrrer motivo, enÍorcados,
quclma<los, pcnrlurados em árvorcs. Pois bem, é a
vida e a morte clessa gente eni uma cidatie da deorgia
o que Lilian Smith íixa com singgular .realisma.
Como, era de prever, toda a sociedade branca norte_
amcricana se levantou contra o livro. A hipocrisia
rlas velhas priritamas, o egoismo dos magnatas, a blanclicie emclientc dos pastores, o pu<lor das donzelas so-

{isticadas, tudo se uniu contra a.s páginas candentes
da autora. Dando conta do qtic Íoi esse combate, dizn:s o editor brasileiro de ".Fruta Estranha,':
"Neste romance Lilian Smith encara corajosa,.
m€nte urn dos mais serios problemas norte-ameiica_
problema do negro. E a realidade.com que o
'.ios -o
Íez levou as a-utoridades de Boston a julgarem o iivlo imoral, (como há pouco acontecet aqui no Bra_
-*ii com o romance " Frcxrteira Asreste", àe lvat
Fcrlro de Martins) , l..rterrlitan<1o-o sob o pretexto rie
quc_a sua linguagem era .,indecente e impura, ten_
dendo a. corromper a moral da Juventude".
" Pouco ílepois o livro tambem era interditailo
em Detroit, e o Departamento rlos Correios resolvia
prciibir a remessa da obra por seu intermedio".

E'

que a sociedade americana, a burguezia, a re_
ligião, os capitalistas, os puritanoÁ do dol"lar e'da i:ílilia. dcfensores teóricos da democracia, ..tavam
ca,ndalizados. Não com os fatos contadas no livrq que
"._
eram torlos verdadeiros, mas porque esses fatos esta-

vanr no livro. " Façarnos misétias, cometarnos crimes,
mas não os cônterütos nem deixemo5 que os contenl.
Isso poderá criar um mundo novo, diierente
qr"
não possamos continuar a fazer âs nossas misêrias,
"Àccoieter' os nossos crimes e gozar depois a necessária
aÍ::ro1vição, desrle que sejamos assiduos ao templo,
e ,le
quãndo, façamos doações a cluhes elegantes
1êZ -_g*
de filantropia bem arrumada e cheiranclo , ag-rã i.
lavanda".

ESFERA

O livro de Liiian Smith, corno antes o " Filhc
Nativo", de Wright, era um livro perigoso. Ima. 1.,

;

ginern só que unr negro, um negro íormado em medicina, tem ali a coragem ãe dizer a um brancq no
único momento de feação dc toria a sua vida:
" Não é apenas pela miséria. . . pelos ordenados -ín{imos...
Sanr parecia estar tateafldo à pro-.:
cur:, de palavras.
Não ê por causa de Jim Crow,..

causa de vocês,
homens brancos... tão áridos:-

E' por

ccrio as suas terras.r ápossantlo-se cie nossas mü-lli
lliei'es... Sim, usando-as como.... estêrco; é,só o,

<iur e,ias significam para vocês... Adubo... para fâ.i,,
zrr qualquer coisa,verdejar na sua vida. E' só o i,lue
elas significam para vocês... Minha irmã...
À
voz dele parecia agoÍa o sussurro da brisa nas- pâl-

nreiras.
Minha própria màe... À mulher q,úe
afi-ro... Um
branco tomou-a... atirou-a de lado..
como coisa imunda e. mal cheirosa... Pàr que não
as cleixam eÍfi pâ,2:) I Deus do céu, por que é que o.1
ncgÍo tem c1e suportar isso! * A voz de Sam acal*,.
mcn-se de repente
sei que não posso meter Deus
nisso. Que é que um
Deus decente poderia ter

i-

""

corrt..

A

frase tem que ser interrompida por um pala-

j

'
vrão do bra,nco. O ibranco não pode ouvir o relato _de
seus própri-os crimes. O'que não impede que acon{.e- .

ça o

seguinte:

.:

" lJma criança Choramingorr: " Mamãe,'estoü cDil
Ícme, estou com fome" e puJ(ou o vestido rla mâe,
qüe estava voltada para a multidão.
"Psiu!
recomendou ela sem se virarPsii -I Estão queimando
um negro. Não quer ver
' ;i
qneimarem um rregro?
" Uma tenúe coluna de fumaça. s,ubia agora para,,l
o céu crepuscular. U.m cão latiu, áutro respúdeu, um.:'':
teiceiro, e mais outro, como se uma grarde inquieia. ',i,
çãc se tivesse âpoderailo dêles.
" Deus do céu,.. Deus de piedade... Harris nadà
poderia Íazer agora... E eÍe estava ali sentado e
agtlentava aquilo... Sim... batendo o punho na di-l.l

reção do carro, desesperado. com a própria impqtência.

" As mulheres brancas Íitavam-no com curiodida=

dc. Um filhc, de operário aproximou-se do carro c.

encarou-o. "E' outro negro, mamãe! exclamou. E
a mulhér: " Cale a boca ! Ele pode agarrá-lo e fazerlhe mal. Você não sabe disso?"

"Cada negro um bicho papâo... escondido

ern,

haixo da cama, de cada branco... E, de fazer a gentE:
chamar a Deus, E de Íazer a gente ter vontade di

rir:, interminavelmente, enquanto chora...

"Gritos agora. Ouviam-se gritos, ,e a fumaçp
tornara-se negra.. como se ,tivessem atirado óleo nas,

chi,mas.

" Sam deu a partida, guiou o carro lentamentr.
atrarés do Bairro Negro".
E é todo assim o livro de l_iliam Smith, Íixatr,lo':

fatos, procurando suas origens, analizando réações dt,'

almas em face dos acontecimentos. Onde ..1ã, es.

iO menino quu *orr€u aÍogado
BERNARDO ELIS

.

tinha um irorror de gente na berra drr
o delcgado chcgou. f) corpo nri
rio
do menino estendia se na areia. Arroxeado:

en{im. As águas .claras e mansas clavarn-l}res o.
carinho que o trabaiho nao deixava as mãrs
lhes dar. I)avam-lhes brinquerlos que a falla dc

Frio.

cohre negava.
Para os meninos ricos, havia Papai Noe1.

J{L

quanclo

Espanzinado.

O

to.

Delegado sentenciou que estala rnor-

Embora todos

já

soubessem 6l .so,

o

es-

panto foi geral. E, houve unr silêucio ináu,
. sarcasticameirte cheio de reflexões. I-ogo, porém,' vie.rarn comentários: "que o urenino estava vacliando no rio cheio e den trn.r ile ponta. Que demorou a voitar à tona. Os outros
meninos gritaram, berraratri. Que o lzendeiro
ve,o corren<Io, mergulhou tanibém. Chegaram
..mais pess{ras. Depois ureia hora o corpo passava na passagefll e unr velho o tirou. Quê
isso, quê aquilo, quê era utna sucurí.que tinha

:= ali".
Agora o cadár'erziniro estava estendido na
praia.
l) i)ciegado esbravejou conlrá essas 1nu:
, theres que botarn fill-ros no nruncio e não thes
, dão eclucação, nãô cuidam dêles.
1.
N{as a mãe dêie era a cozinheira cla pen- e ncm sab:a tle nada !
sãg

Ah:

é?

-Colncqaram

a caiçar no uteuino a cal:inha

suja e remendada
Aqueles meninos rla rua da beira cio rio
viviam dentrq dágua o qtte da1,a o dia. O rio
bra a escola dêles. Suzr cliversão, seu mundo -

t,
.

sciuções? Quem as encontrará.? Não será de cerio
aquele jornalista chamado Prentis Reid, que olha a
insta,nte onde se alinham a Sarrta Bíblia (sendo eje
aieu), Bom Senso. A Idade da Razáo, Os .DireIt';s

' do homrm' "quatro iivros [:em manuseados". Níc,
: pode achá-la. 'Para ele o caso f o seguinte:
'
Os que participaram do linchamentô, era'r2
:. uma '3corja de desordeiros. Não sabemos quem são"
. E' verdade que deviam ser punidos. Mas quern sio
, eles? Parece que lingue'm sabe. Um ipportante ei. dadáo branco foi assassittado. Era necessario Íaze?ss
justiça. O caso Cevia ser levado aos tribunais. Aquedevia ter sirlo julgado. Todo cidadão ies-

.r le negro

peitador da lei pensa desta Íorma. Mas a guerra nos

rievolveu um tipo diferenf.e de negro, que o Su1 nãc
.,
,: aprecia. E os agentes trabalhistas do Norte piora\ ram a situação, com prornessas que não pretentlem
crrmpri-f. Só o que a inrlustria nortista íará será

atrair

nossos negros, dt:ixando-os morrer à. mingua

.quando não precisarem mais de1es. Nem haverá tarn34

Para os da Rtra da beira do rio, enchente.
. Êies ficavatn irrlaginancio urna cheia quc
gobri§se as casas da Rua debaixo. Então só os
teihados ficarian'r <le fóri. Pocleriam dar ciepontas cla tôrre da igreja, ir nadaaclo de casa
em casa, Íazet barquinhos e sa:r remanclo por
entre os telhados.
Naquela noite de fin, de dezemi:ro o rio
roncou feito urn clanacio. L)e n-ranhã, a luz
morta do dia.punha re{lexos icliotas nos redemoinhos traiçoeiros das águas barrentas. No
meio, a correntcla sc encrespava em saltos
selvagens, em sa::acoteios lúiiricos, numa voiírpia diabóiica de destruição.
O menino enfincou um pausinho lla areia da
praia,' marcaudo a oria clas águas. Com pouco, srrmiu tudo.
CaS:az do rio passaÍ pro riba
ponte.
-Depois {orarn nadar na vargent.daI{as
o

rio

estava en{ezado, troinbudo, cheio de instintos crim ncsos e arrebatou o rnenino.
morreu, descançou. \,"amos cui- Qtrem
dar dos
vivos
disse o l)elegado. D povo
- presença incôrnorla daomorte
riu, por que a
rondava friamente a criança a'rroxeada.

pcüso, em Chicago, esmolas dadas nas(portas rlcs
fur.dos, como aqui
e disso Íogo os nossos negÍôs se
- tentativas Íeitas para interÍerir
certíficarão. Essas
enr nossa maneira sulista de agir enervam muita gente, gente rápida demais no gatilho. Os negros esq,.reccram-se do seu lugar, e isto é coisa que o sul jarnais permitirá", " Os negros esqucceram-se do seu

l',rgar. Para ê1es o lugar do negro é na cozinha
Co branco, no quintal do branco, no trabalho <lo

branco, de espin'ha curvada, recebendo o que o
blarco quizer pagaÍ como esmola. Só assim p,r-

der'á o negro viver. Do contrário'terá que peníer
d,-' galho das áivores, '' estranha fruta", nascida ria
nrais: repuisiva das sementes. a exploração Co homem
pelo homem. a divGâo do m,undo em raças e cast:Is,,
oncie uns se arvoraÍn a senhores e outrcis são manti'Jr,s pela Íorça como escravos. Até o dia em q,lô
fesses escravos quebrem as suas cadeias, para não perrlitir mais que árvorês como a da Georgia, com frutos huma,nos pendentes de corrlas sujerh a visão de
qtialquer ser humano em qualquer lügar do univer,uo-
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Exêrcito Ver,melho

(Exclusivo para Fsrana)

tÍOSCOU
Press)

-

(L,spgçint pcla Inter

No verão de

7912, d,u-

.rantc a grande guerra patriótica,
ocôrreu o seguinte episódio na

Írente do l{uban. Sete

jovens
soviáticos dclendiam uma colina
um pcdaço de território russo
*- contra os ataques alemães- Pas-

'savam de vinte os inimigos

que

os atacavam. Faziam estes

um

fogo aterrador, disparavam morteiros: por'érn, não se atrevianr a
.chegar ao alcance das baionetas
"fussas.

tJs sete valentes. resistiam. Tirtham de mantcr a posição até que
chegassem reÍorÇos. i'rês esta-vam feridos: oorém. viviam: car-.
rcgãvâm os Iusís e os entregavanl
aos comDanhelro5. Q íogo nao
cedla. .lá se ouviam as vozes dos
alemães, que gritavam: " Russos.

funtlo valor simbólico. Sim, o
Exéfcito Vermelho úlr se encontrava de nenhuma forma, sozinho
nesta dura guerra contra os gana

Entre eles havia um rapazinho de
tÍeze a quatorze anos, querido de.
mundo, o intrépido guerrilheiro Vasia. Estava sepdo cura-.

todo.

seu lado,

do tle ferímento produzido pon

todo o povo, toda a sua culturT
secular. Estava armaclo não só
com os Íuzís automáticos e com
as metralhadoÍas, mas, atem dis-

cnorme golpe na cabeça. O verdugo acredítou, sem dúvida, que
ttnha dado cabo do rapazola; porém,-Vasia vivia, estava sentado
a nosso lado e sorria. Um sariBento barbudo recebera a visita

gsters alemães. Tinha,

so, com os grandes valores espiri-

tuais. Os

sotdados

do Exército

Vermelho sêntiam no campo de
batalha o sopÍo alentador de um

ce sua íilha. Ao escutar-me, con-

povo de muitos_ milhões de alrrlas;
ouviam as vozes reanimadoras da-

no pai, mantinha-se
murto âtenta. Em uma cama hao

queles cujos nomes constituem
um títuio de glória para o povoAssim, é claro que na primeira
linha de combate se encontrava
Vladimir Mayakovski, esse ho-

vra nluitos livros de Mayakovski.

mem ênorme, com rosto de ope.

servava-a abraçada.

