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A maior debilidade da polêmica tal como ela se desenvolveu até agora consiste 

em que os adversários da “corrente”2 nunca desenvolveram a sua própria concepção 

de história literária. Utilizam-se de grandes frases vazias, a tal ponto indeterminadas 

que  se  tornam  ridículas;  é  o  que  ocorre,  por  exemplo,  com  a  “definição”  de 

popularidade  dada  por  Kirpotine,  cuja  insignificância  já  foi  suficientemente 

desmascarada por K. Komenov.

Não  é  por  acaso.  Atrás  desta  avalanche  de  palavras  ocas,  atrás  desse 

amontoado de afirmações sem fundamento e contraditórias existe—inconfessa, sem 

dúvida, e nebuloso—uma “unidade ideal” que Marx, em sua época, qualificou de 

“mitologia  moderna”,  “com a  finalidade  de  caracterizar  as  deusas  da  justiça,  da 

igualdade,  da  fraternidade,  etc.,  que voltam a  causar  estragos…”3.  Se lemos os 

hinos que Kirpotine dedica à “Razão clara” ou a oposição que Knipovitch estabelece 

entre o entusiasmo e o conhecimento, ou ainda, as manifestações veementes de 

Halpérina  com  relação  à  antítese  entre  Vico  e  as  Luzes—a  mesma  que  se 

reencontrará na literatura soviética—, temos a impressão de estar mergulhados no 

universo de um romance histórico de Feuchtwanger ou de Heinrich Mann, e não na 

realidade do socialismo vitorioso.  Cada um dos heróis  destes  escritores  sempre 

lutou contra “um certo tipo de homens”, contra “a tenebrosa violência, o peso da 

terra”, mas “ele, definitivamente, é o enviado da Razão”4. Há alguns anos já que o 

autor destas linhas criticou tais concepções da literatura burguesa ocidental, e viu os 

indícios  da  ideologia  liberal obstaculizando  a  evolução  dos  escritores 

contemporâneos importantes em direção à democracia revolucionária. De tal sorte 

que não pode permanecer calado, quando estas reaparecem na crítica soviética, 

sob a bandeira do marxismo.

Quando visualizamos a obra à qual Marx dedicou a sua vida, vemos a posição 

central que ocupa a denúncia do liberalismo e dos liberais: de Palmerston a Cobden,  

de  Odilon  Barrot  a  Ledru-Rollin,  de  Camphausen  a  Vogt,  etc.—os  “heróis”  do 

liberalismo  são  mostrados  de  tal  como  são:  homens  que—consciente  ou 

2 Lukács faz alusão aqui ao grupo do qual fez parte com Lifschitz. (Estas notas assim como as  
seguintes são da edição francesa).

3 Carta de Marx a Engels, 1o de agosto 1877.

4 MANN, Heinrich. Henrique IV, T. I., VII.



inconscientemente—ocultam os grandes antagonismos sociais, que inventam, para 

os  objetivos  de  classe  estreitos  e  infames  da  burguesia,  justificações  “ideais”, 

fundadas  na  eficácia  retórica  e  cuja  influência  sobre  as  forças  verdadeiramente 

progressistas vai no sentido da desagregação e da desmoralização.

É neste sentido que a ideologia liberal age sobre a democracia revolucionária. 

Na  era  imperialista  ela  penetra  assim,  da  mesma  maneira,  com  as  feições  do 

menchevismo, no movimento operário. É na luta contra estas influências que Lenin 

acentuou e aprofundou a crítica marxista ao liberalismo. Segundo ele, este ultimo 

contaminaria o povo russo “com os miasmas do servilismo e da baixa adulação, mil 

vezes mais que os tristemente célebres Cem-Negros”5.

Mas ao mesmo tempo os ideólogos liberais representam o medium graças ao 

qual  as concepções reacionárias exercem sua influência deletéria.  Isto  vai,  mais 

uma  vez,  de  encontro  às  opiniões  de  nossos  “progressistas”,  para  quem  as 

tendências reacionárias e progressistas estão separadas por muros intransponíveis. 

Mas  os  fatos  permanecem fatos.  Nietzsche  tornou-se  um dos  pensadores  mais 

influentes da era imperialista. Por que vias? Bale a pena examinar um pouco mais 

de perto a história de sua influência. O antigo ídolo (e atual fonte secreta) de nossa 

“ciência progressista da literatura”, o liberal Georg Brandes, foi seu primeiro corifeu. 

