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Des~nvolver um itinerário interpretativo
de temas tão expansiVos e simultaneamente
gelatinosos como marxismo, cultura e intelectuais, apesar de
'circunscritos ao espaço Brasil, aparece, de imediato, como um desafio (quase) intransponível. O exercício parece mesmo impossível. O itinerário solicita e exige mesmo, em sua imanência, que a tessitura da análise se realize
em um ponto focal proviniente da intersccção destes temas complexos, prolif'er-arrt ee. e de difícil delineamento. Esboçar - ainda que em modalidade preliminar
- algum lugar de intersecção, condição fundante de possibilidade
e
viabilidade da análise, obriga, em um primeiro movimento, demarcar os temas
anunciados
em limites que, não os dilacerando, balizem a trilha de
interpretação.
O . me.r-x emo
se apresenta como terna. inicial.
Em tempos de SUB. crise
..
caberia
perguntar se maia uma ou terminal?
-, o marxismo, se se pretende
ainda
vivo.
deve inst~lar-se no território da polêmica. Alias, o austromer-x í.e t e Max AdIeI' há muito já pressentir-a que só a interlocução
crítica e
continuada
com as correntes mais contemporânea.s de pensamento poderia
dar
vida a~ marxismo, permitir sua constante atualiza~ãoe
necessária atualidade.
Reconhecer como indispensável este debate, seja para o desenvolvimento
ou -' inevi tável éicrescentar - para.-a superação do marxismo implica em admitir,
sem mais, a polêmica no interior mesmo do marxismo. Ou mais
precisamente a existsncia legitima de marxismos .
.Em medida razoável. a atual crise does) marxismo(s) deriva pão só ou
principalmente
de sua condição de corrente de pensamento, mas decorre
da
articulação, reivindicada pelo próprio marxismo, entre teoria e prática, e,
por extensão, das práticas desenvoltas em nome do marxismo. Em suma, parece
inconsequente
qualquer trajetória analítica do marxismo que abstraía
esta
sua dimensão compósita e politica.
No Brasil a história do marxismo se desenrolou derrt.r-o
deste "padrão de
normalidade".
marxismo enquanto corrente de pensamento coexistiu
quase
sempre
intimamente ligado à desdobramentos
práticos e pàrtidârios. Durante
parte
significativa de sua história brasileira, o marxismo teve existencia
simbiótica
com o Partido Comunista. do Brasil (PCB). Desde 1922 até,
pelo
menos, 1956 somente pequenos grupos inspirados em Trotski e alguns intelectuais
esparsos rivalizaram muito timidamente o quase moriopólio marxista do
Partido
Comunista. A crise aberta no PCB, no ano de 1956, em consequencia
da denúncia
dos crimes de Stálin efetuada por Kruchev no'XX Congresso
do
Partido
Comunista da União Soviética e o desenvolvlmento
politico-cultura.l
da sociedade brasileira na década de 50 permitem uma ruptura do ·(quase)'monopólio
e o surgimento de inúmeros polos de irradiação does)
marxismo(s),
cada vez mais plural, no Brasil. Por volta de 1968, o Partido Comunista que
já não detém o monopólio do marxismo parece mesmo perder a hegemonia de sua
produção
e difusão nas terras brasileiras. Quando a abertura política
pós
ditadura
possibilita
a livre manifestação das idéias e da política,
o(s)
marxismo(s) aparece(m) em diferenciados
"locus" sociais, sem hegemonias que
não possam ser facilmente questionadas.
A trajetória do marxismo, esboçada sinteticamente,
sugere, para o mal
e para o bem, o significado dó Part-ido Comunista pará sua histór-ia brasileira,
mas assinala igualmente a não identidade plena entre marxismo e PC
no Brasil, especialmente na temporal idade mais recente. Ainda assim e tomando
em conta os riscos contidos nesta opç.§í.o;
pretende-se, em ume delimitação primeira, trabalhar a intersecção marxismo, cultura e intelectuais no
Brasil
na remissão do marxismo prioritariamente
ao Partido Comunista.
Obí

°

.•viamente
esta
é apenas W11a das alternativas possíveis de itinerário,
mas
'talvez venha 'a ser uma das mais fecundas na apreensão da complexidade e das
tensões da temática insinuada no título deste texto.
Um segundo
tema emerge neste·preâ~bulo:
o tema da cultura.
Temática
escorregadia,
a começar por sua própria delimitação, ela acena com uma infipidade de trajetórias - plausíveis ou não - de serem trilhadas e, em contiguidade,
inúmeras
armadilhas. A cOncepção tradicional oriunda do latim
colere
(cultivar) implica em cultura animi, no ato de cultivar o espírito
(como
se cultiva uma planta, denunciando a: origem "agrária" da noção) e em
auto-educação
do indivíduo. A ressonância individual desta acepção conce1tual
dificulta
seu acionamento em um itinerário de análise
eminentemente
soçial. A amplitude do conceito esboçado na operação antropológica
ao colocá-lo como mediação entre homem e natureza, abrangendo não só "cultura simbólica", com também "cultura material" e a contemporânea elaboração conceitual da cuitura como modo de existir mesmo do mundo tornam-se trilhas perigosas
pe r-a a análise. Ambas implicam uma abertura tal do conceito
e d03
itinerários
possíveis e derivados que, no límite, inviabilizariam
a interpretação.
A opção foi trabalhar com pontas manifestas do iceberg chamado cultu~
ra. A cultura
aparece então em modalidades das mais expressivas:
lit.er-atura/arte
(com prioridade) e (secundariamente)
ciência natural/social.
O
recorte parece se adequar ao projeto analítico em pelo menos dois sentidos.
A visão genérica acêrca da ciência natural e particularmente
social
tenta
retoma~,
ainda que em um olhar ligeiro, temáticas trabalhadas em profundidade nos capítulos anterior~s destinados ao estudo do desenvolvimento
does)
marxismo(s) braeileiro(s) enguant6 corrente de pensamento sobre a sociedade
(nacional).
'.
,
.
Ao se privilegiar a literatura/arte
busca-se complementar este panorama
e compreender o peculiar lugar ocupado, em especial pela literatura
na
"cultura
brasileira". Antonio Candido tematizou de modo perspicaz as relações
existentes
entre literatura e estudos sociais no Brasil.
Depois
de
anotar as motivações da "longa soberania da literatura", o atraso da formação de um "espírito científico" e da divisão do trabalho intelectual, Antonio
Candido observa: ··...a literatura contribuiu com eficácia maior do que
se supõe para formar uma consciência nacional e pesquisar a vida e os problemas
brasileiros." Neste sentido, "ela foi menos um'impecilho à formação
do espírito científicQ e técnico (s~m condições para desenvolver-se)
do que
um paliativo
à sua fraqueza." Candido complementa o desenho das
relações
assinalando
a "harmoniosa convivência e troca de serviços entre lit.er-e t ura
e estudos sociais" nos anos 20 e 30; o peculiar gênero brasilelro de ensaio
misto,
onde confluem literatura, sociologia e outros olhares conformadores
(por vezes economia, história, arte, filof;3ofia,etc), que propiciou
obras
como
Os sertões, Casa grande e senzala e Raizes do Brasil. para citar
os
exemplos
mais
ilustres e, por fim, uma caracterização
fina de Modernismo
.como movlmento
cultural (literário e de pensamento) acontecido
entre 'as
duas
guerras,
onde a literatura, ··
...mantendo-se ainda muito larga no seu
âmbito,
coopera com outros setores da vida intelectual no sentido da diferenciação das atribuições. de um lado; da criação de novos recursos expressivos e interpretativos,
de outro." (1)
O terceiro tema evocado - "os intelectuais" - igualmente envolve questões
delicadas. A primeira delas sua própria delimitação conceitual. Em um
acepção
genérica pode-se afirmar que todos os homens são intelectuais, mas
em sociedades demarcadas pela divisão do trabalho manual e intelectual somente
alguns têm atribuições e ,exercem funções intelectuais. Dentre as diferenciações construídas por Antonio Gramsci para o estudo dos intelectuais
uma delas sugere a existência de intelectuais criadores, divulgadores e organizadores; outra afirma a distinção entre intelectuais organicos e tradicionais.
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A remissão a tal tipologia ~ já exaustivament~
conhecida - permite situar
0_ lugar de transito do itinerário a ser realizado.
Ele
localiza-se
privilegiadamente,
o que não significa exclusivamente,
no ponto de encontro
intelectuais criadores/tradicionais.
Talvez este seja o lug~r, por excelencia~
da conformação daquilo que pode-se chamar facilmente em sociedade
de
intelectualidade
(pensadores, cientistas sociais e naturais, literatos, artistas, etc), entendida neste instante como o segmento de maior visiqilidade social dentre os intelectuais e talvez mesmo como cerne da categoria ao
conjugar
características
essenciais de sua configuração: criação e (certa)
autonomia.
A dificuldade de trilhar, sem mais, esta trajetória deriva de obstáculos provinientes do século ~X brasileiro: a indiferenciação
do campo intelectual,
já observada, e a conformação,
apenas recente, dos
intelectuais
como estrato social especifico com toda a sua complexidade exigida. Os anos
30 parecem dar inicio a este processo de longa duração pela emergência
de
um circuíto cultural fundado no mercado do livro, que encontra sua expansão
neque Lee tempos,
e pela modernizaçã.o da. sociedade, em especial, pela
ampliação do Estado e·de suas atribuições, inclusive no campo da educação superior,
como aliás demonstram os estudos de Antonio Candidb, Sérgio Micelí
e Monica
Pimenta Velloso. (2) O outro momento de inflexão
significativo
acontece a partir de meados dos anos 60 com a consolidação' dos intelectuais
enquanto wn estrato social diferenciado e complexo. A expansão e transmutações
das necessidades culturais B de trabalho. intelectual derivam da nova
amp Ld ac ão do Estàcto, do desenvol vlrnento eco.nômico 01igopolist8. e, em particular, da configuração de um novo e potente circuíto de organização da cultura, sob a hegemonia (capitalista) da "indústria cultural", (3)
A intersecção marxismo-cultura-intelectúais,
circunscrita e orientada
pelos parâmetros esboçados, localiza o percurso analítico no espaço nomeado
"política
cultural". Isto permite a retomada integral, parc'ial ou crítica
de trabalhos ante~iormente realizados pelo autor, principalmente:
a tese de
doutoramento
em ciências sociais na Universidade de São Paulo
intitulada
Partido Comunista, cultura e política cultural, defendida em 1987, e o texto posterior
apresentado no XII Encontro Anual da Associação Nacional
de
Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (1988): "O Partido Comunista e
os intelectuais no Brasil", texto ainda não publicado.' (4)
Instalar-se
no campo das políticas culturais reguer a elucidação
das
prováveis rotas de entrada a serem experimentadas.
Quatro incursões parecem
possíveis através de componentes diferenciados das políticas'culturais
tais
como:
a cultura (enquanto consubstanciada
em produtosjbens)
produzida pelo
Partido Comunista em suas instâncias partidárias ou pelas mãos e ciabeças de
intelectuais
a ele vinculados; as práticas em relação à cultura (organização, instituição e divulgação) exercidas diretBInente pelo PC (e seu aparato
político-cultural)
e indiretamente por via de instituições e entidades culturais influenciados por ·ele; as intervenções polítioo-culturais
do partido
no relacionamento com os intelectuais e enfim a tematização da cultura inscrita nas formulações elaboradas, de maneira imediata em documentos e resoluções partidários ou pela mediação de dirigentes e/ou intelectuais ligados
ao PC.
Dos
roteiros possíveis alguns são selecionados e/ou privilegiados
em
detrimento
de outros. A incursão pela via dos bens e produtos
elaborados
parece
problemática. A navegação nestas águas realiza-se em meio a fortes
turbulências. Dispersão e amplitude dos materiais, dificuldades de determina cão da autoria real (PC ou intelectuais) dos bens simbólicos elaborados e
principalmente
as determinações
intrínsecas de qualquer partido como lugar
.de: produção
cul tural dificultam este traj et.o. Este último ponto
lembrado,
merece aliás desdobramento.
A determinante político/ideológica
da associação partidária conduz
a
um tipo privilegiado de bem cultural e a uma cultura organica/organizacio-,
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nal,
onde
aparecem como produtos prioritários as'análises conjunturais
e
estruturais
da sociedade, em especial do local de locomoção da atividade
partidária.
Acultur~
situa-se e ~esmo subordina-se à política e só excepcionalmente,
em momentos muito precisos, transpõe o campo
(político)
do
pensamento. social. Daí que parte substancial da cultura produzida encontrese inscrita nas temáticas dos capítulos anteriores. O restante da cultura
produzida.
especialmente
situada no ca~po da literatura e arte, quase
se
reduz
em sua plenitude aos anos 50/56, quando o PC intenta produzir, sob a
cativante
égide de Stálin e Zdanov e de deliberadi maneira, uma cultura no
Brasil modelada em literatura e arte pelas exigências ferreae de um realismo socialista extremado. Só marginalmente
esta rota foi trilhada. As outras
possíveis se mostraram também as mais' prováveis e promissoras.
O PARTIDO