Ea

menina,

recostando-se

T,erminada a palestra, todos começavam a pcrllr que se lêsse ver-

sos; porêm, nâo o pediam a miÍrir
mas a um jovem cgm a caDeça
envoivida em gâses, que estava
recostado perto de uma janela,
Gostavam de demonstrar a umã

!" Um jovem de olhos

rário e uma grande alma de poeta russo. Mayakovski viveu em

azrrls. csten<iido sobre a terra. Írz
urn movltncnto. Parecia que qeseJevá respollder algo, mas se lími-

uma época de grande significatlo,
na qual seu país começou nova
vida. Seus versos deram têmpe-

pessoa conhecedora

ra à alma daquela geração de jo-

ria demonstrar com Íátos
com méros aplausos.

rer-Cei-vos

tou a apertar os Oentes com nrais

força. Neste momeflÍo, um

oe

6cus camaradas Íeridos grltou úns
versos do poeta lvlayakovski:

" Iiale
aos lasctstas
a linguagem do logu. balas em rrez tle paiavras,
e o fio das baionetas,'.
Ouviram-se qo\-os dlsparos.
Para'dois alcmães, ôs versos ce

Mayakovski Ioram a última coisa
quL escutaram em vir1a. Era esta

a única

respôsta ailequada, a irni-

ca lingua que os nazistas comDreendem bem. Scm oalavras.
O punhado tle heróis manteve a
colina. E quando, depois do com-

bate, o coronel fez o elogio

<leles.

dizendo:

-- "Bravo! Sete contra vinte.
" Lutastes como leões,, .
Respondeu urn jor.cm

-

eslatura

tlc alta

:

" Não éramos sete, mas oito.
Conosco estava Mayakovski,,.

vens soviéticos que então se lançou aos'câmpos de batalha, nâ
defesa da Pátria. Mayacovski preparou-os para.a luta, cultivou ern
seus corações a.Ílmeza e o valo:',
a fidelidade e o sentimento da dignid,ade própria. o ódio ao inimigo e a afeição ao Homem. E os

jovens não,o esqueceram ja,rnais.

Recordo um eoisódiq há um
ano e meio. quando me convidaram a Íalar. em um hosoital de
Moscou, sobre Mayakovski. Na
grande sala destinada aos feridos
graves. havia doze camas, forrnando duas fileiras. Onze Íerido§

se encontravam recostados nos
travesseiros. olhando para mim e
somente um
na extremidade do
lado direito
dava-m,e as costas.
Mas é certo que a este não escaDou nenhuma só palavra das que

se Dronunciaram na sala: era

de Mayakovsque tambem eles, em sua sala,
liam e entendiam o poeta. Ouà

ki.

e

não

Não Íoi dificil convenôer o jovem. A enfermeira, entretanto,
não the permitiu ler mais que uma
só poesia: o jovem estava feridil

na cabeça. .Talvez não Iosse multo artístico. O leitor não se encostava em um piano, mas no espaldar de uma came. Mas as pa7

Iavras de Mayakovski vibravam
extuantes de vida na boca de urn
homem

que havia

morte.
Depois, m,e agradeceram:

-- Não Jeve a mal haver falado
para um âuditório tão reduzido,
Tudo quanto aqui ouvimos sobre
Mayakovski, cada um de nós con-'
tarâ a d.ezenas de camaradas.
Tais foram as palavras de um
Íerido do Exército Vermelho, de
um leitor de Mayakovski.

Estas. palavras encerrâvam uma

ea<leiras. nas quais se acomodaram

dadeiro em se tratando dc Mayj-.

possuiam un:

os Íeridos das salas próximas.

kovski. Mayakovski e

E.çFIiRA

.

'

Costuma-se dizer que cada es-

critor tem os leitores qüe merecern. Isto é particularmente ver-

cego.

grandc verdade e

I

engariado ra,_

-

Puseram no corredor algumas

'

ser:. grande

:

',

'. .,-r.
'1
l r'j:',.':

:.'l

.
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póvã soviéticq o por'o
noüas Íorrpas, a procura de am- o
que venceu o Íascismo
plos áuditóriosl está em cada essão rlig' trofe. em cada gesto.
aos um'do odtro.
No entanto, se'pudesscmos enPassam os anos. O coração de
cotrtrat para cada idéia a sua
Mavakovski deixou de bater !rá
muito temDo, e, entretanto, sabc€xpressão exat4 palavras claras e

meÍi pelo-ho,mem; idéias i-'hâ
vinte e cinco aíos
ao
- lançadàs
vento em nosso país. lançaram

definidas que abarcassem o sentido íntegro do fenômeno, terialoos
de evitar o vocábulo " leitor" para
aplicáJo às pessoas de que acabo
de me reÍcrir. Essas palavras
poeta: queÍr cscreve
corÍentes
versos; leitór: quern 1ê os versos
não reÍletem o sentido proíundo das novas e complexas relações que existem entre " este"
poeta e."cstc" leitor. E sc digo:

cabo sua grande iaçarrlra.

lcitor

" amigos",

verdadeiros

mos que nunca morrerá no bronze

trofes que exaltam a Iorça, o vii1or e a nobreza do Exército Verm,elho, embora osrgrandes feii..ls

dos anos de 19ll

essência

dos 1aços

da

sôbre a nova Russia: como

de

:',oi

possivei multiplicar até ta1 ponto

Reoetimos esta Dalavra: aÍncr.
Que.{oi, senão o amor ao prórimp. que mov€u o grande exército tlo povo soviético, capaz de de-

nutria de um imen-

Esses

mundo, depois da guerra, {ormulavam pessoas pouco infonnadrs

poe,

/ sua nova era de vida.

kovskr.

19-{5 ainCa

versos são aragniÍicos; porer:r,
para muitas pessoas talvez seja
ainda n,ais importante sakr qúê
neles está contida a resposta a
muitas pcrguntas que, .em tod+ o

indissoluveis

ta. o Dovo soviético ao bardo

a

não tivessem acontecido.

corresponder ao amor senão com
o próprio amor ? Nisto reside a

que unem o povo a este

l,Iayakovski ercontramos

dezenas, centenas, milhares de es

fundos sentimentos desse homem.
sua fé nos seres humanos. De cada uma das pásinas a luz do amor
se projetará. E com que se pode

tão pouco ficará expresso tudo:
porcm, se ecentuâ algo muito essencial c novo, contido na natureza íntima dos versos rle Maya-

seus versos sq

' De

imortal de seus verSos.
Abrí agora, em qualquer págiha, qualquer livro de Mayakovski. E' imoossivel não sentir a intelsa pulsação, o bafejo dos pro-

amigos,

- A carga de cnergia vital

profundís§imâs râizes e prepara.
ram moralmente o exército do poYo iivr€, para que pudesse levar a

a fôrça e as riquezas do

povo

a tantas nacionalidades, e torná-lo ca1az dc. suporpertencent€

so amor pelos }romens, sentimen!o total, individual, de tudo quanto é próprio dc X4ayakovski. O

Hu_-

tar as terriveis pÍovas da guerra?

manidade, que o fez ganhar a ba-

pOeta matizava tuúas as coisas com

talha pela liberdade do

mundo

Como, sem capitalistas nem grandes proprietârios de terras, os hr,-

? As grandes idéias de
sqlidariedade humana e de urna
vida justa, sem exploração do ho-

mens coilstroem e administram a
vida? Corno vibla um povo quc
se sente de todo jorern ?'

fen'der com

.

este sentimento:a vontade, o temferamcnto, o engenho, o a{ã insa-

ciável de trabalhar, a procura de

o peito toda a

inteiro
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E MODERNIDADE
E' ocioso pôr uma ntez raais a
qüestão da corresponrlência entre
e arte e o ternpo, em que surgin
e que simboliza por conscquência.

À arte moderna nunca foi, par:r
os guc vêenr, senão uma. coi.r
norrnal, ariequada como pocler
'simbolizador ao nosso tempo e

A arte proporciona a tôdas as
tm sítnbolo em que elai;

relacionada, evidentementg co:n o

ép'<rcas

cabem: não é a realidadc que cria

o síml.-rulo para quc ír ârte o traduza, como geralmente se supõe:
. é a arte. que cria o símbolo em
que a realidade se intcgra, como
é o pensamento que cria as iCéias
efir qlle as ooisas reais do mun<[o exterinr se conlênr c se simpli{icarn. A artc é.cssencialmente simbólica; a coluna dórica está
pa-ra o gênio gregô, conto o t.,rri-,

plo ogival para o misticicllro medieval; como o barrorluismo da
arte portuguesa «le 500 ,)ara o
gônio. nacional; como E1 Greco.
Cézanne, \ran Gogh e Picasso
pere os nossos tsmpos

embo-

ra El Greco, por exemplo,
crc.nologicamentc não pertença ao

anterior poÍque, embora tudo se
modiÍique; isto não signiÍica que
no temDo haja abismos: o telnDf
é contínuo. Assim como o individuo sente. modiíicar-se psiquica,nentc em cada unidaCe de tempo
que transcorre, sentindo no entanto, Iaços e parentesco que se não
pcderiam destruir
a não ser em
casos pat'ológicos, entre o passa,l:
e o presente, e o Íuturo que se divisa
a arte, modificàn.Co-se na
süa técnica de expressão, o que
resuita da necessidade de exprimir o que não tinha ainda sido e-x,
presso e que é caractcristica {undamental <1o tempo, que é aquiio.
sôbre que a- ai-te construirá o sinibolo, continua a mcsma na sua na-

nossô tempô: simbolicamentc, po-

tvreza,,.assim como a filoso{ia é
a nrcsma de PÍatão a Bergson, em-

rém, êle está perto de nós.

bc-ra os problemas tenham variado

Quciram ou não,

levantem-se

as fllais montanhosas barrcir:rs {e
explicações pró e contra
i

devir é uma realidarlc. Quem

tem olhos para ver, zá, que o devir histórico é uma rnealidade pa)-

pavel.

-A.s ct-risas succderr-se

-

dialética orr linearmentg não importa agora. Se a evolução ó urr

íato (evoiuçãc não é sinôninio
de progresso), se a arte, como
a acprnpanha sen-.pre iu:rcionalmcnte
evidentcrnentc que

vimos.