E, a partir daí, encontramos uma cadeia de representantes da “Razão clara” entre os 

admiradores e propagandistas de Nietzsche, do início até nossos dias. Bastará citar 

um único exemplo, Upton Sinclair escreve:

… olhando-se  mais  profundamente  é  possível  conciliar  Zaratustra  e 
Jesus, assim como Zaratustra e Karl Marx.

Em compensação, quando esta mediação do liberalismo está ausente, como 

no reacionário Paul de Lagarde, sob vários aspectos, parente próximo de Nietzsche, 

age-se como se se tratasse de um fenômeno localizado, que se ignora.

5 LENIN. Oeuvres, t. X., edição russa.



Nos seus escritos políticos, econômicos e filosóficos, Marx dá uma definição 

precisa  e  diferenciada  da  ideologia  liberal,  “idealismo  político  de  sua  prática 

cotidiana” (trata-se da prática da burguesia, G.L.)6.

Cabe frisar aqui, apenas, o fator mais importante. Analisando a desagregação 

da  economia  clássica,  os  caminhos  que  conduzem ao  surgimento  da  economia 

vulgar, Marx constata numa figura de transição tal como James Mill:

Ali onde a relação econômica… inclui oposições, é uma contradição e 
precisamente a unidade de contradições, James Mill põe em evidência 
o momento da unidade das oposições e nega as oposições7.

Naturalmente, desta forma, ele entre em contradição com a realidade. Mas, 

para  ele,  como  afirma  Marx,  resulta  justamente  num  estímulo  “eliminar  da 

explicação” estas próprias contradições.

No  caso  de  Mill,  estas  questões  estavam  postas  ainda  num  grau  de 

cientificidade relativamente alto.  Mas o seu conteúdo e sua forma correspondem 

precisamente  aos  problemas  práticos  da  economia  liberal.  O  elemento  decisivo 

permanece sendo este: eliminar da explicação—consciente ou inconscientemente—

as contradições da vida social. Que Marx constate que Cobden proteste contra a 

inumanidade  da  guerra  da  Crimeia,  e  ao  mesmo  tempo  queira  abolir  as  leis 

industriais que protegem um pouco a vida e a saúde dos operários—ou que Lenin 

constate que Strouve, que pronunciou o “sermão de Hannibal” contra o absolutismo 

czarista e que se rebelou contra este, seja, ao mesmo tempo, “partidário de uma 

evolução  pacífica,  uniforme,  estritamente  legal”,  insto  conduz  à  mesma coisa,  à 

metodologia  de  Mill:  eliminar  da  explicação  a  contradição  que  apareceu  no  seu 

próprio comportamento, porque não se pode (ou não se quis) ver as oposições no 

seio da sociedade.

6 Lukács dá aqui como referência,  A Sagrada Família e mais precisamente a  Batalha Crítica 
contra a Revolução Francesa, onde, entretanto, não se encontra esta definição do liberalismo. 
Em compensação,  encontramos na  Ideologia  Alemã uma reflexão semelhante:  “… de tal 
modo que as fórmulas liberais sejam a expressão idealista dos interesses reais da burguesia” 
(Op. cit., t. I-III, 6, A. Trad. francesa, Éd. Sociales, p. 224).

7 MARX, Karl. Teoria sobre a mais-valia, III.



Citando esta expressão patética do “sermão de Hannibal”, Lenin aflora aqui a 

primeira  questão  central  da  estética  liberal.  Como  sua  “unidade”  não  reflete  a 

realidade, ela não pode ser senão um caráter subjetivo. E a forma de expressão 

natural da estética liberal. Como sua “unidade” não reflete a realidade, ela não pode 

ter senão um caráter subjetivo. E a forma de expressão natural para uma tal violação 

subjetivista da realidade, para um tal mascaramento de suas contradições, é tanto 

em política como em literatura, a  retórica. Sua predominância enquanto forma de 

expressão tem por pressuposta uma alienação com relação à realidade. Todavia, 

simultaneamente, ela não é absolutamente o resultado de uma inveção refinada e 

artificial, mas um produto da vida, nascendo constantemente de maneira espontânea 

em tais condições sociais. Marx caracteriza de maneira exata sua essência quando 

diz  a  respeito  do  discurso  do  liberal  de  1848,  Robert  Blum,  que  esse  discurso 

“contém mais sentimentos que argumentos e mais declamações que sentimento”8.

Eis-nos agora no centro da crítica dirigida por Marx e Engels ao Sickingen de 

Lassalle  e  da sua luta  contra a “schillerização”  em favor  da “shakespearização”. 