COMUNISTA

ENQUANTO

APARELHO

POLITICO-CULTURAL

Se se pode falar em tradições marxistas. sem dóvida, uma delas
é a
pressuposição
e desenvolvimento
da dimensao ·ideológica da política. O imbricamento política~ideologia
conduz, sem mais, a uma continua e consciente
preocupação
com a produção ~ difusão de cultura e com os meios necessários
para
sua efetiVação e eficácia. Como movimento político/ideológico
e, por
derivação,
cultural os marxistas têm se dedicado a educar' seus militantes,
conquistar
mentes e·corações dos t~abalhadores e de outros grupos
sociais
não dominantes e .influenciar a sociedade como um todo em um patamar político/ideológico e cultural.
(5)
Esta
enorme
tradição se inicia mesmo com Marx e Engels.
Pensadores,
dirigentes e partidos marxistas posteriores desenvolvem e potencializam
este
interesse, principalmente
politíco/ideológico,
pela produção e difusão
de cultura e seus meios. Atitudes e formulações de Lenin, Trostki, Gramsci,
Stalin,
etc e dos partidos marxistas da 11, 111 e IV Interri~cionais,
são
apenas
alguns exemp los da continuada atenção a esta questão, manifesta, sob
múltiplas e variadas
formas: escolas de partido; ,jornais; r-evistas; editoras;
livrarias; produtoras e distribuidoras
cinematográficas;
gravadoras;
oficinas de arte; grupos de mósica, canto, teatro, dança, etc; instituições
e encontros culturais, dentre outras. Alguns destesp.artidos
construiram,'
em verdade, complexas e imensas redes de organização, produção e difusão de
cultura.
A presença político-cultural
dos marxistas
não se restringe a posse e
as realizações desta aparelhagem cultural. A teia expande-se e penetra
de
módo
fino e por vezes imperceptível inúmeras instituições destinadas a orga:nizar-,produzir e/ou difundir socialmente bens simbólicos, potencializando enormemente
a presença e influencia cultural dos marxistas. Seguir
as
frágeis
pistas deixadas na sutileza deste percurso e nQ transpassamento
de
idéias parece ser uma tarefa de Sísifo.
O Partido
Comun í.et a no Brasil não foi uma exceção a esta
tradição.
Apesar
das dificuldades de tecer e enxergar sua teia, afinal em 70 anos de
vida só 10 deles, aproximadamente,
vividos na legalidade e em sua quase totalidade
nos anos 80/90. Apesar deste tempo longo de clandestinidade,
o
Partido
Comunista
buscou sempre estruturar durante toda a sua
existência
uma
rede de aparatos culturais que, destinada a seus militantes e/ou a um
público mais amplo, realizou parte significativa de sua intervenção político/ideológica
na sociedade brasileira. Obvio que a instituição desta
rede
apresentou
realizações diferenciadas historicamente
sempre na
dependencia
das
conjunturas políticas vivencia.das. O "clima" político. as alternativas
de atuação e a repressão não só contextualizam
a montagem, desenvolvimento
·ou·declínio do aparato, mas em muitos momentos determiriam inclusive a possibilidade de sua visibilidade na história.
'
"Nenhum
cérebro deverá ser mais complexo, enciclopédico,
que o do comunista" . A frase retirada do t.ext o "Para ser comunista" publicado, em 20'
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de outubro de 1923, aproximadamente
um ano e sete "meses após a fundação do
Partido Comunista no Brasil, no jornal O País, então influenciado pelo partido, sugere a mística, já manifesta, que parece orientar e"alimentar certa
(auto)visão
do PC e seus militantes. A mística, se não corresponde
integralmente
ou em todos os momentos à realidade, como lhe é inerente,
pelo
menos
induz um certo nível de exigêncla de formação cultural, com
pronunciadas
marcas político-id~ológicas,
e um certo ethos. Isto permite a Ariovaldo
Matos,
jornalista e escritor baiano ligado ao PC,
cohhecer
Marcel
Proust, através de um operário comunista, mas possibilita também
Florestan
Fernandes
relatar
um caso de "quadros intermediários" do partido que
não
tinham lido textos tão básicos como O Manifesto Comunista.
Tal póstura
parece
facilitar ou até governar a (quase)
imediata
e
constante
realização
"de palestras, cursos" e escolas para os militantes
e
dirigentes partidários. Já na década de 20, o PC envia seus filiados inclusive às escolas internacionais mé).ntidaspor partidos comunistas, com destaque para o da União Soviética. O relato de Heitor Ferreira Lima é apenas um
,exemplo. Resoluçôes sobre ~scolas partidárias aparecem em diversos documentos
emanados dos encontros e congressos do partido. Referencias a escola~
de partido podem ser encontradas inümeras vezes na variada bibliografia
que
acompanha
a vida do PC e em quase todo~ os depoimentos de antigos militantes. Mas é a partir do Pleno de fevereiro de 1951 que o "trabalho de educação"
to~na-se sistemático e mais formalizado. Daquele ano até 1954,
dados
do próprio
partido indicam que 4.500 alunos frequentaram três
diferentes
cursos oferecidos nas escolas partidárias. todos eles com forte impregnação
do
"marxismo-leninismo"
stalinista, em um momento de seu auge no partido
brasileiro.
A atividade
educativa dirigida aos seus filiados,
entretanto,
diz
muito" pouco acêrca do admirável aparato político-cultural
constituído pelo
PC
ao
longo de sua história e, em especial, em alguns de seus períodos
e
mesmo
sobre"o esforço pedagógico-ideológico
direcionado aos seus
militahteso
Como atividade "interna". de um partido quase sempre obrigado à clandestinidade certamente esta atividade torna-se invisível e pouco manifesta.
Em outras áreas, como por exemplo a imprensa,' toda a magnitude do "projeto"
politico-cultural
pode
mais facilmente demonstrar s~a intencionalidade
e
nítida visibilidade.
A dificuldade
no estudo da imprensa. do Partido Comunista ou daquela
influen6iada
por ele não aparece apenas na reduzida bibliografia
acêrca do
tema e na repressão que danificou e destruiu coreções inteiras de materiais
e publicações. Aparece sob o modo dos subterfugios indispensáveis para sobreviver
na plena ou·semi-clandestinidade.~Identificar
a imprensa do PC,
discernir
esta imprensa de publicações sob sua influencia ou
simplesmente
de esquerda, onde isto for possivel, exige atenção a pequenas pistas: presença de determinados indíviduos; referencia a decisões e organizações partidárias; ideário difundido; propagandas veiculadas; o posterior reconhecimento
pelo
partido ou por seus dirigentes e militantes, etc. O recurso
a
este
conjunto de expedientes em muitos casos não permite reconhecer tênues
e delicados límites, que sequer parecem ter existido.
Varias
referências existem nestes jornais e revistas.a uma
concepção
leninista
de
imprensa, nunca devidamente esclarecida. Antes de transitar
pela
imprensa orientada pelo Partido Comunista, caberia um rápido
desenhá
das
diretrizes que parecem guiar a atuação dos com~nistas no campo da
imprensa,
considerando a síntese construída por Madeleine Worontzoff em seu
livro La concepción de Ia prensa em Lenin. Conforme a aut.ora, o sistema leninista de imprensa proporia a existencia de um orgão central e uma revista
teórica, centros ideológicos do partido
e diretamente, vinculados ao Comitê
Central; um ou vários jornais "populares"j"de massas" buscando atingir trabalhadores
com certo nível de consciência e atuação e por
fim
folhetos,
agitação verbal e jornais legais de "massas". (6) Resumida e ordenadamente
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parece
ser esta a concepção geral, muitas vezes não totalmente consciente,
que orienta o Partido Comunista na cono t.r-uc
ão de sua imprensa. A esta visão
de imprensa deve ser somada a política deliberada de buscar' influenciar outros veiculos, potencializando
assim o uso da comunicação.
A imprensa antecede o próprio partido. A fundação da revista Movimento