é ocioso pôr uma vez rnais a
questão quan«1o não nos temos
que dirigir àqueies cujos olhos
não vêem e estão velados por
uma neblina de cansaço e de {or-

mal

cânsaÇô

o mundo rle

e formal que

é

onlenr, que. por slt1t
vez, custou a ser ar:eito, mundo

a que Ía1ta o.,sangue e os fler.
vos, que passarahr para lzojc. qur

os tais repudiam e tentarr clemonstrar esteÍ errado- Pobres
diabos ! Ainda se houvesse rrma
cura da sua ccgurira I Mas não lrá: os cégos estl r
fatalmente contlenados a nãc ver.
csperâflÇa na
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ou sido postos doutra maneira e
as soluções tenham sido rliversas.
Só p pobre diabo, pois, misto
r1c

burguês e de cegueira, de cons-

ciência de ciasse e de morte nâ
alma, pôde, pode e poderâ insurgir-se
hramindo, despresando e
iilosoÍando
contra o fato Ct
sangue coÍrer nas veias dcs artistas e da vida continuar seÍena oü
turluitoasa, mas impcssivel aos
seus ódios, sua cegueira. O devir é um fato. E ê1es vão iicanCo
e morrendo. Pararam: morreÍam.
.\ arte vive poroue conÍinua se:n-

l)Íe o seu caminhc, porqüe se nãc
tcrna coisa estática. Ela é, por sua
Ítatrreza, dinpmismo; " é1an" para
mais e mais 1ônge; revolta contra
a poeira sufocante dos cariinhos
percorridos. A arte Íião se satisiaz com os caminhos abertos nas
densas matas: percorÍe-os e atlandoqa-os porque a sua Íorça é para
ser gasta.
l.{as, embora assim seja, vá 1á
um artista recusar-se a respirar a
poeira rtros caminhos batidos, sa1tando os muros que delimitam os

.L

a

AUCUSTO FONTES
caminhos, que senhores meticulo{
:ns e academicos fincaram na ter-

la, tlesbravantlo o seu

-

ye É'r' . ;:

tcntc-o o artista autêntico e terá
u g:lóri" cle ter siclo ê1e mesmo, de
1cl saltado a vcdação do estabelecicio e a mágoa (se.é um artista
quc não junta à sua forqa uma
sercna consciôncia do que Íaz, o
que, nem

sempre se encoutra, o

clue não diminuc o

valor do artis-

ta) clos risos, das

Pedradas, dos
insultos que dos camnhos aberto§
l1res atiram, ou a alegria (se é
urn artista, corno Almeirla Ne-

grciros que "os cornpreende") de
se sentir um,alvo que ihes chama
a atenção, quer quciram ou náo,
os novos.caminhos abertos os tentam, € um misto de impotência e
::ré,1o, os imperle de fazer o mes-

't

nro.

Nenhuma arte, pois, que possa ,',
limitar-se aos caminhos pcrcorri- .-'
rlos e aos linrites irnpostos pelos
:i rhores mcticirlosos e acadêmicos,
Contra os limites I Contra.. o Íor.
grita a artc quei viva.
nrall
Se não colseguisse saltaf as bai.rciras, a árte fossilizar-se-ia.

Aqui, porém, surge um proble!rla grave: todas as barreiras poilerão ser tÍânspostas? Sim, destle que ôutras se lcvantem para <1çlimitar os rnarrs caminhos abel-tos.
(Vejo os senhores mcticulosos e
zrcaclêmicos a nlurmurarem uns aos
outros que o {ilho pródigo regressou ao lar do seu velho pai... A
vcirlarle é qrre, se o Íilho pródigo

.

:egÍessou, veic difsrente, com a '''
saudade, dos caminhos percprridos

e a fome das fomes soÍridas
,

i

no

eserto )

Ora, conr a arte, dá-se o seguinl.'terilizar-se-ia

; sc não construisse

cutias para deiinritar os novus car
nti,tlros, red(Í]r,Ínháiria tonta, es:
ltailrar-re-i:., diluir-se-ra, e, embo.
ra :ivessc percorriC,, ,t(.lvos ceÍni-

.

iieirarir nrarcada a sua
poi 1iovos CaminhoS" iS-'-i
to ié, nãr; teria deixado obras de .l
nlros, nãt

párssagern

i.

arte.,

3l',.
,t

,.

ltfossas crianças
IY

.'WÁSILEWSI{.4

(,Awtora de

.

Escrever?.A proptjsito rie que? Cacla {ia
.que passa inscreve na história
fag"rI-àJ
.roismo. Nas espádrras dos homen"s rnais nor""_
mals surgem azas cle turbilhão e de flama. Os
traqos fisionôrnicos quc nos são fanriliares. ao
lado rlos quais passanros cont irrdiferença, <Ie_

viam trarrsparecer, repentinamente. ern o,á ,r"_
leza severa, a frgura <lo herói. O jovem tor_

na-se gigante, o velho camponês, umã visão
íos
tempos Cavalherescos. Náo existe um canto ,le
nossa- terra em que ríão se rnanifeste urna hu_
manidade sublinre, uma grandeza de alma ilus_
tracla pelos acorúecir-nentõs heróicos qo" .ro. ,"_

latryr os noticiários dos jornais, ai e*issõe.

radiofônicas e outros fatos- Fatos que 1ão exal_
tam a luz dos incêndios, a pírrpura de sangue
derramado, que rrão brilham ..*ro q* fogtiete
multicor subindo io ceu, mas que encerrarn
uma coragem, unra abnegação e um amor in_
finito, ao lado dos quais nossa própria vida pa,fece menos que o grão cle poeira, q.re sacudi_
mos rnaquinalnrente com urn gest6 ãe Cectos.
As criauças ilrscrevern lra lrisiória herói--a
uma página à parte.
Pouco inrporta saber como se chamava u
garoto rle cloze anos " Crianças iguais a ele
existern muitas agora. Falo i.lêle -porcue ,u*
história sirnples e comovente rne ioi ionta,Ja

por

uma, testernurúta ocular,
Os carros alemães já roncavam na estrada. Os cascos de aço vão aparecer ao lado cla
aldeia. E' uma r.elha aldêia rrkraniana tlue
guardou a recordaqãu da luta corrr os alemã.-s
hé mais de vin.te anos.'O bosque não é longe.
Podiam se ocultar entre arvorêdos e atacaritre
sqrpreza as unidaries ininrigas.
To,clos os homens ganham a floresta. Ein
sela e a galope! A poeira sóbe na estrada. E
nessa nuvefir cinzenta uln garoto de doze anos

corre acompanhando os cavalheirc.s. Os
1;atriotas;-se yão, deixanclo a alcleia. As peque-

nas rnãos infautís procuram se agarrar às"ré_
deas, os dedos prerrrcntes se up.gr,,l à crina
dos Çavalos. Mas com,o levar.à lloresta uml
,criança de doze anos paqa expô-la a todcs os
perigos, para uma luta de morte, que reclat.ra
o vlgor e a solidês de urn homem?
E no entanto, iazia piedarle, esse pegueno
que com as faces banhadas em lágrimis,'.o.r.
; atrás do cavalo se agarrando desãspe.aáarnen-

,,

Arco lri§,)

te na.s récleas. A criança está ferida no Lrorâ.ção. proÍundamente: não.o julgaram digno cle
tornar lugar entre os patriotas, não o juigaram
digno de ter uma arnra. E portanto êl.".errte
bem, sente,com toda sua alma que pocle iutar
contl os outros. E quer ser como os orltrosOs cavalos aceleram sua carreira. Os nés nús
das crianças não podenr seguí-los na estrarla
poerenta. E na yoz do garoto transpassa o ,Je_
sespero.

De repente, urn dos cavalheiros, tornado
picd.ie.
inclina do alto cla sela e entrega
-se
rrm objeto à crianca.
é uma granada. Fica na aldera.
-'l'rp1s.,
Si perceberes alguma coisa nos avrse.
Abre o olho. Em caso t1e necessidade podes te
servir da granada !
Âs lágrinras secaram instantareamente.
As mãos da criança pegaram a granada
culq rnetal gela os dedos. Agora tràã vae.
Tem uma granada como um pátriota. E uma
mrssão como utn homem.
Esconde a granada na blusa e volta à ;rIdeia. Como recebeu a ordem, abre o olho.
_ N,nguern presta atenção à este garoto de
tloze anos.. Os alemães,.ainda não túeram ,;s
recoohecimentos : prudentement"... *u"tàÀ e
margenl do Iogarejo.
,\ c:iança observa. O estado maior insralou-se r,t,ma casa à, beira da. estrada. Os oficiais alenrães vão e vênr. Sentinelas guardam a
porta. O menino sente sob a blusa, ã contac:o
clo metal . A pequena rnão vciifica coln rprecâução: a granada está sempre lá, sob a axila.
E na casa à beira da estrada, o estado maior
alemão, os oficiais alemães.
Antes que tenham começado a pilhar o
por.,oado, à incendiar as casas, a matai as :nanças e as mulheres, antes que seja desencadeado o inferno que o garoto tinha ouvido íaIar, irá direito à esta casa. Sua voz permanecerâ firme. suas pálpebras não baterão quando
o sentinela interpelar corn uma vdz roucà. por
gestos êle explica gue tem uma comuniiação a.
fazer ao estado maior, que tem absolrrtá necessidrde de entrar.
Um Oficial surge na porta. Num ukranrano escorchado, pergunta de que se trata.
A voz da criançá não treme. Olha o oficial direito nos olhós e lhe {az entender. que
cle
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o§ gtlerl:rIheiros.

f)eixam que enrre.
Seis homens estão sentados

à mesa.

Inclinados sobre.um mapa falam entre sr, §m
su: Iingua. Todos os olhos se levantam para

considefaf' o recem-chegado.
O menino cbserva, conta. Seis. Dragc*

nas e galõr:s. Nenhuma dúvida. São os oficiais superiores.
Sob a blrrsa o contacto gelado da grànada.
permanéce calmo. Calcula

{) olhar cla criança

eomo se aproximar, conro agir para ser bem
sgcedirlo. Responde num tom firme e criterioso. Procedendo pela ordem. Os guerrilh:i-

ros partiram, todos até o último. Os olhares
duros interrogam inrpacientes. O garoto respcnde lentamcnte, sem abandonar seu sangue
Íric. Conta toda uma história, à rnaneira dos
camponêses, sem precipitação, cogr força ce
detalhes para melhor caicular. E para se firmar Íro c(Íceito desscs homens se qualquer
ccrrfiar

iql

des_

surgisse.

Por fim, o oficial sentado ao centro e..gue
parecia ser o cheIe, Íez ttm gesto com a mão.
Agora êlc sabe tudo: que partiram e como
parriraln. Só resta uma coisà: aonde estão?

0

intérprete tradrtziu a pergunra para o

niellJlro:

Aonde estão os gtrernlheirosl
passo em frente. Eí-Io
perte da mesa. Face a iáce com os sêis ou-

O garoto dá um

tros. Com uma vo,

calma, que nada *ais tem
cle voz infantil disse no rostô clos seis oficiars:
Os grrerr.illrciros estão em lorla oai-ttt!

E nrrm gesto rápido como um ráio, tircl
de sira blrrsa a grarrarla larrçando-a ern cheio

nos honrens da mesa. Antes que trvessem riqlo
teml)o cle lelantar, gritar orr compreen(ler o
que se passava, a nrcrte cheea.
Ii o garoto de ríoze anos está com êles.
IJm contra seis. Seu rosto se rcgela, seus Lra-

ços se acusam, tornani-se austeros colno os üe
uu: aCulto. Sobre sua fronte tocada pela morle;
Iê-sr: 'a grandeza do her-ói.
iríenhum túmulo vae guardá-lo, a terrâ !ra.

tal

nã.o

o cobrirá" Seu corpo de criança

se

transformará numa chama dourada na casi. .m
Íogo. F. cümo un-ra flâmula de ourq seu cora-

ção ardente será umâ brasa sobre a aldcia

ukraniana.

Ç' por iss6 qlle lmpcrtà pouco saber qual
€ra o seu Í1ome, como o ch.amava sua rnãe
quando corria nos campos. E, uill eotre cente_
nas de outros, este elanr do coração, esta c.ol

.

ragem de uma criança que compreende e sal:e
amar ardentemente como um homem. E :1ue
sabe morrer em beleza, corno um homem.
Numa noite de lua, cheia de luz e de som-
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loiie da llkrânià'suave e perlumtrl'
o auto cantinha na estrada. Ao lonee, alem
da floresta, a claridade de um incêndiõ crisailguenia as nuvens, apenas desenhadas. Unr cumrnhão quebrado jaz numa vala, o reflexo do
incêndio ,no céu, o canhoneiolilistante, Iembram I
que esta noite suave e perfumada não é uma
uoite comum. Que a despeito da lua e do pe*
fume das {lores, que apesar do silêncio da'na"'
tareza, é uma noite de hclrror e de sangue.
O grande automovel roda sobre a estra.la.
Os campos cintilam cobertos de orvalho. Alern
do brilho prateado da estrada está a escuridáq
da mata.
E de repente ,um grito ressôa. I)rtas fi.
bra, nurna

,,da,

guras surgem de uma fossa. Dois pequen;ls

guardas de uma quinzena de anos, .não mais,

ar.mados com velhcrs fuzis.
() cano se detem. Os garotos, apontando.
suas armas, avançam com precauçáo. Dispostos a tudo, se aproximam. Na claridade da lua
vemos armas tremefein em suas maos.
Pensemos um .pouco: é noite, o incêndio

queima no horizonte; ao longe um nrids .rn-

cessante, monótono. O bosque é escuro, a estrada deserta e sobre esla estrada. unr grende
autonlovel negro. Impossivel ver qu"à o
ocupa. Talyez dez homens armados até os dentes, conl metralhadoras, talvez, . . varnos lá ad-

vinhar ! Talvez o automovel leve a tocla velocidade forjaclores de ciladas, espiões, oirciais
alemães?...