Naturalmente,  Lassalle  é  de  uma estatura  diversa  da  de  Blum ou  Ruge,  e  sua 

tragédia ultrapassa de longe a média burguesa. Mas não esqueçamos que Marx, 

que já  reprovara em Lassalle  sua “contaminação pelo velho liberalismo francês”, 

acrescenta imediatamente à crítica do “schillerismo” de Lassalle—na maneira de 

conduzir a ação dramática—censuras referentes a uma “diplomacia literária que se 

exerce  em  desfavor  do  democratismo  plebeu.  Consequentemente,  quando 

estudamos as críticas de Marx e Engels em seu conjunto, ao invés de contentar-nos 

com citações arrancadas do contexto, vemos nitidamente que eles consideram o 

estilo  retórico  de Lassalle  como a  consequência  necessária  de  suas  tendências 

liberais, de sua incompreensão em relação às contradições reais da história e da 

época presente.

Esta crítica refere-se por extensão aos ídolos de nossos “progressistas”, Hugo, 

Zola e a seus sucessores. Não é necessário, espero, fornecer provas particulares 

sobre a tendência de Hugo pela retórica, muito mais marcante que a de Schiller. E 

Zola,  muito  mais  honesto,  inteligente  e  afeito  à  autocrítica  que  seus  partidários 

cegos de nossos dias, confessa:

8 MARX-ENGELS. Nouvelle Gazette Rhénane, 22 de agosto Éd. Sociales. t. I., p. 414.



Eu  sou  demasiado  de  meu  tempo,  lamentavelmente!  Estou 
comprometido  demais  com  o  romantismo  para  pensar  em  livra-me 
completamente de certos cuidados com a retórica9.

Certamente,  no  essencial,  a  retórica  de  Zola  não  ressalta  o  moralismo 

subjetivo, como a de Schiller. Ao contrário, como a de Hugo, parte dos objetos do 

mundo capitalista.  Estes são concebidos de uma maneira fetichizada, e por isso 

meramente  descritos  com  uma  retórica  pomposa,  e  não  representados  na  sua 

interação  concreta  com  os  esforços  dos  homens.  Trata-se  de  uma  acusação 

retórica, lamento mas também admiração da desumanidade do capitalismo, sem que 

seja  compreendido  o  fato  de  que  a  “objetividade”  fetichizada  do  capitalismo 

dissimula na verdade as relações concretas entre os homens (e as classes).

Engels e Lafargue criticaram esta insuficiência de Zola: numa carta a Kautsky, 

Engels declara categoricamente sua concordância com Lafargue, de tal maneira que 

devemos  utilizar  os  detalhes  críticos  adiantados  por  ele  para  complementar  as 

considerações  de  Engels  sobre  Zola.  Além disto,  seria  tergiversar  o  fato  de  se 

recusar a ver que a crítica de conteúdo, dirigida por Engels aos romances de Miss 

Harkness, também se aplica a Zola. (A carta de Engels foi redigida pouco tempo 

depois do aparecimento de Germinal)10.

É  absolutamente  necessário  aplicar  igualmente  à  literatura  atual  do  mundo 

capitalista a crítica de Marx e Engels, dirigida contra a particularidade estilística mais 

marcante  da  arte  e  da  estética  liberais,  a  saber,  a  tendência  pela  retórica.  É 

exatamente o contrário o que ocorre com os nossos opositores.

Estreitamente  ligado  a  esta  questão,  temos  o  combate  dos  clássicos  do 

marxismo contra a expressão direta, contra a concepção liberal da tendência. Este 

combate  começa  nos  anos  quarenta,  quando  as  visões  artísticas  do  liberalismo 

importadas  da França se  cristalizaram,  com a  Jovem Alemanha11,  em tendência 

literária provisoriamente dominante da burguesia alemã, e começaram a penetrar na 

9 ZOLA, Émile. O Romance Experimental.

10 Trata-se da carta a Miss Harkness, escrita em 188 e publicada pela primeira vez em 1932 na 
revista Linkskurve.

11 A  Jovem Alemanha,  movimento  literário  (1831-34)  ao  qual  pertenceram Heine,  Gutzkow, 
Laube, etc., e que se opôs ao romantismo.



prática e na teoria dos escritores do movimento operário. Desde aquela época, Marx 

e Engels travam um combate artístico, ideológico e político contra a expressão direta 

das ideias políticas em favor da representação artística da realidade com todas as  

suas contradições.  Eles mostram que a expressão direta não somente violenta a 

arte, a priva de uma capacitação à caracterização autêntica, à narração real, etc., 

como também as ideias assim expressas tornam-se insípidas. Não é verdade que o 

ponto  de  partida,  a  necessidade  que  faz  nascer  a  expressão  direta,  seja 

precisamente a fuga do liberalismo diante do conhecimento do caráter contraditório 

do desenvolvimento social.