Comunista
acontece em janeiro de 1922 e a criação do partido ocorre
pouco
depois
em março. Com 24 números editados até 1923, quando torna-se a primeira dentre inúmeras publicações comun e t ee f'eche dae pela repressão, a re.vista, com uma tiragem média de 1.500 exemplares, direciona-se pela ênfase
na
informação
internacional, em um conjuntura de intensas lutas
sociais,
com destaque para materiais acêrca das recém constituidas União Soviética e
IIr Internacional, grande parte deles proviniente de traduções. Com o fechamento
da revista, O PC busca dirigir pequenos jornais sindicais e, em
1923/24,
influencia
e mesmo controla a página sindical de um veículo
da
"grande"
imprensa: O Pais. Em primeiro de maio de 1925, aparece o "jornal
de massas~ A Classe Operária. A tiragem do semanário cresce de 5 até 11 mil
exemplares
no seu número 12, quando a repressão fecha o jornal, que reaparecerá por diversas vezes na história do Partido Comunista.
No Recife,
surge na ano de 1926 talvez a primeira revista
políticocultural do partido: O Maracajá. Ela se define como uma publicação de "critica,politica
e literatura". Até o final deste ano são publicados pelo PC
254.923
exemp1ares
de diferentes peças de "11teratura", conforme
escreve
Octávib Brandão em La Corre$pondance
Internationale.O
ano seguinte
começa
promissor
com o fim do estado de sitio e com o'retorno do diário A Nação.
Um acordo entre ·0 partido e seu proprietário Le6nidas de Resende, um intelectual
de formação positivista que aproximava-se
ideologica~ente
do marxismo,
subordina o diário integralmente ao partido, com exce cãcc.de
alguma
espaços destinadas aos ecléticos artigos de Le6nidas de Resende. Além dele,
colaboram
no jornal: Astrogildo Pereira, então secretário-geral
do PC, Octávio
Brandão e Aparicio Torelli, o Barão de Itararé. De 3 de janeiro
até
11 de agosto, os 5 mil exemplares do diário, distribuídos no Rio de Janeiro
e em diversas cidades brasileiras; po~sibilitam uma significativa amplitude
da intervenção político-ideológica
e repercussão na sociedade
da atividade
partidária,
conjugada neste ano com a formação pelo PC do Bloco"J'Operário,
que reivindica expansão do ensino e sufrágio universaf. Giocondo Dias, mais
tarde secretário-geral
do partido, por exemplo, toma contato com o PC através de seu trabalho como vendedor de A Nação, em Salvador. (7)
Novamente a primeiro de maio, agora'de 1928, reviv~ A Classe Operária.
O semanário, já com uma tiragem entre 15 e 30 m i.I exemplares,' mantém
correspondentes
"operários" em vários pontos do Brasil. Em meados de 1929,
a
repressão o fecha pela segunda vez. Pouco. antes, dois acontecimentos
marcam
a vida da agremiação. Em 1928, ocorre uma cisão de "intelectuais" e na virada
do ano (1928/29) o 111 Congresso do PC decide
pela
"bolchevizaçao"
/proletarização
do partido; redefinição da direção partidária, com exclusão
de lideranças como Astrogildo Pereira e Octávio Brandão, e da liriha politica,
com subordinação estrita às diretrizes emanadas da Internacional Comunista.
Neste final de anos 20 vários são os jornais que sofrem
influencia
dos comunistas, a exemplo de A Esquerda, publicação tenetista dirigida por
Pedro
Mota
Lima, demonstrando a ampliação da presença dos
comunistas
no
pais.
A
"Revolução de 30" vem acompanhada no periodo imediato de uma
forte
repressão ao' movimento dos trabalhadores,
tanto aquele de orientação anarco
-sindicalista,
quanto o de inspiraQão comunista. No inicio da década
está
de volta, .apesar disto, A Classe Operária. Mas a nova década traz
outras
novidades.
A influencia dos partido deixa de estar reduzida a setores
da'
classe
trabalhadora e se estende, cada vez ma~s, a parcelas de militares,
estudantes
e intelectuais. Oswald de Andrade e Patricia Galvão,
tornam-se
comunistas, e publicam, em 1931, o efêmero, mas impactante O Homem do Povo,
í
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colaboram também Flávio de Carvalho, Geraldo.Ferraz,
Brasil Gerson
e
outros.
Em outubro deste ano, aparece o fmnoso Boletim de Ari~l. A publicação
mensal
da editora Ariel destina-se, no essencial, a divulgação e discussão
de
livros: uma espécie de Leia Livros da época. A ressonância do Boletim,
contemporâneo do boom da renovação literária dos anos 30, torna-se intensa.
O exponencial crescimento de sua tiragem surge como significativo
indicador
de sua repercussão: 6 mil em 1931; 24. mil em 1932; '30 mil em 1933 e 36 mil
em 19ª-4, considerando-se
os dados disponíveis, pois a publicação continua a
ser editada até, pelo menos, 1938. Nas páginas do Boletim de Ariel travamse
importantes
debates político-culturais,
como o centrado no
socialismo
soviético
e o voltado à "literatura proletária".
Importantes segmentos
da
intelectualidade,
especialmente jovem, colaboram no mensário. Diversos intelectuais marxistas se fazem presente em suas páginas: os trotkistas Mário
Pedrosa
e Lívio Xavier e os já comunistas ou próximos.ao PC; Jorge
Amado,
Alberto
Passos Guimarães, Edison Carneiro, Dias da Costa, Aderbal
Jurema,
Aydano doCouto
Ferraz, Raul Karacik, etc.
Inúmeras
pequenas
publicações são produzidas ou influenciadas
pelos
comunistas
e buscam atingir públicos diferenciados como trabalhadores,
militares
e estudantes. Em 1934, nasce ES'pírito Novo, reviste. de li t.e r-et.ur-e,
arte.
economia e ciência; defensora de uma cultura moderna e porta voz das
"novas gerações da América do Sul". Nela colaboram vários intelectuais próximos
oJ filiados ao PC como: Castro Rebelo, que, em 1933, havia
lançado
Maué., um polêmico livro orientado pelo marxismo; Candido Portinari; Anibal
Machado;
Oswald
de Andrade; Caio Prado Jr.;
Raquel de Queirós;
Leônidas
Resende;
Carlos Lacerda; Jorge Amado; Di Cavalcanti; Tarsila do Amaral.
A
revista
reproduz também textos de Anatol Lunatcharsky; Diego Rivera; Henri
Barbusse;
Romain
Rolland; Upton Sinclair; J.ohn dos Passos;
Michel
Gold;
Ferreiro. de Castro~ Sandino, F. Engels, entre outros.
'0 auge·da atividade de imprensa e da influencia do Partido
Comunista
na década de 30 acontece no ano de maior polarização ideológica e luta política: 1935. Controle.ndo diretamente ou através da Aliança Nacional Libertadora (ANL), frente ampla de esqu~rda que havia sido organizada, o partido
nesse
ano passa a ter acesso a pelo menos três publicações para os militares (exército, mar f.nha e aeronaútica); vários jornais 'e boletins sindicais;
jo~nais de estudantes; três jornais diários e revistas culturais. a exemplo
de Inteligencia, FIamo., Revista Academica,'Belas
Artes e
Movimento, orgão
do Clube de Cultura Moderna, entidade próxima ~ ANL. A revista é dirigido.
por Miguel
Costa Filho e tem comitê de redação composto por Jorge
Amado,
Santa Rosa, -Febus Gikovate, Paschoal Leme, Flávio Poppe e Américo Leite.
Os três diários da ANL localizam-se estrategicamente
em três
grandes
cidades
brasileiras: A Manhã, no Rio; A Platéia, em São Paulo e a Folha do
Povo,
em Recife. A forte presença de intelectuais nestes jornais pode
ser
constatada,
a título de exemplo, no depoimento de Jorge Amado, um do~ seus
colaboradores:
"E para dar uma idéia do que era A Ma.."lhã,
a nossa, a de Mota
Lima, a do povo, basta citar alguns de seus redatores e colaboradores:
Otávio
Malta fazia a secretaria. Entre outros estavam na redação Oswaldo Costa, Aporéli, o grande humorista, Rubem Braga e Brasil Gerson. Braga
fazia
diariamente
runa notável crônica. Assinavam colaboração Anísio 'Teixeira,
o
grande
pedagogo,
ao tempo Secretário de Educação do Distrito
Federal,
o
prof. Hermes Lima, José Lins do Rêgo, Edison Carneiro, o prof. Artur Ramos,
Dias