E diante cle tudo ísso, dois rapazes de
quinze anos, não rnais; sairam da floiesta.
.- Parem !
Paramos. Vivarnente abrimos a porta do
auto e rapidamente escondemos trossos rerrolveres.

A voz inÍautil se fazia severa. Âpie;;amo-nos a mostrar cs passaportes.
a lrrz da ltra. o garoto. sollrancelos r-errados. 1ê corn atenção
Devolve os nossos papels, Sua expressao
se tranquiliza" Então, êle-e szu camaráda podem serenamente cotlversa4 conôsco
Suas. mãoo não tremem mars. Sim, cEtâo ,,
de sentineja. S:ra aideia é muito próxirna, arrJs
do bosque Ol z'nto a êles, guardam a estra(tà;
sabe-se o que pode acontecer?
Partimos, deixando a patrulha, esses Jois jovens de qui.,,ze anos, armãdos co,11 velhas :.spingar.Ías, gi;rrrlando o caminho perto c1e ,"o.. .
.

logart:i'...

"

Dois garotos que saltarão da trincheira

à

rapazes que nesta sinistra noite de 1uta, chera
de cochichos e suspiros das árvores, conteÍiplam o'céu rosado pelo reÍlexo do incênrÍic,

i
;,'

:.

O -,4prrente Desgarro
HAYDE,E

NICOLUSSI

Si tenho algum Dcus ou clan ignoro-o porque
não sei si existem clans ou deuses que concordem comigo.

Por isso aJtenas digc,:
._ €11 soü da ala dàs vidas construidas por si mesmas,
as vidas que não custaram o sangue neln o suor de terceiros;
mas sou contra o progr€sso atingido
debaixo do chicote agressor da servidão coletiva.
Nào sou contra o amor que escolheu livremente a alma gêmea da
mas sou contra os que prostitueú virgens sós e indeÍesas
para ir depois adeante desposar outras virgens.

Não sou contra as leis da Íamilia, que. erige. pedra por
pedsstal de scu iar.

o

sua,

pedra,

À4as sou contra as greis desalmadas,
que €smagam orfãos e desvalidos,

para garantir a hegemonia de uma progênie tarada.

Não sou contra a inclissolubilidade dos amores uirísonos,
ainda que os casais aÍundem no lMo
rio da vida
-porque uma existência inteira é pouca paÍadocoordenar
as etapas
da Íusão integral.
Mas soü contra a indissolubilidade dos matrimônios falidos,
gerancio rlcsencontros viscerais nô âro da própria .aliança
rccehir{e nos degráos do altar'.

r

Eis minha nuclez inconformzda. capaz de tudo e capaz de nada,
paladinos do ICeal.
Por isso é que me sinto tnlhida ante vossas táboas da lei...
Como posso acreditar em clans oú deuses que aprovâm indiÍerentemente

o Bem c o flal:

escutam o clistante canhoileiD e carregam sobre
suas frágeis, espác1rra.s toda a responsabiliclarle

'de

um setor da cstrada. l{ervos retesa<los ao
o iimite rlrirxilno.
E' facil ser r1ln lierói cluanclo se ignora a , urgustia. À,{as estes dois lutarram heroicer.mente
contra um nleclo infantil, bem natural; lnedo
.da noite, rnedo <la guerral meclo do clesconherr, cirlo. Estes clois, a despeito ds tremôr que
agitava suas mãos, tinharir ido alern cio que se
podia considerar tllu perigo mortal, os q11e, t111
sua idéia, no momentq efit q11e saiam da vaia,
era o perigo.
Dois meninos cie quinze anos ! E quanlos
são êles, hoje, que montaln girlzrrda nâsr matas
i sobre as estradas, à ruargem das alcleias e rlos
extrerno, r,ontade forte até

,

Povoados?

Quantos são eies, esses garotos, qile s1lbJ.
tituem os homells qtle partiralll para a fÍe11ie,
e que co1l1o resposta a seu grito. "Parem" recebem rlma llala no coraqão? Quem citará t',40

clos, qnem inscreverá os nomes das aldeias e
dos pcvoados em qtle êles viveram?
Têrn um nome-legiáo. Nossas crianças sào

crianças heróicas, bravas criançaS soviéticas,
que coln l1ma coragem de adultg, com uma
inteligência máscula, lutam hoje pela PítrE.
Crianças rque têm no sangue o amor cla liberdade, criancas para quem a palatra "Pãtria" não é uma palayra morta, mas a virla
lnesmo, o bater do coração, um apelo ardente,

um amor apaixonado.
E sua luta é a pro..ra mais convilrcenie de
rrosda verclacle. E' tambéur o repositorir'r urais

teruivel que a humanidade, estudando nossa
época, pronuflciará t1n1 dia contra o inimigo
celeraclo.

E' corn seu sangue que nossâs crianças pagam sua dír'iria para ôom a Pátria que the deu
nma infância feliz e cheia de sol . Nossas crianças vertem seu sangue ÍIo prato da baiança
em qrle a cofa,gem, a verdade e o amor faráo
pesar para o nosso lado,
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A Macedônia tem úm destirro
,sombrio, E' um país desgarrado

cedônia passo1,.
blica Federal.

'r despedaçadc;. I)urante séculos
'{oi oprimido pelos turcos. Se'u
povo soÍreu, pagou com sangue

Pela primei:a vez se abriram
escolas em lingua materna. Sur-

sua liberdade logo arrancada ccmo se fôsse arrancacla uma rnáe de
seu {ilho. Todos reconheciam a
rle um problema da Ma-

,exi.stência

cedônia, mas ninguem desejava
tornar conirecirnento tla existêncie

rm povo macedônio.
Muito sangue de sérvios, bú1garos e macedônios Íoi derramado ncssa tcrra enr notne dc sua
imagiúria libertação. Os búlgaros consideravam os rnacedônioi
ccmo búlgatos autóctonos e os
de

sérvios julgavâm-ros sérvios

1e-

gitimos. Os dignatários de Bclgratlo chegaram até a trocar seir
nome, batizando-a de " Sérvia Meridional", autoriza4do o epiteto
" maccdónio" para distinguir o
funro.

Os natutais da Macedônia

se

viram obrigados a trcrcâr com frequência ôs se,1s nomes. Àpostolski
passava a. scr Alrostolcsco e Popov se charnava Popovic. Os macedônios não se subnreteran-r. ForaÍn para as irontanhas, passaram
à iuta i1egaI, Íizcram-se revoluciouários, eltheram as prisões e
morrerâfir heroicamente. Muitas
vezes seü valor era utilizarlo pe1os intrigantcs estranhos para os
seus Íins vcnais. Dizia-se não

existil possii.ilidade de solução.
O accsso agudo converteu-se em
doença crônica. A salvação devia chcgar quando a terra Ínacedônica chamou a morte; at.l vcr

a ser uma Reoú-

ge agora uma..literatura macedônica, o país Íoi chamado à vida.
Resta saber até que ponto ioi
e hurnilhante o jugo estrangeiro para se compreender a

pesado

alegria dêsse povo. Em Skopleem Belese, rm Ochrida, se vê
em toda parte no lugar de placas de ruas, p-equenas taboletas
com a indicação " Rua 86", " Rua

247", etc. Não

pense o leitor
numa imitação arnericana". Os nornes das ruas estavam anteé relacionados com a idéia do domínio
sérvio e durante a ooupação rnilitar com a rdéia.do domínio bá1garo. Âinda não Íoi possível dar
rno assim, a .\.face<lônia é uma das
terras mais antigas da cultura es-

lava. Em Ochrida, em Prilepe,
em Skople, nas margens do lago
de Ochrida, entre os penhascos
rregros das montanhas, existem
nome a todas as ruas. Por isso,
devem ser distinguidas pelos nú-

meros. Citei êsse exemplo para
Í:ostrar com.t são amargas aquí

as

recordações

e como é

jovem

a vida nova. Há homens, casas c

ruas, porém os homens

vivem

ainda nas ruas por batizar. Mesmostriros dos séculos XI, XIT,

XIII e XIV
Cem anos antes de Ciotto inau-

gufâr com seus afrescos o seculo
maravilhoso do'Renascimento,
pintores anôlimos da Macedônia

cncontraram' perspectiva, o volume, a vidq a côr e o movimento e enriqueceram o mundo

vos tla Yugoslavia. A

com suas cÍiações. O

questão
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dem reivindicar a questão da prioridade, a ela podern aspirar cor...
justiça os deserdados e pouco cotihecidos macedônios.

O povo conseÍva seus dotes e
seu espírito criador. Apesar dó» ,::
séculos de ignorância e mutismo.
a nrúsica popular da Macedônia
surpreende pela sua originalidede,
por seus acentos pouco comuns,
suas sincopadas.
Em Skople existem exceientes
museus onde foi recolhida a arte
antiga, as mt'lhores rnostras da
artistas mork:rncs. Aquí se po.
dem ver os trabalhos do interessante pintor lvan Maltinovski, as

obras clo esülrltor Dochi e outros'
trabalhos.

A tr{acedôria é pródiga em novos compositores, entre os quais

ê

citar em primeiro lu- '
A lin-,, 'Í
guagem lite:ária da Macedônia
recomeça a sua criação. Noutro
preciso

ÍTâr o nome t.e Prokr:piev.

.

:..

tempo existia aquí uma opulenta

literatura ora1. Os livros

.

em

idioma maced5nio não existem
trâta-se de rrma Iíngua cantarolada e próxima do vulgo. O pri-

i

meiro livro rm idioma maceí!ônio apareceu há sete anos. Exis-:
te em Macedôni4 um brilhante e
apaixonado poeta
- Venko I\{arkovski que fode ser chamado o
criador da linguagem literária

e

revolucionária da forma literâria.

os'invasores alemães {alaram um
idioma comunr com os demais pomacerlônica Íoi resolvida de uma
rnaneira i crite:iosa e inteligente :
foi reconhecirlo aos macedônios
direito dc scr macedônio. A Ma-
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Renasci-

mento nãô começou em Pádua

sim em Ochrida. Assim, se

e

na

arte européia povos na.sua maioria desinteressados pela arte po-

Àquí tudo deve ter começadg
na mesma época. Já há em Macedônia 2.000 professores e ...
150.000 alunos, porém, nas tipo. .':1
gra,fias se acabam de imprimir a
toda plessa as últimas folhas dos
livros escolales. Foram'abertos
ginásios, centros de ensino técnico e um instituto pedagógico. O :i
Dovo, gue por Íim passou a ser
um povo, está ávido de cultura.

Não querc envernizar

nâdâ.

'41
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Sei que g antagonismo nacional
'engendrado pclos séqulos não desaparece em loucos rlias. Também existem dificul.dades na Ma, cedónia. Depris da primeira guer_
ra mundial, o govêrno dç Belgrado instalou rruitos sérvios aqrrí.

.

Durante

a

ocupação os búlgaros

fizetam com que se

afastasscm.

Agora os sérvios começa.ani
.voltar, Terá que ser superado

a

o

antigo desacordo e a 'medicina in-

terpreta êsse grito que fepetem
rnil,hões de yugoeslavos, cortando
cadenciosamente

as sílabas,

como

utn juramento: " Fraternidade

'

e

Unidade".
' Na Macetlônia, mais de 30 7c
da população é composta de albaneses, turcos e kutsovlajos. Os

:' macedônios .nrveram longo

tempo

. oprimidos comô se preparasseff
I I\arB ser oprüssprcs. Forar4 aber_
tas escolas para os albaneses, pa-

ra os turcos ( para os

kutsovlá-

.jos. Existcm letreiros em mritos
idiomas. Nos comícios em que intervinhani os albaneses, Ía1am ai_
banês c os turcos em turco. E
com todos os idiomas difcrentes
sê fez uma língua comum: a dig-
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nidade,

a liberdade, a

solidarie-

riquezas úo Íoram ainda desco-' bertas. l)uratte muito tempo Íoi

Em um mosteiro próximo de
vi muitos àcedônios fugitivos da G,:écia. Camponeses
arneaçados de morte. Mais de ...

olhada como um câmpo de batalha e não côri1o uma terra de trabalho. Tenho cstado nàs akleias:

dade.