No sentido desta recusa artística, política e ideológica da concepção liberal da 

tomada de partido pelo escritor, Engels escreve quarenta anos mais tarde a Miss 

Harkness: “Quanto mais as opiniões do autor permanecem escondidas, tanto melhor 

para a obra”12.  E numa carta a Minna Kautsky: “… A tendência deve resultar da 

própria situação e da própria ação, sem que seja formulada explicitamente”13. Tudo 

isto deveria ter-se tornado uma evidência para a crítica literária marxista-leninista. 

Infelizmente, ainda aqui, é o contrário o que ocorre. A camarada Oussiyévitch, na 

sua  época,  aplicou  esta  linha  do  marxismo  na  sua  apreciação  sobre  a  poesia 

política. Totalmente dentro do espírito dos enunciados de Engels que acabo de citar, 

ela  criticou  a  expressão  direta  em  Charov  e  outros  e  lhe  opôs  o  método  de 

Maiakovski, mais humano, mais profundo, mais indireto, mais correto do ponto de 

vista artístico e político. É por isto que ela tem que sofrer agora novamente o ataque, 

tão  demagógico  quanto  inspirado  por  um  liberalismo  estreito,  que  Kirpotine  lhe 

lança, acusando-a de querer “destruir a poesia política”. A crítica não é nova. E não 

é na discussão de 1937 que pensamos em primeiro lugar, mas principalmente nas 

críticas de Börne e de Gutzkow com relação a Heine. Quando Kirpotine combate a 

camarada Oussiy;evitch com os argumentos grosseiramente liberais de Butzkow, ele 

esquece que nesta polemica Marx estava inteiramente do lado de Heine, contra os 

defensores da expressão direta.

Este retorno de Kirpotine à linha  Börne-Gutzkow—e nisto, ele é apenas o guia 

mais  declarado,  no  plano  teórico,  de  Anissimov,  Ermilov,  etc.  -  manifesta-se 

12 Carta acima citada.

13 Carta  de  26  de  nov.  1885,  enviada por  Engels  a  Minna Kautsky  (1835-1912),  autora  de 
numerosos romances.



principalmente na sua abstenção de comparar o reflexo da realidade representada 

nas obras com a própria realidade, dando as cotas assim àquilo que fizeram todos 

os  verdadeiros  críticos,  de  Diderot  a  Dobrolioubov,  para  avaliar  a  verdade  ou  a 

falsidade, a profundidade ou a superficialidade das imagens do reflexo literário. Ao 

contrário,  ele  parte  da  concepção  do  mundo  formulada  ao  nível  conceitual,  da 

convicção política dos escritores e não vê em suas obras nada além da expressão 

destas convicções: nega uma influência imediata da própria realidade na criação dos 

escritores: formula seu veredito sobre as obras de arte a partir de suas simpatias 

pelas opiniões de sues autores.

Marx pronunciou-se inequivocamente a respeito deste “método”:

O  imbecil  de  Ruge…  provou  ‘que  Shakespeare  não  é  um  poete 
dramático’,  porque  ‘não  possuía  um  sistema  filosófico’,  mas  que 
Schiller, ainda que kantiano, é ‘um poeta truly dramático’14.

Naturalmente os tempos mudaram e com eles, os objetos e as justificativas de 

tais juízos. Kirpotine e Cia. não mais se deixarão levar pelo kantismo, mas por uma 

outra  concepção  de  mundo  “progressista”,  não  mais  terão  coragem  de  rejeitar 

completamente Shakespeare ou Balzac por razões ideológicas. Mas esta adaptação 

exterior ao marxismo não modifica as coisas, pois a essência dos juízos e de suas 

justificativas permanece inalterada. A única diferença é que Kirpotine é mais eclético 

e mais vil que Ruge.

Esta  retomada acrítica  da saída  liberal  da  explicação das contradições,  da 

concepção  liberal  da  tendência,  da  expressão  direta,  só  pode  colocar  nossos 

opositores em oposição ao marxismo. É evidente, por exemplo, que um homem que 

luta pelo socialismo é um otimista. Mas isto significa que ele tenha que aplicar o 

otimismo como critério ideológico e artístico absoluto para a sociedade capitalista (e 

também para  os  escritores  burgueses)?  Já  mostramos anteriormente  aonde isto 

leva: rejeita-se como “desprovidos de perspectiva” os críticos mais importantes da 

sociedade,  como  Balzac  ou  E.  T.  A.  Hoffmann,  retocam-se  as  contradições  do 

progresso em Goethe e Heine no sentido de um “progressismo” liberal.