da Costa, Eugênia Alvaro Moreira, Jorge de Lima, Aníbal Machado,
Raquel de Queiroz, muitos outros. Oswald de Andrad~ fazia a crítica de livros
nacionais, Santa Rosa, Paulo Werneck; Di Cavalcanti ilustravam o jornal. Eu
tive
a honra de ser redator e colaborador deste diário". (8) No final
do
ano, a repressão ao movimento de 1935 desmantela essa ampla rede de jornais
e revistas.
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A falta de liberdade e a ditadura do Estado Novo não impedem, de modo
pleno,
a influencia comunista na imprensa. Ela pode ser notada na revista
Problemas,
de 1937, que reúne muitos intelectuais de esquerda,
comunistas
ou não.
Dela
participam:
Arnaldo Pedroso
Horta,
Rubem
Braga,
Afonso
Schimdt,
Nabor
Caires de Brito, Oswald de Andrade, Geraldo Ferraz,
Lívio
Xavier,
Flávio de Carvalho, Edison Carneiro, Moacir Werneck de Castro, Manoel Diegues Júnior, Rossine Camargo Guar-nieri, João Mangabeira, Alber-t,oda
Rocha
Barros, Procópio Ferreira, Clovis Graciano, Arrudà Câmara, Joel Silveira,
Aydano do Couto Ferraz, Joel Silveira, Walter da Silveira,
Gruber,
Pericles
do Amaral,etc. A revista trata predominantemente
temas de economia,
política, literatura, poesia e história e tem uma or-Lerrt a cão nacionalista e anti-facista.
Os problemas e lutas internas do PC e sua direção parecem determinar o
afastamento dos comunistas da revista paulista e a criação de uma outr-a, de
leque
menos amplo e mais controlada pelo partido: a revista Cultura.
Além
de parte"dos intelectuais já citados, nela colaboram, por exemplo:
Sérgio
Milliet; Oraciliano Ramos, Monteiro Lobato, Eduardo Maffei. Ainda nessa anQ
de
1938, o PC relança clandestinamente
seu órgão teórico-ideológico,
sus~penso
em 1935: a Revista "Proletária. A publicação pretende contribuir para
a homogeinização
ideológica do partido em torno de umc-.perpectiva marxistaleninista-stalinista;
da luta ideológica contra o trotskismo e facismo, em
um patamar internacional e brasileiro. A defesa da anistia para os presos
politicos,
a luta pelo petróleo e outros temas político-ideológicos
também
marcam presença nas páginas da revista. Outras publicações do período parecem "sofrer
Ln f Iuênc xe do partido, tais como: "Diretrizes, Dom Casmurro
e
principalmente
a baiana Seiva, talvez em alguns momentos uma das poucas revistas anti-facistas editadas no país, até ser fechada pelo Departamento de
I~prensa e Propaganda (DIP) em 1943.
Ainda durante o periodo ditatorial, apesar da quase total desarticulação do Partido Comunista, ele se faz presente em algumas publicações. Em um
plano
mais cultural, pode-se citar como exemplos duas revistas, Leitura
e
Esfera,
da qual participam Dias da Costa, Jorge Amado, Eneida, Santa Rosa,
Quirino
Campofiorito, Graciliano Ramos e Rossini Camargo Guarnieri. Mas
é
wna revista de caráter informativo, bastante voltada para o quadro internacional, aquela mais ligada ao PC nesta conjuntura. Trata-se de Continental,
dir-igida por Armênio' Guedes e que tem como colaboradores:
Milton Cayres de
Brito, Rui Facó. Mário Alves, Mauricio Grabois, Edison Carneiro, Alvaro Mor-evr-ae outros. Apesar de defender a política de ."união·nacional", preconizada
pelo partido a revista é proibida em 1944. na última grande onda
repressiva do Estado Novo de Getúlio Vargas.
Com a democratização em 1945 os comunistas iniciam a montagem de uma
fantástica
rede de comunicação. configurando, sem dúvida, 'a fase aúrea
de
sua
imprensa no Brasil. Começando pelo semanário, depois diário, baianQ
O
Momento e se ampliando com Tribuna Popular (Rio); Hoje (São Paulo); Tribuna
Gaúcha
(Porto Alegre); Folha do Povo (Recife);_ Jornal do Povo (João Pessoa);
Folha
Popular (Natal); Tribuna do Povo (São Luiz); Jornal
do Povo
(Aracajú);
Tribuna do Sul (Ilhéus); A Luta (l'ianaus);Folha Ca.pixaba (Vitória);
Jornal
do Povo (Curitiba); Estado de"Goias (Goiânia);
O Democrata
(Cuiabá); Tribuna da Povo (Uberlândia), etc; o Partido Comunista desenvolve
uma
rede
que abarca 8 diários e inúmeros semanários distribuidos de modo
deli"berado nas principais cidades brasileiras. Esta cadeia jornalistica articula-se
não só pela principalidade
da Tribuna Popular, depois
Imprensa
Popular,
do Rio
de Janeiro, "então Distrito Federal, mas através
de uma
agência
de notícias, a Interpress, a qual realiza a distribuição de material
jornalístico para" as publicações do partido e, gratuitamente,
para
a
imprensa
de pequenas cidades localizadas no interior do país não vinculada
ao partido. (9)
í
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Natural
que esta rede apresente problemas principalmente
materiais
e
financeiros
muitas vezes de certa envergadura: máquinas obsoletas,
poucos,
recursos para sua manutenção, etc. Sem relevar estes aspectos, deve-se lembrar
que tal',rede indiscutivelmente
se constituiu um dos mais significativos aglomerados de comunicação da época, talvez só suplantado pelos Diários
Associados.
Sob o ângulo estrito das relações entre política e cultura,
a
rede
potencializa
seu funcionamento com a utilização de
intelectuais
jornalistas,
escritores, artistas plásticos, etc -, filiados ou próximos ao
partido, naquele momento numerosos e müitos consagrados, o que garante a um
deterrninado nível de qualidade jornalística. Não por acaso a imprensa do PC
torna-se
em muitos lugares verdadeiras escolas de formação de jornalistas.
Este é o caso do jornal O Momento de Salvador. (10) De' maneira simultânea,
a rede, através de sua afirmação como espaço político-cultural,
inclusive
pela
publicação de suplementos, páginas e materiais culturais, serve
como,
polo de gravitação e atração de novos intelectuais.
Existem
diversos outros,motivos
sugestiv~s para rião subestimar o significado
deeta verdadeira cadeia de publicações: a tiragem de éeus
veiculos. Na sria fase inicial, ~ Tribuna Popular tira 30 mil exemplares diários,
enquanto
a maior gazeta do Rio tem uma tiragem de 50 mil. E mais, em 1946',
ela atinge até tiragens de 50 mil exemplares, conforme depoimento já citado
de Armênio Guedes. O Momento tira de 3 a 5 mil exemplares diários e a Folha
do Povo,
de Recife, também no pós-45, atinge 5 mil exemr-Lar-e e . A questão
financeiv8
é enfrentada de múltiplas maneiras pelo PC: campanhas nacionais
de ar-r-e cadec ão de recursos para B, "imprensa popular"; festivais;
leilões;
bailes; exposições de pintura; venda de ações, etc.
Em verdade,
as grandes ameaças a imprensa partidária aparecem co~
a
ilegalidade
do partido (1947) e com a cassação, em 1948, dos mandatos
de
seus parlamentares. A partir deste momento, principalmente,
a repressão governa~ental
passa
a ser uma constante na vida daqueles jornais.
Máquinas
sãodestruidas;
biragens apreendidas; oficinas empasteladas;
jornalistas
presos e probessados;'jornais
provisoriamente
suspensos. Neste último caso,
dribla-se a repressão com a troca do título do jornal: Tribuna Popular torna~se
Imprensa Popular; Hoje, de São Paulo, vira Noticias de Hoje; a Folha
do Povo, uma das gazetas a sofrer maiores ag'ressões, torna-se A Luta e com
a 'suspensão desta aparece metamorfoseada
em O Popular., que enfim dá
lugar
novamente à Folha do Povo, diário editado heroicamente em Recife.
A ,elementar metamorfose de títulos, com a manutenção de todas as res,tantes caracteristicas
das publicações, denunc.ia o caráter violento,
mas
parcial
da repressão. Logo ela não se insinua como a ónica ameaça à rede
constituída pelo partido. O clima de polarização criado pela Guerra Fria; a
"política
de gueto" empreendida pelo PC como resposta à ilegalidade, à repressão
e à Guerra Fria, levando a seu isolamento político, e finalmente a
destruição de ilusões ocasionada pelas repercussões do XX Congresso do PCUS