Prilepe

200.000 macedônios se encontram

ao outro lado da íronteira grega.
Sei que alguns jornais estrangei_
ros têm apontado a Grécia como
exemplo para os povos livres
dos,
Balcans. Gostaria que êsses jornalistas viessem até aquí.

E, cer_
to que a Macedônia fica muito
ionge e quc os caminhos, para
êsse país são detestáveis, mas em
compensação poderiam se deiei

tar com a beleza dcj lago

de

Ochrida. -\quí escutariam a narrativa de uma velha camponesa
que salvou da morte os seus ne
tinhos: "chegaram e disseranr:
cluem não quizer ser um grego

vivq

casas com chão de terra; quase
rrenhüm movel e scm camas; cri_
anças descalças. A séca daniÍicou
o trigo; a s.\a queimou também

o tabaco, De uma maneira geral

a Macedônia se arranja o ano inteiro com'o seu trigo. No mo

mento.que atiave§samos dar{.
apgnas até o começo do ano novO.
,\4as a Mactdônia de hoje não

é

uma rnadrasra e já está chegando o trigo le Voievodina. Será

difícil, poréin, não se passará
it,me. Chegarr. dc Beigrado 5ô
tratoÍes. Leva_se a catro a iefor_

:na agrá

r ia .

Aquí só se trabalha uma quar.
ta parte de r tocla a terra _ Os

dentro de uma hora será r,.n
eslavo rnorto".

campos sem dono são distribrri
dos entre os camponeses sem teÍ-

Há uma rlór oculrà l)or.que a
fronteira nào passa unícamentc

Doneses

peÍa terra macedônia: passa também pelos coraçôes dos macedô-

rrios. Esta terra é pobrc

DE TODO O

-

tsRÃ,SIIr

sl1as

!

Comprern seus livros por interrnedio de

rá. Na aldeit

de Kosach os cam_

me responderam
temente qua irJo Íhes Íiz

exceicn_
1rt.rg,.rn.

tas sôbr-e os iornecirnentos de

reais e

carne

: .,À mãe se

ce_

clá

uma porção sim regatear nad.a,,,
-{gora nào esrá difícil, scndo que
dentro de um ano será niais {acil-

Hoje o rei .;rão man(a. Agora
nó;: o povo;

mandamos

Tah'ez exista quem se admire

por terem os

macedôàios vota<1o
unanimemente pcla Frentc Nacional
alguem que esteja nmito
-

longe de ser macedônio . .A quí
náo hâ grupos tle oposição, nem
siquer: crrfls de oposição. Âqrrí
todos compreendemÍque
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quer

óalcan tor siflônimo de ]rosti_
iidade nacional, de golpes de Es_
tado paÍacianoe, de cultura atra_
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Tito

dizer una \,Iacedônia 1ivre.
Em algum tempo a palavra
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sada, de intolerância, r1e barbarismo. Saiiram todos que êsse
tempo já passou. Os Balcans vi_

vem urya época de {raternidade.
de elevaçào cultur.al, tlc constrri

ção e se rinrla cxistcm ..Bal-

cans" no velho sentido da palavra, dêsde logo se porle rlizcr que
não é nos Balcans.

E.rpàna

A luta continua, Arnaldo
Eliezer Burlá
" Os hornenl sós", o- romance
que Emil Farl,at vinl-ra escreven-

Londres, hoje à noite, num comício ceiebrado num café. Mo-;-

do há anos, ai*da sob a

1ey disse aos presentês que os
fascistas nunca esquecelia* ,.ru
soÍrimentos e procurariam tambénr que scus inimigos não os e.iqtecessém". Isto disse um telegrarna rla Reuters. E tudo aconteceu em 17 de dezembro de 1945.
poucos Íneses depois do iim da

'iilintiana,

eír:eÍra umír

pressão

merrsagern

que todo honrem de bom senso
negaria ainda Lá poucas semanas,
mas que agli'r já não se afigura

tão in4rossí,rel e

moustruôsa.

" Destruir, para depois construir"
eis o que qúer signilicar aqur1a bomba atir.rda por Arnaldo na
casa dc um ,Jos " poderosos ' 1-ro-

das raizes as í+rvores scmeadas
pelo espírito rn::léÍicr-r d* ditadu-

ra; arrasâr coÍir as suas'obras Iuxuosas e enga-beladoras; espezinhar cis rnií:s de invencibilidarle
dos figurões ilc podcr.. . E depois então c;nstruir um munilo
belo e indef-)rÍnado, um rnundo
com esôolas * sanatórios, com jar'bibliot4:as.

Não será urna tática de luta
ce1l1

por cento rcvolucionária, por

certo, esta quc Arnaldo

parece

preconizar, Mas, quando o ÍascisÍno avanÇa pôr todos os lados e
teconquista o terrenÕ parcialmente perriicio, então não poderemos
ellcarar a violência com amabilidade, nenr deixar que se alastre
senr que the decepernos, de golpe
segure, a cabcça. A hidra nazista, tão bem representada pelos
cartazistas norte americanos, vive
ainda, translaríou-se de Berlim a

Madrí, a Buenos Aires, ao Bra,

siI,., Seus râstros se

encontram

Íacilmente em toda pârte,

e

ao5

poucos

cria novo alento, revigora-se, torna a ranger os dentes

Íuriosamente, p. arreganhá-los aos
povos amantes da paz e da con-

cordia.

" Mais de mil homens e mulheres, algqns de uniforme militar,
fizeram a saudação fascista a Sir

Oswald Mosley, antigo lider :{a
União Britânica Eascista, em

E.']?ER,4

munrlo melhor. Conseguiram tanto, os caças da -Lir F'orce e os
B 29, quanto :. hombinha de -\r-

naldo. Só que eram mais poderosas, e menos bem intenciona-

das...

Esta preocupação de destruir
^

frara depois construir vinha em
estado latente há muito. Ainda
garoto Arna,ldo se espantava côm

a facilitlade com que o país

.-

mundo,

conta

o velho mareçhal

§e curvar.a diante de

do

Petain

Hitler, Fran-

co dizia que o Eixo era tríplice
e Getulio erguia loas ao seu gsiado Novo.

Arnaido, .porém, acreditava na
aurora que um dia iria raiar sôbre o mundo. Êie o disse a Samí"
seu velho e Íiel amigo de jornal.
Disse-o, mas compreendia que as
côfics da aurora nào er-arn cor dr
sangue por acaso, e por isso arirou a bomba na casa rie urn dos
inirrrigos da humanidaCe.
Uma bomba... De 1939 a i945
toneladas de bombas foram despejadas sôbre quase todas as cidaries da Europa. E elas justiÍicavam a mo:-tandacie que causavam
eirtre as populações civís, dizendo
que dentre a.s ruinas nasceria urrr

' públicos". Destririr êste
mundo ignoSil c erra.do, arrancar

e

" - pensávamos .
O Íascismo
tomava

tosa

guerra.

mens

dins

de qualquer quaiidade,'serem nomeados para altos e importaotes
cargos. " Não haverá um meio
de acabar com esta {arsa espan-

se

deixava dominar por uma quadri-

tha de inescrupulosos. Pensara
em fingir-se ie mau, guindar-se

às mais altas posições, conquistar
a confiança dos poderosos e depois... dar-lhes uma "rasteira",
derrubá-los, e chamar para o govêrno homens dignos e justos.
Como se isto fôsse possível em
política ! Na verdade, porém.
quantas vezes idéias semelhantes
nos ocorrefam quando víamos ho-

mens, absolutamente desprovidos

RaimunrÍo. o comunista., compa-

'

nheiro de Arnaldo, corria de ope-

rário a operário

a

soltar

o

seu

brado rle confiança no porvir hu-

.nlano. Luta inglória e perigosà

.-

quantos prosélitos consegui-

ria ? Uma palavra, uma promessa, .umâ esperança... bastariam
para criar odio ao. fascismo demagógica 'e falsamente social ?
Não seria melhor acabar com tudo de uma vez, rebentar a Íoria:
Teza da intolerância, abafar par:g
sempre o insultuoso rumor dâs
orgias q bacanais com que os
grandes celebravam' sua odpotencia

?

E veio a idéia da bomba.
Insisto nêste fato porque, mesmo que o autor não o tenha querido rcvelar por completo, aí está
a tese capital do livro. A bomba
que -A,rnaltlo atira no palácio de
Artaxerxes (apesar da desaprovação de Raimundo), revela toda a
impaciência de uma geração que
não quer esperar a Íelicidade ..na
dos séculos'r. As profecias de Isaias esperam há dois
mi1 anos o sleu cumprimento. A
consumação

humanidade, porém, não quebrava ainda suas espadas e as trans{ormou em utensílios agrícolas.
Não cantam os trabalhadores nos
campos, nem a concordia e a jus-

tiça reinam na terrra. Como nos
últimos tempos de' fsrael, alguns
" êleitost' continuam

a dominar

a

terra. Apesar rlo sacrifício de vil
rios milhões de joveús, os ,.elei-

i
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Promessas teatrais pôra 1946

G.

1.,

nô bom sentido.

o teatro brasileiro já tanto deve,

Gente concieirie. construtiva, ca-

no sentido de sua grandeza.
Agora, na claridatle dessa alvoradl que subitamente se anunciou e se definiu nos horizontes

Profiessas,

.

r.

paz, que se rnovimenta para Ía"zer caminhar Ê teatro nacior:rl
ôss" norro tão caluniado e injustiçado teatr'-; que é bem melhor do que m',rita gente pensa.
De início, ; granrle plano de
Dulcina,
elaborado o ano passa,

do, a pedid,.l do Ministério

da

Educação, que, num momento de
clarividência ptessentiu-lhe o va'-.-lor (mas não é preciso acrescen-

'

que não 1r aproveitou...; e
- târ
que será posto em realização.êste
ano, por iniciativa particular de
§Ua autora € dtr s1n grupo de intelectriais e àrrlstas que com e1a
trabalharão : o Teatro d,e Arte do
Rio,d,e Janei.rc que,viverá no seu

drrylo objeti'ro de divu'lgar semDre o melhor ltatro e de manter
a . ,4cad,emia de Arte Drumó,tica
quê é, do ponio de vista de Dul, cina, a sua r;rzão de ser. Plano
que vem amparado na incontestá.' vel autoridadc artística de Dulcifia e na inteligência com qu€ soube selecionar ,;s colaboradorcs pa,. ra sua concre+ização. Plano que
é mais uma contribuição de seu
espírito altarr.rcnte criador, ao qual

tos" não abrem mão do poder;
ao contrário, procuram centrali'zálo cada vez mais. Perón chegou â dizer que csperava " governar" 60 anos o seu país para
poder cumprir eom o seu " programa"; Salazar faz'eleições para se eleger; Franco se agarÍa

brasileiros, c Teatro e a Escola
do PARTIDO COMUNISTA
D,O BRASIL - um dos.aspectos

nais'{ascinantes da obra ç1,íi11sa.l
da Unitersid,tlc do Poi,o. E am-

a organização de Dulcina
seus compa,,heiros e a. orqànização do Pa:tido Comunista tlo
Brasil .- yisarrdo a um mÊsmo

bos

ê

fim: o

melhoramento do espíritc
de nosso po!'c, sua aproximação
do: Teatro, através uma cultura

artística gratx.ta e bem orientada
que ambas as (jcolas se propõem

lazer.
tvtas nao ltcam nlsso as prodo programa já divulgado do Teatro de
Arte, pof Dulcina (repertorio
com Lorca, com Tolstoi, com Cassonâ, com Giraudoux, com Shaw,
com Achard, etc.), e do prograrna ainda nãa livulgado, do PARmessas anunciarlas: além

TIDO CO\IUNISTA, pela voz
da grande h.tadora das causas
artísticas'e so,;iais que é Eugenia.

Alvaro Morey, s há ainda os pro-

mas não poderemos

conquistâ-1a

com as nossas próprias mãos? ()u
por outra, náo dm,erentos con-

quistá-ia

?