14 Carta a Engels, 23 de nov. 1858. Truly: “verdadeiramente” (em inglês no texto).



Esta exigência da expressão otimista direta coloca-os em oposição flagrante 

com as claras explicações de Engels. Este diz explicitamente a respeito do “romance 

de tendência socialista”, diz que:

cumpre perfeitamente sua missão quando, através de uma pintura fiel 
das relações reais… abala o otimismo do mundo burguês15.

É um acaso que Engels coloque Balzac acima de “todos os Zola  presentes,  

passados  e  futuros”?16 É  um  acaso  (que)  nossos  entusiastas  da  “fé  juvenil  no 

progresso da razão” se lembrem, de tão má vontade, de suas palavras e que se 

abstenham cuidadosamente de analisar o  contexto sistemático e histórico de seus  

pontos de vista?

Não  se  trata  de  uma  questão  puramente  histórica:  ao  contrário,  é 

extremamente atual. Mesmo nossos opositores são algumas vezes constrangidos a 

reconhecer  a  necessidade  dos  critérios.  Mas  quando  abordamos  o  problema 

seriamente,  eleva-se  um  vozerio  sobre  “o  leito  de  Procusto”,  sobre  “o 

desconhecimento da novidade”, sobre “a hostilidade para com a literatura soviética”. 

Qual o objetivo de todo este barulho? Pretender que a Lit. Kritik 17 não tenha rendido 

homenagem aos eminentes  representantes  de nossa literatura  é  pura  e simples 

calúnia.  Mas  ela  riscou  das  fileiras  dos  critérios  estéticos  os  sinais  abertos  da  

decadência  literária,  combateu  a  influência  desta  última  mesmo  quando  seus 

representantes, graças a um zigue-zague em sua carreira, professaram durante um 

certo tempo opiniões que entusiasmavam nossos “progressistas” (por exemplo Dos 

Passos, etc.). O culto liberal da expressão direta não impede somente que tomemos 

lições  junto  aos  realistas  realmente  grandes  do  passado,  junto  a  Shakespeare, 

Goethe, Balzac, mas é também o meio através do qual as tendências artísticas da 

burguesia em seu declínio são festejadas como “inovações” e transformadas em 

“modelos” perigosos que obstaculizam o progresso real.

15 Carta a Minna Kautsky, anteriormente citada.

16 Carta a Miss Harkness, anteriormente citada.

17 Trata-se da revista  Literatourny Kritik.  Georg Lukács no seu segundo exílio na URSS, em 
1933,  participa do conselho de redação desta revista,  onde trabalhará em companhia de 
Oussiyévitch,Chat, Alexandrov, Lifschitz  e  Grib. Esta revista não era “oficial”, isto é, ela se 
opunha a tendência oficial representada na época por Fadeiev.



Naturalmente,  estes  vestígios  sempre  vivazes  da  estética  liberal  são 

encobertos entre nossos opositores por uma retórica que assume ares marxistas. 

Seu ódio contra a “corrente” decorre do fato, bem visível, de que pela sua simples 

existência e ainda por  qualquer  de suas pesquisas aparentemente  longíquas no 

campo  da  história  literária,  desmascara  esses  vestígios  liberais.  Este  ódio  é 

impotente,  pois  não  tem  condições  de  refutar  objetivamente  sequer  um  único 

argumento  lançado  contra  seu  próprio  ponto  de  vista.  Sua  única  arma  é  a 

falsificação cínica dos enunciados do adversário. Se quisesse somente desmascarar 

as  falsificações de citações mais  importantes,  eu teria  que em cada número da 

Literatournaia Gaziéta proceder a um trabalho de aferição exaustivo. Prefiro expor 

as questões de princípio da discussão, e estou convencido de que esta vez ainda, 

como  quando  dos  debates  em  torno  da  R.A.P.P.18,  os  métodos  falsificadores 

totalmente desprovidos de escrúpulos revelar-se-ão impotentes contra a verdade do 

marxismo-leninismo.

18 Alusão ao debate que ocorreu no início dos anos trinta na URSS, envolvendo a Associação 
Proletária dos Escritores Russos (R.A.P.P.), que terminou com sua dissolução, em 23 de abril  
de 1932.