parecem ter suas responsabili,dades no débâcle da imprensa comunista em meados
da década de 50, quando ela nada mais era que frágil lembrança de sua
potência no pós-45. Na sua fase final, O Momento, a titulo de exemplo, tira
por
volta de 500 exemplares, enquanto a Imprensa Popular, do Rio, está reduzida
a algo em torno de 6 mil exemplares, em 1954. No período
posterior
ao debate desencadeado pelo XX Congresso a situação apresenta-se mais grave
e sua tiragem é pouco mais de mil exemplares.'
A conjuntura pós-45 assiste ainda o renascer de A Classe Operária, de~
pois
Voz Operária, como orgão central e o surgimento de jornais
politicamente
dirigidos como Momento Feminino, Terra Livre e Emancipação,
este último
dedicado
à defesa da economia ,nacional e dos recursos naturais,
com
forte
viés nacionalista. Na campo das revistas, além de influenciar Psyke,
Joaquim
e Di\~lgação Marxista, o partido edita a Revista do Povo,
espécie
de publicacão informativa e ilustrada com um conteúdo político, cultural e
de variedades.
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Por
iniciativa
de Astrogildo P~reira, aparece Literatura
em 1946.
Aproximar
cultura
e povo faz parte das pretensõés da revista
que busca
aglutinar setores amplos da intelectualidade.
Astrogildo é o diretor; Jorge
Medauar,
o secretário e o conselho'de redação compõe-se de' Alvaro Moreyra.
Anibal
Machado, Arthur Ramos, Graciliano Ramos, Manuel Bandeira e Origenes
Lessa. Inúmeros intelectuais colaboran; nos 10 núineros editados. Ainda que o
partido não dê muita atenção a revista, tratando-a como coisa de Astrogildo
Pereira,
a emergência de uma política sectária transpassa também a revista
cultural.
No seu número 9, publicado em 1948, o editorial, depois de falar
·da necessidade de reagir contra o obscurantismo expresso através do hermetismo,
abstracionismo
e existencialismo,
afirma ser preciso .....seguir
um
no~o
caminho, o caminho do realismo combatente."
(11) Realismo combatente
parece
ser um triste metáfora de realismo socialista: um outro nome do medo. Em 1948, a influência do PC aparentemente atinge revistas como:
Artes
Plásticas, Clã, Presença, Epoca e Cadernos da Bahia.
No ano anterior, o partido colocou em circulação ·Problemas. orgão teórico' de responsabilidade
do Comitê Central. Dirigida por Carlos Marighella
e depois por Diogenes Arruda, a revista, quase sempre mensal e com uma média
de. t~ragem de 8 mil exemplares, publica-se até 1956. O objetivo
óbvib
do orgão é a divulgação do marxismo-leninismo-stalinisrno.
No primeiro
ano
da publicaçào.
o romaricista Dalcídio Jurandir diz ser a revista:
...um
curso mensal de marxismo-leninismo";
.....nossa única revista de pensamento.
a nossa melhor revista ...", enfim que ela " ...marcou uma nova fase na cultura
ôrasileira".
(12) No.último ano de edicào da revista, a avaliação de
Astrogildo
Pereira é drástica: "....à parte dos documentos oficiais e um ou
outro
escasso' t.r e.baLho , só publicava traduções e mais traduções. Não era
uma
revista brasileira, um orgão teórico dos comunistas brasileiros, preocupada com prcblemas brasileiro~."(13)
E as traduções, em sua imensa maioria, .estão circunscritas a autores soviéticos, em textos mais políticos que
verdadeiramente
teóricos,
Fun.damentos, "revista de cultura moderna", .comec e. a ser- publicada pelos comunistas de São Paulo em ju~ho de 1948 e edita 40 números até desaparecer
em 1955. Entre os seus responsáveis estão Armênio Guedes,
Villanova
Artigas,
Mario Gruber, Artur Neves, Monteiro Lobato, Afonso Schimdt,
Caio
Prado Jr. e Rivadávia Mendonça. Inicialmente aberta com relação a colaboradores
e t.emé t Lc ee , a revista sofre pronunc ia.da flexão nesta. póstura e, em
um estilo quase panfletário, passa a travar violenta "luta ideológica" contra a "decadente cultura burguesa cosmopolita", em suas manifestações
formalistas
e "psicologistas". Apesar de receitar o realismo socialista
para
todas
as áreas estéticas, a revista torna-se noEi anos 50 um paIo aglutinador
do debate en torno do cinema brasilêiro, dentre
outras
repercussões
culturais que possa ter.
.
A fase inicial da década de 50 assiste uma deliberada proliferação de
revistas
político-culturais
como parte de uma verdadeira blitz
ideológica
desencadeada
pelo PC no seu período de auge do stalinismo e de sua
vefsão
na estética:
o realismo socialista radicalizado de Zhadnov. Dentro
desta
perspectiva, por exemplo, Para Todos é relançada' em 1951 no Rio; Seiva reaparece em Salvador; surgem Horizonte (Porto Alegre) e Orientação (Recife) e
em São Paulo Fundamentos se redefine. Todas elas reuneln intelectuais ligados ao partido embuidos do espírito da época: combate a cultura cosmopolita
burguesa, formalista; defesa do realismo socialista; do "mundo da paz" e em
luta
contra. o imperialismo. O Movimento Brasileiro dos Partidários da Paz,
representação
local de um movimento estimulado pelos comunistas em todo
o
mundo,
passa a publicar em 1951 a ~evista Partidários da Paz, com a participação de inúmeros intelectuais brasileiros ou não.
Antes que a denúncia dos crimes de Stálin tenham repercussão aberta no
partido
brasileiro,
aparecem duas publicações articuladas por
comunistas
que já deixam sentir ventos de mudanças. Caio Prado Jr. e Elias Chaves Neto
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organizam
a ~evista Brasiliense, revista político-cultural,
orientada pelo
marxismo
e pelo nacionalismo,
independente e divergente das teses do PC,
ainda
que sem hostilizá-lo.explicitamente.
O partido reage de modo critico
à revista, ,desqualificando-a.
(14) Por iniciativa de Oscar Niemeyer, Jorge Amado, Alberto Passos Guimarães, Moacir Werneck de Castro e Jmnes funado
retorna Para Todos, agora intitulado "quinzenário da cultura brasileira",
e
como
autonomia
em relação ~o partido. O intento do jornal,
publicado
de
maio
de 1956 até agosto de 1958, parece' ser abarcar qualquer terna cultural
e estar
aberto para a intelectualidad8.
Ao final do seu primeiro
ano
de
existencia,
Para Todos publica, não por acaso, uma lista com os 700 nomes
que colaboraram naquele ano com o quinzenário.
Como
já foi visto em meados da década' de 50, sob os efeitos imediatos
das
repercussões do XX Congresso, a imprensa do PC praticmnente
se desmantela.
Os setores que se mostram mais sensíveis no partido às denúncias são
a juventude e os intelectuais, inclusive muitos que trabalham como
jornalistas, que durante a crise in3taurada entre os comunistas entram em choque
e contestam a direção do Partido Comunista. Da fantástica rede de comunicação quase não sobra nenhum sinal.
.
As mudanças políticas acontecidas na direção partidária com a exclusão
dos
setores mais declaradamente
stalinistas, consolidada c6m a Declaração
de
1958, acompanham-se de medidas objetivando redimensionar a questão
da
imprensa
comunista.
No bôjo destas deliderações aparece em maio/junho
de
1958
a revista Estudos Sociais. Suá tiragem média de 2 a 3 mil exemplares,
até seu fechamento em 1964, indica parcialmente sua ressonância social, que
também pode ser medida por sua fácil localização em diversas bibliotecas de
variadas instituições no pais ..
No seu número inicial,' ela se apresenta como "...uma revista de tendência marxista, e como tal 'pretende i~tervir: democraticamente,
a6 lado de
outras
correntes
do pensamento, no debate das questões
relacionadas
com
nossa
realidade
econômica,
social e política." O r-econheci.ment.c da "extraordinária
vitalidade
teórica e prática" do marxismo, não a impede
de
afirmar
.....a ausência de uma t.r-ad
í.cêo de estudos marxistas em nosso pais"