Ârnaldo nâo o diz com clareza.' Atirou a bomüa, como um
dcsabafo, colno uma compensação

so poder com unhas e tlentes;
Getulio Yargas classificou seus

ao sofrimento de seu primo Miguel e de.tôda a humilde e tnÍeliz humanirlade que o cirçunda.

15 anos de despotismo como "

Ilstará certo orr errado? Raimun-

uir.r

curto período" e quÍs repetir
dose. .

a

-

Assim são os poderosos. E enquantq se debatem nas mâlhas.d.l

política e ahrem mão de

quais-

quer princípios morais, ô povo so, fre e gerne, e come o pão com ci
suor de-seu rosto. Os Iupanares

proliÍeraff,

a-s

doenças se aÍasrranr

como epidemia, a miséria
'fundos

cava

sulcos em todas as iaces.

i í'Um dia lirá a lihertaçâo".
14

do. o tomunista. o hom e nuro
Raimundo, acredita no poder dâ
palavra. De ouvido em ouvido êIe

a vai scmelando. Sua

palavra
tambérn é ulna brrrnba, pôrque cn€erra a Verdade sóbre êste mun-

do

su.yo

e isnobil. Esta

bomba

aniqúila as, velhas idéias, arranca de seus assentos os que se cón-

sideravanr portatlores de ume
'rnova orde,m". Sôbre âs rulnâs
fumegantes erguer-se-ão Ienta-

gramas das C,.mpanhias que aquí
Íarão temporada: bonitos planos
de Maria Sampaio; Eva Tudor,
estreando corir Bernard Sharv e
anunciando unr repertório dignificador de seu ieatro; Bibi Fcrrei-ra, inÍormand:).o seu propósito de"
subir cada vez mais o plano de
seu repertório oue, dêsta vez,,nos.
trarâ " Tessa", " -{ Carta", " Fré-nesie"; -\.{iror'i Silv.eira, organizando com Zihinski o seu Teatro
Popular d,e Ártc do qual não podemos duvidar, lor ser criação.
do espírito hrilhantíssimo de Míroel; a notícia de que Os Coined,iantes Íicarã.: eietivos.dentro doteatro. ..^ .enii:n: coisas que nos..
animam, que iros enchem de espeÍança, e qur:. nôs dizem aqúilo

que há muit.t tempo vem sendo,
ocuitado; quc é preciso.ter ha.vido alguma r,,,sa para traz cri'
ando possibiticiadcs a realizações.
tão sérias co.,n ) as que se anun-

ciam. Fôsse ô teatro brasileiro

Íôrça morta que os

a

derrotistas

pretendem sejal e onde clima, ambiente, para tais perspectivas ?

Eis aí uma pergurta que não,
ficará mal s,:r Íqita a muita gente que se afirir,;.. gênio. pela negação sistemática do valor de nosso"
teatro. ,.

mente os alícerces de um novo
mundo. Será belo em suas Iinhas
singetras, admirávetr na pureza ile
se1t .cêu, arrebâtâdor na grandeze
da .humanidade que o rrabita...

Êste é o son1ro que Arnaldo

não ousa revelar em .,Os

homens sós". Nós, no cnranto, amigos e companheiros de Arnaldo,

fraternalmente o acompanhamos.
na luta de tcidgs os dias por üfi
pouco mais de luz.

'Sai-o. dL um tunel escuro e
abaÍado, e as ppimeiras clari,Jades do dia nos entonteccram.i '.1
eis que os velhos e oriiosos mrquinistas tentam recontluzir

c

comboio dêste grande país para o

tunel. conro a querer afogar

nas

lrevas os libertarlores. A Iuta
continua. A luta continua e jí
não estás só, Àrpaldo I
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Em impoÍtânte

discurso, eur Montceau-les-Miues,
o Ministro de Estario, Sr. MaLr'

rice 'I'lrorez, tratando da atual situação econômica da França, referiu-se ao aumento da Produção
carbonífera. Passou essa Produ-

.çáo «le apcnas 1.500.000 toneiadas mensais, por ocasião dà Libertação, para 3.974.000 em janeiro dc 1946. Saliêntou êle que

tal produ!ão ainda é insuficiente
<1e tcr cxcedido ern 10.00t)
toncladas, a produção máxint:
mensal, atingida êrn 1938, pois
apesar

antes da guerra consumia a Fran-

ça entre 70 a 80 milhões de toneladas, e sendo sua produção de

E no ano que corre tudo indica
4 milhões.
t''

Com os progressos da extração carbonífera e com os nov3s

processos de produção industrial,
aumentará, nossa produção de cimento.

por granrie crise e náo nos poderem exportar, como antes. Além
disso, aincla não conseguirnos do
Sarre e do Ruhr, o carvão a que
temos, legitimamente, direito, a
isso,

dução.

Afora outras dificuldades, a
aparÉlhagem das minas é medíocre e irrsuficieute, Àlgumas mi._

nas não podern abrir novas gaie_

rias por falla dc mecanismo= ne_
cesúrio. Iiis porque se irrpõe a
modernização urgcnte

indústria carboní[era.

de

nossa

Elaminando outros ramos

econorrria,

citou o ministro

ros Dara demonstrar os

da
núme_

progres_

sos no setor da eletricidadc. Ob_
servou-se nêsse setor um. aumen_
to rlc 20 /o cm relação a 19lj8:
cor-n
de Geuissat, um
I repreza
prtmclro
grupo de 5.5U0,kwt. se,-á
qosL_u^.5nt >crviço. errr dezembr-o
1917.
" -\tua inreutc
_
dissc

máquinas agrícolas.
'

As

ea

pesadas perdas

nãô ficarão parados. produzirã,o
navios mercantes".
]"\ reouçao das dcspesas col1l
o funcionalismo permitirâ simpliÍicar uma administração pletórica. Suprimimos os Comités de
Organizaçáo qrre só traziam en-

traves ao livre desenvolvimento
da indústria, comércio e agricultura. Suprimir-se-á a divisão re-

sêca. ex-

sofràas

pela

gio4al. Tais simplificações permitirão grandes

marinha mercante francesa entra-

benefícios"-

vam o abastecimento da metrópole, em produtos alimentíci..rs,

vindos do aIém-mar: vinho, óIe.r,
caÍé, arroz, etc...
Escassez de batatas. €scassez
dc trigo, de carne e vinho. E é
no meio de dificuldades de rlimentação que o povo fianiês deve prosseguir sem desânimo, o
trabaiho de reconstrução.
Quanto ao problema Íinanceiro,
cleclarou o ministro: o Govêrno
propôs c a Assembléia Nacional
Constituinte aprovou, com grande maioria, a redução dos gastos
militares de 200 bilhões de {ran,cos, como estavam previstos, pa:
ra 140. No fim do exercício fi-

no.ro

exército a produção de armamen:
tos nos ârsenais e de aviões nas
fábricas nacionalizadas. Fabricarse-ão tratores, máquinas agríc:.
las, máquinas, ferramentas e -rb.
jetos de uso. Nossos estaleiios

mo 3/4 da produção de 1938.
Nêste rarno importantíssimo as
importações de matérias primas

cepcional do ano passado.

título de reparações.. Por

mente às necessidades dô

sas destruidas
apesar de sua
produção já exceder
em 70/o e
produção de 1938.
Intensifiquemos a produção rie
tecidos que já atinge f e mes-

permitem trabalhar 700 /o.
Passando às dificuldades do
abastecimento, lhorez explicoüthe as causas: Íalta de mão rlr
obra, animais de tração, adubos.

devu a França aumentar sua pro-

tia de uma França forte e in4ependente. Limitaremos estrita-

à

prorlução de vidros planos
1ão
- banecessário à reconstrução das

45 a 50 milhões, súpria e1a o " deÍicit" com importações.

No momento atual, além da
Íalta dc trânsporte, há a consitlc.
. râr a circunstância de os paises
exportadores estarenr passando

nanceiro, os eÍetivos do exército
passarão cle 1.000.000 para
500.000 homens. No fim do ano,
organizaremos um exército, co:n
sorteio militar, e ada,ptado às novas conrlições da técnica moder.
na. Será êsse exército a gar.rnl

que produziremos

Precisa a- França aumentar

il [ran0a

A respeito das nacionalizações,
Thorez Írizou: " Serão naciona-

lizados os setores particularmen-

te importantes <la Eccinomia

Na-.

cignal, onde a iniciativa privada
se revelar ineficaz, ilusória ou
contrária ao intcrêsse geral. A
nacionalização englobará a eletri-

cidade,

o gás. e o sub-solo.

Es_

túdou-se. a nacionalização parciaÍ
oas marrnhas mercanÍe e Íluvial.
Quando no setor privacio, tão logo

a produção ou seu reinicio fór

,

satisÍatório, terão os particulares
plcna Iiberdade. E' preciso termlnar os entraves. encorajar o

eslorÇo

e desenvolver o

de iniciativa".

espírits

de

êlc
te_
- jg altos
mus em atividadc
fornos.
Â-t:1es tla guerra tinhanros I07.
Mas, eirr janciro dc 1945, tíahn_
mos apenas 7".

" Nossas Iundições que proCuzefi1 agora 177.A}d t<-rncladai mensais, só prodrrziram 30.000 em ja_

,

nciro de

19115. São constantes Ds
progrcsso§. {iuda assirn estaÍnôs
rnuilo longc da proCução lnensal
dr I93ti. isru c, 500.000 runela.l,rr.
" Produzíarnos 5.000.000 de t..rneladas de aço em 193â: Nosca

produção em 1945 foi de 2.500.000.
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Um capitulo de

',Causas Economicas
2a, Gr:ande Guerra"

()

ano de 1937 term,inara ntrrna'atmosfera
carregada de nervos:sruo e prenhe (e graviclade. Acontecitnentos da n-raior importância
co11ro, por exernplo, o discurso. de Roosevelr
pregando a necessidade de serera postas enr
quarenterra as nações agressoras, a retiracla da
Itália tla'Liga daà \aqoes, as in,rnrirráveis alrocidades clos lrouros e cla aviação ítaio-alemà
contra a população civil da Espanl-ra, o afundalnento da canhoneira "Panay" pelos japoneses

no rio Yangtsé

daquele
- a seriedade fim
ano, Íazíann rcssaltar
cla situacão

ocorridos no

int ernacional.

()s succssos de 1938
entrc os quais a
anexaçào cla Áustr a, o lecharrrerrto
da frónteira
franco-espanhola e as escararn,uças nipo-soviétieas a'su<leste de \rladivostok. com o emprêgo
,das armas rrrais modernas
tornaÍam ciise
- ameaçaclora.a Muimundial ainda mais ,tensa q
fos fatores, corrtribuindo para o agrlçalltclrto
da situação, inclicar,-am que o muncloiapitalista

chegara ao limite rnáximo de seu poder cle
contensão. De fricção e:n, fricação caminhavase paá um cloque armado de vastas proporç'ões. A cliplomacia apaziguaciora anglo-fiarcesa, ao irrvés ile assegurar a paz t.ornava mais
próxirrra a guerra.

Fichas de !-inguagem
POMBA CASCÁVEL

._
ITOGO APAGOII

( S t ar

daf e t ia

S

Etanio so\
1922,

O NOVO DICIONÁRIO, em

incluiu

E}. CALHEIFICS BOMFIM

Um retrospecto das condiçõcs ccotrôrnicas
mundiais de 1938 colocará diante dos nossos
oll'ros o qtladro das.dificulrlacles em'que se debatiam os países capitaiistas, especialmente os
Estatlos {ascistas.
'O
volume cla proclução, clue vinha a11111entando desde 1929, começou a cair em 1938. A
Alemanha, o Japão e a ltália, Yergados sob o'
pêso de sell colossal Prograrna rearmatlteutista,

,rirn*-.. na contingência dc reduzir ainrla

mais o coÍtsumo alimentício de sua popuiação.
{Jma nova crise agrária empobrecia as rtassas
camponesas da_ Europa Central, ttirtranclo. assim, essa região um materiai combustível de
primeira ordem para explosões'armadas. Ern
muitos lugares <1o munclo a prrlleiarização t1a
ciasse média, sob a pressáo de táo dura crise,
processlva-se a passos largos. E o capital coloniza<ior, pisando em terrene Iértil, se aproveitava dêsse empobrecimento geral.

As restrições e proibições alfandegárias
atingiram ,tal ponto que o comércio internacional se-restringia dia a d.a. Vários países, col11
o seu intercârnbio econômico quase paralizado,
tiveram de celebrar entre si tratacios cspeciais
de comércio. Alguns Estados de economia precária foram obrigados a aceitar o comércio com
a Alemanha na base de marcos cotllpensados.