e que aqui ele tem sido " ...algo em sí mesmo, fechado e dogmático",
que
...não chegou a ser, ou foi apenas em minima proporção, um instrumento de
investigação."
(15)'
Dois anos depois, a revista.afirma
sua certeza
de
estar
contribuindo para "...estimular a pesquisa dos problemas brasileiros
à luz do marxismo" e enfatiza a necessidade do marxismo "...se integrar cada vez mais na cultura brasileira como sua componente mais avançada".
(16)
Estudos
Sociais
teve como seus responsáveis Astrogildo Pereira e Armênio
Gu-edes, sendo ele depois substituído por Jorge Miglioli.
A recomposição da imprensa do PC prossegue no ano seguinte com o surgimento
do novo orgão central, o semanário Novos Rumos, dirigido por Mário
Alves
e Orlando Bonfim, o jornal· traz como dístico "Nacionalismo, democracia,
socialismo". Novos Rumos propõe se integrar na frente nacionalista
e
democrática, do ponto de 'vista do proletariado e se diz baseado no "marxismo+Len í.n emo: , 'sem que isto implique em uma posição sectária. Pouco depois,
em março
de 1959, passa a circular Problemas da Paz e do Socialismo,
em
verdade nada de novo: quase um edição nacional de uma revista internacional
dos partidos comunistas subordinados à URSS e ao "marxismo-leninismo",
suavemente
menos
engessado. Outros jornais regionais ligados aos
comunistas
são publicados em algumas cidádes brasileiras, em geral como semanários. A
cisão
comunista consubstanciada
em 1962, não afeta a circulação destas pu..
blicações ligadas ao Partido Comunista Brasileiro (PCB), enquanto o Partido
Comunista do Brasil (PCdoB) volta a publicar A Classe Operária.
O golpe de 1964 reprime os comunistas e fecha toda sua imprensa.
Voz
'Op~rária
só volta a circular clandestinamente
em 1965:. A diaspora comunistas
resultante de 1964 faz que aparecem inúmeros pequenos jornais clandestinos
que expressam a diversidade de agrupamentos pollticos que então surí
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"gem no país.
Antes da radicalização da ditadura' em 1968,
os comunistas.
exercem influencia particularmente
em duas publicações: a Folha da Semana e
a Revista Civilização Brasileira.
Nas palavras
de Carlos Guilherme Mata, a revista emerge como
...um
dos marcos
fundamentais da história da cultura e do .pensamento
político
progressista no Brasil do século XX". Em verdade, a publicação aparece como
uma
significativa resposta dos setores e da intelectualidade
progressistas
ao golpe de 64. Seu sucesso foi imediato, em apenas' 25 dias os 10 mil exemplares
do número inicial se esgotaram, forçando um importante aumento
de
tiragem.
A importancia da revista não deriva só de sua repercussão quantitativa,
da qualidade de seus textos ou de ter se colocado
na
conjuntura
64-68
como referência político-cultural
obrigatória para a compreensão
do
debate gue então se realiza na sociedade brasileira. Ela insinua-se como um
indicador
qualificado 'da viragem mental acontecida durante aqueles anos na
esquerda brasileira. Carlos Guilherme da Mata ao estudar a revista reconhece dois
momentos distintos na sua vida: "um, definido pelos
compromissos
com as linhas de pensamento (pl....
ogressista) vigente no período anterior, cobrindo,
grosso
modo,
os anos 1965 e 1966; o segundo, onde se percebe
a
emergência
de
novas linhas
de diagnósticos, encaminha-se para
revisões
radicais (inclusive criticando participahtes
do primeiro momento), perscrutando
novas frentes de reflexão e afinando um novo referencial de análise.
Cobre
esse segundo momento os anos de 1967 e 1968, até o fechamento da revista."
.(17) Em resumo, o acontecido na publicação instalada no centro do
debate
deixa entrever o declinio de influencia ideológica do Partido Comunista na Revista Civilização Brasileira e mesmo entre a intelectualidade.
O
marxismo passa a ter definitivamente
no Brasil vários palas de gravitação e
realiza seu possivel ser plural.
O, periodo subsequente ao golpe dentro do golpe é muito dificil para a
imprensa
comunista que praticamente se retringe a alguns pequenos veícul6~
clandestinos"
a exemplo de A Classe Operária (PCdoB), Voz Operária e a revista
Estudos
(PCB), e a veículos publicados no exterior. Com a abertura
acontecida
nos anos 70, os comunistas têm acesso, em especial, aos jornais
alternativos como Opinião, Movimento, etc. O aprofundamento
da abertura e a
redemocratização
do país permitem a edição na legalidade de jornais e revistas
comunistas, tais como: Tribuna (da Luta) Operária; A Classe
Operária; revista Princípios (todos do PCdoB) e Voz da Unidade e as revistas Novos
Rumos
e Problemas da Paz e do Socialismo (PCB). Além de les
Lnúme r-c e
outros
jornais e revistas são colocados em circulação por diversos
grupos
comunistas,
de vertente trostkista ou não, e marxistas. Cabe destacar
uma
revista,
articulada por intelectuais próximos ao PCB em 1977. Trata-se
da
marxista
Temas de Ciências Humanas. A revista aglutina intelectuais
como:
Gildo
Marçal
Brandão, Marco Aurélio Nogueira, Nelson Werneck Sodré,
José
Chasin,
Leandro Kond~r, Carlos Nelson Coutinho, etc. Outras revistas derivadas
de cisões dos PCs também ,surgem nos anos 70/80 como Presença, Teoria
& Política, Praxis, etc.
Obvio
que toda esta talvez cansativa,' mas acelerada, viagem pela história da imprensa doCs) PCCs), ainda assim mostra-se incompleta e mesmo superficial.; O tema encontra-se mais amplamente desenvolvido ,no capítulo
um
da tese já citado. Mas a idéia aqui não é acompanhar uma trajetória exaustiva, antes dar um panorama de como os comunistas tiveram uma atenção constante
com a publicação de jornais e revistas, sob seu controle ou influenciados
por seus militantes. Preocupados fundamentalmente
com
a instrumentalização
político-ideológica
da imprensa, eles terminaram por
construir,
talvez de maneira derivada, um verdadeiro aparato político-cultural
que, em
tempos como 1935; 1945/47 e em menor grau 1948/1952 e 1963/64, teve peso na
sua
inserção
pol~tico-cultural,
independente, no limiie, da qualidade
ou
até da correção de seu manuseio e intencionalidade.
Algo nada
desprezível
para um partido guàse sempre vivendo na ilegalidade.
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Através
de sua constituição enquanto aparato'político-cultural,
o PC,
até independente de sua vontade em uma hipoteses extrema, intervem no camna
e no debate cultural, através dos bens simbólicos produzidos e difundid;s
por
sua
imprensa; das visões e perspectivas político-ideológicas
que os
permeam e das relações com a intelectualidade,
intrínsecas a funcionalidace
de qualquer aparato cultural. O aparelho, independente da qualidade que se
possa
atribuir
aos seus produtos,
dá vida e faz circular na
sbciedade:
interpretações
da atualidade ou da históiia; poesias, 'crônicas,
contos,
partes
de romances; desenhos, ilustrações e reproduções
gráficas
(artes
plásticas);
fotografias; críticas culturais; ensaios e artigos na área dos
estudos sócio-econômicos,
políticos e culturais.
Em uma
sociedade
com reduzidissimo número de instituições culturais;
com espaços de cultura inacessíveis, em razoável medida, pelo seu elitismo,
conservadorismo
e formalidades;
imersa em um processo de modernização
e
mudança,
marcado
pela emergência e integração de (novos) grupos
sociais;
sem uma divisão de trabalho nitidamente cristalizada no campo intelectual:
em uma sociedade transpassada por todas essas características.
este aparato
político-cultural,
configurada tão somente até aqui pela imprensa, funcion~
,como paIo e circuíto gravitacional de importancia - variada, a depender das
clrcunstancias
- da vida cultural e, de modo simultêneo, como espaço/tempo
de formação e realização dos intelectuais .