O número de

POMBA CASCAVÉ{.
pei:r

prirneira_-vez nos arquivos lexicográficop da línguã" o
verbête Ponrba cascavel; e como não lir" pr.e.ie ,r"nl-runr acento gráfico, entendia-se, de acôido conr o
qlano geral da obra, que a prosórlia do scgundo ele-

e Politicas da

desempregados crescera nova-

o sell total a dezoito milirões. As greves, que se Íaziam sentir particularmente ,nâ F'rança ,e nos Estaclos Unidos,
se aiastravam a outrcs países.
O mundo politico, como era natural, não
mente, ascendendo

escapou aos eÍeitos dessa .:rise econômica.
Uma verdadeira .desagregação m,oÍal corroia os organismos da França, da Polôn:a e de

lnento do substantivo devia ser cascavél-i Estavir.
certo. Aquela pombinha, ao levantar vôo, {az um
ruido muito semelhantc ao de um chocalho ou casroutros Estados burgueses. O Govêrno britâcavel. Daí lhe veio o nome, que álterna.com o de nico. egoista e reaciouário, tinha de fazer Iace
proveniente
tbgo apagou,
da voz da ave.
Em 1925 {ez-se segunda edição do Dicionárir,' a um crescente descontentarnento popular ante
Contemforônco. O autor, ou compilador, ou editr:r- os insucessos da política externa do país. A
dêste léxico copiou do Notto l)icionario, ,,ipsis verFrança, colocada numa situação de quase dêbis"i o artigo Pomba-cascavel; mâs ao Íigurar .-r pendênçia política da Grã-Bretanha e com sua
respcctiva pronúncia, que de certo nunca ouvira, leunrdade interna minada, estava rcdr.rzida a uma
vado pela fadiga (nêstes casos o trabalho de copiar
potência de segunda categoria. Em alguns pai
é grande e {adigoso), esqueceu o plano geral da obre
que copiava, e, supondo que o acento tônico devia 'ses, como aconteceu em 11 c1e n'raio cle 1938
estar na penúltima sílaba, marcou a1í a pronúncia
no Brasil, os fascistas tentavam assenhor€ar-se
espúr.ia Cosrrít,ri.
Foi fatal a {adiga do vocabulista tresnoitado de dq poder por meio de golpes armados. Na Alemanha, a perseguição e os saques contra os ju1925
o autor do Noao Dicionário, que
veio
- e só conhecia o termo por tê-lonunca
ao Brasil,
deus chegavam ao auge.
visto escrito .na. incerta ortografia brasileira, lendo a nov.r
A política Íacista, em cujo nome Hitler
edição do crrlega,'entrou a duvidar do que Íizera
anexaÍa
a Áustria, transformava-se no novo
três anos antesr e em L926, ao imprimir a quârta
instrumento
expansionista do imprealisrno
e última ediião <la srra obrr, marcou alí a prosóCia
cascát,tl conÍirmanrlo assim a errônia do outro...
alemão.
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GENTE DE

,,ANJO

NEGRO''
§l!-,ltI'1
i

O

aparecimento dc

"Anjo Negro" para os ami-

1éstia implacavel lhe inflingia os mais duros goipes.

gos de Cordeiro de Àndrade tem um sigr:rilicado sen-

tlnrental rnuito acentuado. Não apenas pela lerllLrança de úm morto que em qualquer tempo pode
sc. rcavivada por circunstâncias Íúteis. Não, não é
isso o'que acontcce com Cordeiro de Andrade, em
seu livro que a Editora José Olimpio custou tantr
a publicar. Lendo " Anjo Negro", qualquer leitor.
sente viva, bem viva, a existência de gente humar:â, colr1 as suáis lutas, scus clesenganos e suas pequenas tragédias quc não chegam a convulsionar os
ambientes menos Íavorecirlos. A maior característica
do autor de Tonio Borja é justam,ente essa penetração naturzrl e compreensiva nas ctiaturas que nada
tên-r de brilhante <,ru de. construido, raas que são a

essência de uma coletividatle dominante em nossa
vida social. Não são os intelectuais nem os párias
rotulados rlue o escritor pÍocura tratar no seu afan
de romancista. Não são as ernoções estranhas c empolgantes que o artista procura tecer en1 rêCes psi-

cológicas. Não, é a vidacotidiana, é o sentimento

e deshotado clos seres vulgares que .não
a atenção do burguês nem atraem aos pes
qrizadores de aLnas traball-rados por imaginaçõe"
criadoras. Sim, é a vida sem brilho, como já,o ciis
se, a vida geral.nente desprezada pelos aventureiros
da literatura. Na sua gente, Cor-deiro sente paipitar
a nàtíre7,a, penetra e intcrpreta cofir uma expontanei<lade qrre chega a comoveÍ àqueles que realmeflte se intercssam pela nossa condição humana

rneciíôcrc
chamam

mais legítima. Não prccisa da f4ntasia ncm rebuscr

formas forjadas para prender ao leitor.

Não

fa:;

conccssões sinão à realidade moraa que ainda nã.r
se conseguiu defender c1e maneira mais efetiva e mais

solidária, Então, o amigo <ie Cordeiro dc Andrarie,
sente, agora, voltando a ler mais um retalho da vidr.
peq[eno burguesa, a sereniclade tão sentida e tão
emotiva de um bataihador pelas causas humanas. Serenirlade, sim, porque em .Ç91dgir6, nunca havia um

gesto qfle não fosse sereno, mas ativo, profundamerr_
te sincero c construtivo. Em ,,Ânjo Negto", nós,
os 4migos rle Cordeiro de Andrade, sentimos o ve_
tho carnarada, que mesmo para mo.r.?, com sofrirnentos tão cruciantes, nunca perdeu a srra maneira
rlc suportar os sofrirnentos alhcios, quando ,-a
-l-
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gro", quando assistí compungida, êsse homem sc comportar em face do próprio sofrimento, como sempre
se comportára em face do sofrimentg de seus semeihantes.Guardoaimpressãodeumo1haramigo,de
Cordeiro já moribundo. Depois, não o vi mais. Nãr
tornei a ver Cordeiro de Andrade, de quem tinha
recebido um recado na véspera de sua morte. (F'altei nêsse dia à Liga da Defesa Nacionai e assim náo
me despedí de Cordeiro de Andrade). Mas, para que
despedida ? Aí está sua gente, seus brasileiros tio
norte e da capital, essa classe que não sabe s'e.gtn..

portar ou que se comporta de maneira impressio- \
nante pelas suas pobresas .tão compiexas !, Lendo
" Anjo Negro" tive um longo encontro com Cor. .,
deiro c1e Andrade, sempre ao lado de sua gente, sem. .
pre defensor das classes clesfavorecidas, sempre eícontrando nas mentalidacles mais negativas e estagna.
das, muita essência de vitaiidade, muita .riqueza emo'

ciona1.E,m..AnjoNegro,,égenerosocomose1n..
pre, encontranrlo Cânrlida, um síÀbolo negro, festejando D. Carminha, a mãe magníÍica, os garotos
ladrões tão cheios de solidariedacie e tão humarios !.

'

'

Principalmente João Ventura que na cadeia, lernemoraaSmaispuraselirrdaspágirras<lcuma,vida

que o destino poderia ter amparado se os Matins
Fonsecas do mundo não continuassem a espÍeitar suas
vítimas, incapazes ainda de superar seu poclerio rcacionário. A gente de "Anjo Negro ainda cstá em
todo Brâsil se debatendo contra a miséria, o desenrprêgo, a Ía1ta de higiêne, a Íalta de escolas e tarrtos outros flagelos que geram a infcliciciade cle um
povo. Lutando por essa gente é que viveu Cordeiro de ,,\nCrade, lutando sempre em sua atividade .1i.,
terária para a constatação de tantas agruras e tanlas
desgraças no seio do povo. Todos com as suas parcelas de vícios, qualidades morais, tlesregr.anrcntos,
virtudes, etc.

''.{njo Ncgro" é nrais unr rumancc retrataàdc
fisionomia. E' um poderoso estimulante paà
aqueles que concientemente lutam pelo mundo mc'lhor

.

a. nossa

que tem sido tão anunciado 'nos itltimos tcmpos.
Uma mensagem sentida e vivida.
{

:

{

NO
mundo e no Brasil. Hoje, vencemos militarmente o
Íascismo agressor e.precisamos esmagar os seus res-

tos que ainda nos ameaçam. Antes, os lideres

do

p(vo não tinham a praça púhliç1 e_um Parlamenro

'

fr:.rco sucumbiu com um goipe fascista. Hoje, fraçõe,; democráticas defendem na Assernbléia Constituinte os verdadeiros interêsses populares. Somos um
povo que marcha pata a Democracia, numa atmosfer:i de ordem e tranquilidade
Iutando pela Uni<lade

e pelo Progresso.

-

Assim poderemos conquistar a AUTONOMIÀ
DO DISTRITO FEDERAL porque somos os hpbitantes de uma grande cidade
o coração ào
Brasil.

NOSOTRAS
" Nosotras", é uma revista das " mulhercs comun;stas a serviço da Pátria" que se pubiica mensalrnente em \dontevidéu, dirigida por Julia Arevalo t1e
Roche, Silvia Mainero de de Leon e Elisa Castelli ile
Garcia. O número de Janeiro, quc acabamos de receber contem interessante colaboração específica Cemor-'strando.que o movimento feminino uiuguaio vai
assumindo um desenvolvimento auspicioso. Saudaliclo o ano novo. as comunistas do pa-ís vizinho reaÍirnrârn os pontos principais de sua luta: barateamenio
da vida; trabaiho para todos oS homens da cidade e
do campo; soldos, salários e aposentadorias. de acôrr1o com o custo da vida, e rsforma agrária e indr:strializaçáo' do país. E' .o seguinte o sumário do
" Irlosotras" : " Mulheres de América
Gabriela Mittra7"; " A Mulher na Ajuda", de I\4aria
Teresa R:rlmos de Frasca; " Contra a Carestia: Unidade Naciu.

Na: d.utas da cidada, os luncionários da preleitura
Jeuam flores ao busto dc Pcilro Ernesto, bresente.
tntnte escontlido no Passeio Público. Na data da

fundaçao ila cidade, nosse. reportagem firou unba d,essus homenagens que se repetem anwalmente

AUTONOM]A

O povo carioca continua firme em sua câmpalrtha pela Autoíomia do Distrito Federal. Comícics
e campanhas populares se anunciam diariamente nas
coiunas da imprensa democrática. Em conferências,
rntesâs,redondas, etc., proÍissionais de diversas classes discutcm os problemas da cidade, reivindican.Io
.a Autonomia. Médicos, professores, operários de ii_
vetsos 'setores i principalmente os funcionários Ca
'Prefcitura clo Distrito
Federal.
_ F-m outrôs tempos, já um partido político, o

,

Partido Aúonomista, justificava sua razão de ser.
'Sob o inÍluxo das idéias novas e alendendo ao
-velho ê falpitante anseio do invicto povo carioca
ptla Autonomia do Distrito Federal, rrm grupo ,le
-personalidadles, marcantes

e prestigioÁas,, delibeiou a
fcrrnação de um partido que desÍialdajse a flâmrrla

çeivindicadora". Os politicos de ontem ainda estáo
-militando no Distrito Federal € o povo espera da_

qr:eles quc tÍemocraticamente estiverám ao lado de
Pedro Ernesto, prossigam lembranclo os compromis_
;sus que assumiram para ,, fortalecer a unidade n:r_
cional, dar melhor eficiência aos sindicatos e mc-

thcrar as con<1ições

sociais,'.

Os anseios normais de ontcm assumem propor_
-:iã.g
ções de urgência que são alármantes. Antês
'írharnos aincla a guerra e ,o fascismo
ascendia .no

,8

na1", de Silvia Mainero dc de Leon; A Mulher na
Rússia, de N. Krupskaia; Primeira Convenção .N,rcional de Mulheres Trabalhadoras, de Maria Celia
Il-;arburu; Notícias das Delegatlas no Congresso ele
París, de Blanca; Faiam para "Nosotras,,, âs opêrárias da Vidplan; Manhã Bendita, de A. Antonio
Corrêa de Oliveira; Nossas Poetisas,.Esther de Caceres; Lutemos contra a carestia da vida; Fala para.
" Nosotras" Elida de Léon, operária textil; Àposentadoria com vinte e cinco anos de serviço, de Ma_
ria Julia Campistrous; a mulher do interioi, de Elisa
Castelli de Garcia, etc., etc.