..

OUTROS

APARATOS

POLITICO-CULTURAIS

DO PARTIDO

COMUNISTA

'A interv~n~ão p~litico-cultural
do PC não se circunscreve a boletins,
jornais
a revistas, "locus" privilegiado da sua atividade, mas ni3.o único.
Simultaneamence
o partido desenvolve diversas outras atuações e estruture.s
político-culturais.
Dificil
determinar com precisão as exatas
dimensões
desta
intervenção. A desatenção da bibliografia quando existente; a amplitude
e fluidez
das áreas de cultura e os complexos itinerários
a seraTo
acompanhados novamente quase inviabilizam um conhecimento da inserção do PC
nestes
outros
campos
culturais. Elencar indícios deve pelo
menos
fazer
emer~ir
um c6nhecimento aproximado desta interação e dos outros
aparatos
acionados pelo partido. A atividade editorial pode ser lembrada, de imediato, como uma delas.
Outra
das tradi~ões p~esentes no movimento marxistà internacional,
a
atividade
editorial se vê contemplada deste os primeiros momentos de vida
partidária.
Já no estatuto do partido está prevista a atividade e, em sequência,
diversas referências e indicações de stia realização podem ser encontradas
na revista
Movimento Comunista. Obvio que sObre· ela pesam
as
imensas limitações de um partido recém-criado e reduzido; de pouca inserção
social e sem nenhuma penetração no meio intelectual. Por tosca que seja tal
atividade
nos
anos 20 ela sugere a atenção do partido e seu
entendimento
(problemático?)
como "...um dos mais poderosos meios de propaganda e difusão das doutrinas comunistas", como escreveu Astrogildo Pereira nas páginas
da revista. (18) Edição de livros em Porto Alegre, Rio de Jameiro e Recife
são' noticiados
por Movimento Comunista. Trata-se, em geral, de textos
de
divulgação
marxista: autores soviéticos; Marx/Engels
(Manifesto Comunista,
publicado no Brasil pela primeira vez depois de quase 80 anos de sua edição
original)
e dois brasileiros que começavam a tentar análise e difusão marxistas:
Octávio Brandão (Agrarismo e industrialismo:
ensaio marxista-leninista
sobre a revolta de São Paulo) e Cristiano Cordeiro (Doutrina
contra
doutrina).
'
,A publicação
destes llvros, ainda que abrangendo um número ínfimo
de
títulos
e de exemplares, sinaliza o esforQo embrionário de divulgação e a
tentativa de alterar o qUadro. de quase inexistência
de literatura marxista
disponível
no Brasil. Leandro Konder reconhece que .....0 acesso direto
a
seus [de Marx e Engels - NA]
escritos era quase impossível naqueles anos
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(19) Mesmo logo após a "Revolução de 30" a situação não se modificara. Caio
Prado
Jr. cónfirma isto em entrevista': "Procurei aqui em São Paulo
alguns
livros de Har-x, como O Capital, e não pude encontrar. Ninguém nas Lí vr-ar-Le s
sabia
o que era isso. O Brasil, neste éentido, estava longe do resto
do
mundo. Importei os livros da Europa e começei a ler." (20) Leôncio BasbaulT:,
no· entanto, escreve que Os principios do comunismo de Engels e ABC do comunismo
de Bukharin f ozam dois livros 'que tiveram grande influência
nesses
anos. (21)
A década de 30, apesar de se iniciar sob o signo de. forte repressão ao
PC, vai aos poucos desenvolvendo um clima cultural propício a divulgação de
livros
marxistas,
de textos sobre a União Soviética e sobre a
"realidade
brasileira", na forma de uma ensaística ou de literatura social. Contribuem
para
este
clima: a et enc ão despertada sobre a "realidade brasileira"
por
movimentos
anteriores a 1930 e pela própria "Revolução", seu engajamento e
desencanto;
a repercussão (tardia) da Revolução Soviética e sua imagem
de
consolidação
sob
Stalin/III Internacional e a ideologização da cultura
e
dos
intelectuais,
com respectiva polarização
política
esquerda/direita,
aconiecida internacionalmente
e também no espaço Brasil. (22)
Nos, anos
30, com já foi assinalado, f or-ma+ae um público leitor e 1ITl
mercado
de livros no país. Um olhar da época parece sugestivo a este
res'peito. Em resenha do livro de Caio Prado Jr. A evolução política do Brasil,
publicada
em 1934 no Boletim de Ariel, Raul Karacik escreve: "Nunca se leu
tanto ~ntre nóS. Ai estão as casas editoras a se multiplicarem
e a lançarem
em traduç.6es as principais obras dos mais notáveis escritores destes últimos
anos." (23) A politiza6ão e o clima cultural transpassa esta crescente
atividade editorial, em suas d l f er-ent ee expressões. No campo literário temse a publicaç.ão de t00a uma literatura social produzida internacionalmente.
on~e
desta6am-se autores como Gorki, Michael Gold, Tolstoi, Fédor Gladkov,
Dostoiewsky, 'Jack London, John Reed, André Malraux, Solokov, Se r-af i.moví.t.ch
,
etc. ' A literatura social brasileira está representada por autores como
os
comunistas
Oswald de Andrade e Patrícia Galvão-Paf,'Ú (a Mara Lôbo de Parque
Industrial)
ou principalmente
pela nova geraçãà de escritores nomeados
de
"regionalistas"
como
Jorge Amado, Raquel de Queirós, José
Américo,
José
Lins .do Rêgo, Graciliano Ramos, Dionélio Machado, Agbar Bastos, Amando Fontes, Lauro Palhano, Edgar Carvalho, Nestor Duarte, Chagas Ribeiro, Jader de
Carvalho, etc, os quais elaboram talvez suas principais obras nessa década.
A preocupação
com a Lnc an aave Lmerrt e nomeada "realidade
brasileira"nas palavras de Antonio Candido: "um dos conceitos-chave
do momento" - não
ficou adstrita ã literatura social dos anos 30. Ela talvez tenha sido a expressão
privilegiada
de um movimento maior do voltar-se e olhar
o país,
configurado em variados retratos do Brasil. A década assiste a constituição
de famosas coleç6es editoriais, a exemplo. da "Brasiliana" (Companhia Editora. Nacional); da "Biblioteca Histórica Brasileira"
(Edí.t.o
ra Hartins) e da
"Documentos
Brasileiros"
(Editora José Olympio). Ensaios fundantes do pensamento
social
brasileiro,
alguns já citados, elaboram-se nos
anos ,30,
inaugurando uma tradição (moderna) de "estudos brasileiros". A primeir'a Lnterpretação
consistente do Brasil com inspiração no marxismo aparece com A
evolução
politica do Brasil de Caio Prado Jr. editada em 1933. Outras tentativas de análise marxista de aspectos da sociedade brasileira manifestamse em Mauá de Castro Rebelo (1933); em O caminho da revolução operária
e
camponesa
de Leôncio Basbaum (1934), publicado com o pseudônimo de Augusto
Machado, e na História econômica da Brasil (1937) de Caio Prado Jr.
'A atenção despertada internacional e nacionalmente pela URSS se consubstancializa
em inúmeros titulos, de autores estrangeiros ou brasileiros.
Alguns
são relatos de viagem, outros textos de intenção analitica sobre os
mais
diversos aspectos, localizados da nova sociedade soviética:
medicina;
direito