IINIDADE FERROVIÁRIA
A Associação Prolissional dos Ferroviários ila
E.F.tC.B. acaba de lançar o seu boletim interno,

darido assim, mais um passo em sua organízação pe1c,s interêsses da nümerosa cla3se. A1ém <le conter
as reivindicações mais imediatas, o boletim dos fer-

Eoviários é um eficiente veículo para o noticiáric clo
interior. " Esfera" se congratuia com as atividadcs
clemocráticas e progressistas de tão fundamental
aítíupamento cle trabalhadóres.

R.EVISTA DO] POVO
'.Está

circulando

dc Povo", com

o terceiÍo número da .. Reviita

excelente colaboração e realizando a
stia finalidade democrática de cimentar a cultu{a popular. Colabora,rn nêste n.o Brasil Gerson, Mauricio

Roitman, Carrera Guerra, Ediria, -José Morais, Josué Almeidá, Paulo de Carvalho Neto, Breno Acyàli,

Rcberto I-ira Filho, Deôio B. Freitas

out|os.

" -ritoi
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1'RECHOS ESCOLHIDOS
Mar*
Editorial Calvino Limitoda. -._ A "Coleção de Estudos Sociais" vem apresentando

'uma série de lovos volumes bem
orientados para a cultura" brasiÍeira. Â seleção sôbre Filosofia,
trazcndo o nome de Paul Nizan.

um marxista francês vítima

dr_r

nazis:no, é bem uma garantia para o valor do trabalho que certamente terá o mérito dc inte-

ressar o Íqitor na

publicaçã,.r

qüê a Calvino aluncia, àr.
obras cornlíctas cle lrf a r x.
Como introdução ao livro, um ensaio de Guterman e H- Lefebvre
csclarece de maneira precisa aqui_
lo que é indispensavei ao conhe_

cimento do leitor estudioso: a
evolução da vida e d.o pcnsamen_
to de Marx ; a sua posição filcsóIica numa linlra progressiva e
revolucionárie fazcnclo ruir

as

falsas bases de ur:r idcalismo metafísict-r quc nega us proccssos ci_
entíficos das vercladciras concep4ôes do universo e do comporta,

mento humano. O materiálismo
de Marx é Drofundamcnte acessí-

vel,riràs exige certas conrlições ne_
garlas pclt, preconceito rle conri_
rncra. da burguesia qLre Íorja as
oarrerras derrragógicas dos inimi_
gos do proletar iado rehclidos con_
tra a cultura.

TREC}IOS

ESCOI,}IIDOS

SOBRE ECONOMIA POLÍTI_

CA
Karl l[ar.r
Editorial
,Calvino.J.imitada.
- Compietardo o volume sôbre- Filosofia. nos
lrechus rlôste traballro o ieitor

'vai ter conhccimento do Positiv6
em Economia Política e a ex,rli-

cação de como o marxismo longe

de scr uma doutrina estagnadã,
condenarla portauto,
'la viva . O própriu. é uma-escu.
Lcnine repe_
tia as palavras de Marx e Engels
" nossa
não é urrr
- mas um teoria
dogma,
manual de ação.
Assirn, as cloutrinas econômicas
de Marx encerram os resultados
práticos da aplicação tlialótica .jo

materiafismo hisf órico, na ação
social. E,' um livro portanto, êste

quc'aconselhafiros aos nossos lci_

tores que tern o mérito dc desÍazer todos os mistérios nêsse

têrre.no fundarnental da vida em
sociedarle.

NOÇÕES F'UNDAMENTATs

DE trCONOMIA POLÍTICA-

Luis Segal

EcÍitorial Calvino
-Trata-se
de um dos
.&.çF'ER/t

Iimitada,

OS

compêndios rirais importantes sôbre Economia política, êsse fir_
mado por um catedrático de Eco_

luta em prol

nomia, Política e Sociologia no
lnstituto- M_arx, Engels, Lenine,
Sta.trn, de Moscou.

De fato

o

maior valor dessa obra é o setr
carater didático destinando_se a

um círculo de leitores ain.la
alheios_.à matéria e que sentirá
nesse lrvro a verdadeira escola
para aqueles que se dedicam à
cultura marxista. E' portanto um
livro fundamental para os cstrl_
diosos do Brasil que não tiverent
ao seu alcance a edição mexica_

na pouco

pelo seu pre_
ço. Estão portanto alargadas -rs
a.cessível

nossas perspectivas do conhecimento e de uma atuação mais se. gura no momento em que o Bc:r_

dessa ordem social;
con-

.a única pauta para julgar a

.

duta human4 veriÍicar se contribue ou se se opõe à causa do socialismo"
Do livro Lenine, çxr
vida e sua-obra, de D. S. Mirski.

A SUESTÃO AGRÁRIA -. I. Lenine Editorial Calvino Limitada. - A questão agrírra representa- um dos mais sé_
V

rios

oroblemas brasileiros

eé

4s

grande interêsse para os leitores do Brasil. Assim, em três

etapas.

podemos

ter

conheci-

mento: 1.o, o estudo fundament,il
do problema agrário na Rússir:
2.o, uma série de informes em

De_

face do nrobldma concieto e das
experiências, e 3.o, os in.Íormes Ce
Stalin, sôhre os resultados, na

]NTRODUÇÁO AO ESTÜ-

por Lenin. Trata-se de uma obla
que deveria ser também apresen-

sil dá passos largos para a

mocracla.

prática, do que

DO DO MARXISMO
F. Fnyels, A . Tolhcitner. J. -Harari e

L. ScWl
Editorial Calvino
Limitada. - Trata-se rle uma ,e_
união de- obras fundamentais
com,o: " Dp Socialismo Utópico

ao Socialismo Científico,,. de Er_
gels: " Introdução ao Estudo d,,
Xfaterialismo Dialético',, de Ta_
íheimer; "Introdução à Economia
Política", de J. Har.ari; ..O D..,_

senvolvimento Econômico da Sociedade", t]c L. Segal . E' uma
verdadeira antologia de iniciaçdo
sôbrc
.cconomia política, histôria c
dtolcttco, como diz o editor :io

prelácio.

E MARl.o e 2.o volumes ._
C., Mart, F. Engels e V. I. Lenm
Dditorial Calvino Limita_
da - Êsses novos dois volumes
da "- Coleção de Estudos Sociais",
À,TARX-ENGELS

foi

oreconizatlo

tada .em edição popular e amplâmente divul§ada em no§so país.

MANIFESTO COMUNISTÀ

Marr-Enqels

Calvi- LImEditorial
volume ., Erlicão Popular" que contem ainda a
Introducão Histórica dâ D. Riazanov e Docuwento.ç inirlitos o
critica tlas I. II e III Ínternacionni..ç.
As edieões noDularcs,
vendirlas- em livra.ias e jornaleino Limitada

ros, reoresentam rle íato üm er.
celente incentivo à cultura e oroporcionam às classes 6on6" f2y3recidas maiores possibilidades :rrra -a aquisição de livros fundamentais.

XISMO

reunindo trabalhos diversos ,Je
Mar;, Engels e Lenin, tem de
iato o mérito de contribuir pare
um mais amplo conhecimento Ca

Íilosofia marxista. Os

leitores

brasileiros estão pouco a pouco,
rncontrando os livros que de há

DUAS TÁTICAS DA SO.
VOI-UCÃO DEMOCRÁTICA.
CIAL DEMOCRACIA NA RE-

-vinoí/. I.

Lenin
- Editorial Cal_
_Limitarla - Outra publicação da Edição pooular eniiqueci-

da com Introdução e
eompostos

de tliversos

Anêndiee
rlocumen-

tos que possibilitam m"lhor inter-

pretação do trabalho. Releva ain.
da assinalar que se trata de uma

niurto estavam pritados para unl
estudo mais completo das doutri_
nas que respondem pelos interés_

por Luis C. Afilhado.

livros trazcm antes do índice

SOBRE OS FUNDAMEN.
TOS DO LENINISMO -. .r.

ses do proletariado. Êstes dois
g.^-

ral uma citação que o,editor ju1_
gou oportuna: ,, O único mal é
a exploração do homem pelo ho_

mcm

: a

única tarefa, instaurar

unra ordem social em que nãn
haja
para sua
"*pioraçãn;
o .lugar
unlco dever, contribuir para

a

tradução trem cuidada e assinada

Stalin

--

Também em Edicão p.r-

pular esta importante obra

do

marxismo-leninismo que traz ain-,
dà como apêndice ; Sôbre à *aiu

rialismo itialético o o *otni;àiishistórico, e Ent, torno dos ptiblamas do Lcninísmo.
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ANTOI,OGIA DE PINTORES

b

A-GALVAO
DIREÇÃO DE SUIRINO CAMPOFIORITO
UI,IA SÉRiE Dtr PEQUENAS BIOGRAFIAS DE ARTISTAS
PI-ÁSTICOS, COn{ R.EPRODUÇÕES DE TRABALHOS PARA
INTEGRAR \TÁRIOS \TOLU},IES DE UMA COI-EÇÃO

AI,.{TOLOGIA DE ARTISTAS PLÁSTICOS

PEDIDC}S PtrLO
RIIEIIBÔLSO POST'.\L

O ABECtrDÁRIO DA NOV,+
Editoriai
RUSSTA
- Iline - Sôbre
G
Calvino Limitarla
" Abecerlário

da Nova

Rússia",

não cabe elogio mclhor do que
the Íez Stualt Chase, o autor, de

A

Tragédia da Dissipaçãô" :
" Ilinc contou para as crianças rla
U.R.S.SI o plano quinquenal. Fr,i
"

çôbre êste livro que recaiu a cscolha do Clube do NÍel}ror I-ivro

(de Nova York), e o livro ioi
enviado às dezenas de milhares

.de americanos membros

do

Clutre.

Dêste modo, as crianças russas e
os adultos amcricanos, ioram.pqstos na mesma escala. Êste fato
xtractertzarà verrla<leiramente o
grau de cultura dos dois paises?
E' preciso que nos convençamcs
que sim.. . Desenvolvendo a poesia dos números, mas sem se afastar absolutamente rlos fatos, nos-

so

engenheiro-poeta descreve ii

vida económica da U.R.S.S, mos-

tra

seu passado de ignorância e

EDtções

€§P

RIO

cheia de motivos de entusiasm,r;
e1a o chama e o estimula, despertando seu interêsse e seu entusiasmo. Ao contrário para a maioria dos americanos, a vicla é sombria c triste; o mundo está chero
de uma incerteza terríve1".

trRItOStrGtrRAIS-Brr-

Edição da Bolsa rle
Publicaçõcs- Hugo de Carvaí.ho
Êste voluRamos
Goiânia
- apresenta
mc de -contos goianos

um novo escritor bem do

fugir aos assuntos de uma realidade viva e presente. Publica-

vasão germânica. A rePresa rlo
Dinieper é o grande personagem

mos' nêste número um ipequeno,
conto de Bcrnardo Eiis, cm que

dêsse livro extraordinário, em
que a vida se transiorma, se edi-

os nossos leitores poderão encontrar num pequeno conjunto de
frases, episódios rla vida de nosso.povor bem. sentidos e bem hu-

ser lido para que se tenha um

CAIXA POSTAI.

nosso'

tempo: Com um estilo n-ruito pessoai, Bernardo Elis pôde ser considerado como um dêsses escritores que é <le Íato capaz de Ía1ar
na linguagem do povo. A sua iiteratura é toda bem emotiva, sem

mance, êste da construção sociaiista. Nêle estão fixados os Í1agrantes mais expressivos da vi'la
russa dêsde a revoluçáo até a in'

-

E JANEIRO

" n.ardo DIis

Anna
RIO-SELVAGEM
Editorial
Ca1I-owise Strong
vino Limiiada j - IJm grande ro-

fica e se processam as grándes
lutas de trabalho, amor e idealismo. E'um livro que precisa

D

conhecimento mais pro{unrlo ile
cLlmo o povo russo trilhuu no caminho de um mundo melhor, tâo
ansiarlo por toda a humanidade"

as modilicações extraordinár,as
que já Iorarn íeitas nêsse sentido. Para o russo a vida está

REI,IESSA DE I-l\'-ROS
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