penal;
vida
sexual; estado; pr6teçã~ à maternidade
e infância;
ciência;
situação da mulher,' etc. Dentre os relatos de viagem ou textos de
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'visão mais genérica destacam-se os de John Reed, A!).dréGide,Henri Barbusse,
Gondim
da Fonseca, Cla0dio Edmurido, Caio Prado Jr. e Mauricio de Medeiros.
'o livro deste 01timo autor, Rússia, tornou-se um verdadeiro
"best-seller"
na época,com
pelo menos 6 edições e 23 mil exemplares. Em'Rússia
pode-se
ler sobre "as finanças públicas e privadas"; "menores abandonados";
"casamentos
e divórcios"; "problema operário"; "museus"; "prosituição e alcoolismo";
"problema religioso"; "estrangeiros";
"camponeses e regime",
etc.
(24)
No rastro de atenção ã URSS e 6ircunstanciado. pelo momento
politicocultural,
ocorre uma acentuada expansão da publicação de textos marxistas.
Ao
lado
dos poucos pensadores "marxistas"'nacionais,
inúmeros titulos
de
autores
estrangeiros são colocados em circulação. Ma.x Beer (e sua História
do socialismo e das lutas sociais, um dos êxitos editoriais da época, além
de seu Marx); Kaustky, Plekanov, Bukharin, Trotski, etc; mas principalmente
autores
circuncritos
ao "marxismo-leninismo" , com destaque para
Lenin
e
preferencialmente
Stálin. Poucos entretanto são os textos de Marx e mesmo
de Engels. Eles em geral aparecem sob a forma de "reuniões temáticas" ou de
resumo (s) , como
o -realizado por Ce.r-Lo
a Cafiero a partir de O cap tal.
A
coincidencia
temporal sugestiva entre abertura no Brasil para recepção
de
idéias
marxistas
e a penetração do "marxismo-Ieninismo",
ou melhor
visão
stalinista
do marxismo, permite Leandro Konder formular o'eixo central
de
argumentação
de seu'trabalho A'der~ota da dialéctica e escrever o trecho a
seguir: "E foi com essa feição - rudemente deturpada - que a perspectiva de
Marx
passou a s~r eficazmente diiundida no Br~sil, quando passou a dispor
de
in~trumentos poder060s de propaganda, p~r volta do começo dos anos 30."
(25)
A margem da questB.o essencial colocada p0r esta formulação .-:-'
a cr-Le.cão
de uma tradição marxista no Brasil monoli ticamente (ou quase) -construída a
partir
do "marxismo-leninismo"
- outro problema emerge para, a análise
das
relações
entre PC e marxismo no pais: o rastreamento da atuação
editorial
do partido
na difusão do marxismo stalinista nos anos 30,
realizada
por
inúmeras
pequenas editoras como a Alba, Soviet, Marenglen, Minha Livraria,
Calvino
Filho,
Caramuru e Selma, esta última mais propensa a edição
dos
textos
de Lenin. Aliás a dificuldade do rastreamento vale para o conjunto
da
Lnt.e r-vencão politico-cultural
do Partido Comunista nos anos 30, salvo a
con.l unt.ur-a
34/35. A "bo Lchev zac ão ", "stalinização" e "proletarização"
são
processos
que acontecem em uma simultaneidade
temporal na virada da década
e inicio dos anos 30.
Para tornar ainda mais complexa a situação, esses processos, desiguais
em muitos aspectos, acontecem quando o partido está se abrindo - talvez não
de modo paradoxal, pois muitos dos determinantes
da maior inserção
social
suplantavam a "direção" e seu controle da situação - para a sociedade e outros
segmentos,
mais eepe o f í.cemen t.e aos militares (com destaque para
os
"tenentes");
aos estudantes, aos intelectuais e out.r-o s estratos sociais. A
convergência
de tantas linhas de força produz uma fantástica instabilidade
político-ideológica
no partido e na sua (rotativa) direção,
dificultando
s6bremodo
acompanhar a trajetória e intervenção 'partidárias no começo
dos
anos
30 até que se proceda a consolidação de uma hegemonia, em 1934, sob a
orientação
da Internacional Comunista. Com a repressão pós-35 e a ditadura
do
Estado
Novo novamente aumentam as dificuldades de seguir
itinerários
politico-culturais,
inclusive aqueles delineados através da ação do partido
especificamente
no campo editorial.
O PC somente em 1944 pode retomar alguma atividade editorial mais sistemática. Leôncio Basbaum é encarregado de organizar aquela que será a mais
,importante
editora
do partido: a Editorial Vitória. Montada em moldes
de
~mpresa, a Vitória mantém relações comerciais com gráfic~s, distribuidoras;
l~vrarias, etc e tem funcionários e vendedores profissionalizados,
alémde
uma
direção oficial. Subterraneamente
ex.iste outra direção,
subordinada à
í,
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.secretaria nacional de agitação e propaganda e à direção do partido, que em
verdade dita a orientação político-cultural da editora. Durante razoável,
tempo, Alberto Passos Guimaraes ocupa essa direção, sendo responsável pelas
atividades da Vitória junto à direção partidária. (26) Fixada esta relação
editora-partido pode-se inferir que, por menor que seja a atenção cotidiana
dedicada pelo PC a sua editora, sua produção editorial, principalmente, e
também algumas promoções realizadas podem ser'analisadas como sinalizações
importantes para a compreensão da política cultural do partido nos anos
1944/64.
Analisando os mais de 100 títulos inventariados na tese anteriormente
realizada e citada, emergem 4 eixos norteadores com fundamento na tipologia
dos livros editados: literatura; materiais relativos'à URSS; textos de
divulgação da política partidária e marxismo. Os textos literários podem
facilmente ser localizados nos anos 1944/46 e 1950/56. No primeiro período,
datado, correspondente a fase inicial da editora, a opção literária se deve
a ditadura e censura ainda existentes, apesar de abrandada, o que tornava
dificil a edição de outros tipos de livros, e a idéia de criar um lastro
,comercial' para .a Vitória. Dentre os titulas então publicados podem ser
elencados: Contos de Natal (Dickens); O espião e A mãe, (Gorki); Polikuchka'
(Tolstoi); Memórias de duas jovens casaqas (Balzac) e Treze cachimbos (Ilya
Ehrenburg, o qual teve seu Morte ao invasor alemão como primeiro livro da
Editorial Vitória).
Tamb.ém textos literários de autores nacionais, todos eles ligados ao
partido, foram lançados: Zamor (Pedro Mota Lima); Uma luz na enseada
(Osvaldo Alves) e Sete palmos de terra (Raymundo Souza Dantas, analfabeto
até os 17 anos e pouco depois ferrenho anti-comunista). Ele, em seu livro
auto-biográfico Um começo de vida, diz: "Escrevi animado pelas novas
idéias, o meu primeiro livro, um romance. A minha inexperiência nas coisas
da arte fez-me aceitar como boa a receita de que, para contribuirmos em
prol da melhoria do homem, temos que fazer uma literatura 'dirigida', de
propaganda. 'Cedi às injunções politico-partidárias e fiz um livro no qual
coloquei, greves com o fito demagógico, ódio de classes, miséria social".
(27)

Nos anos 50, a Vitória lança a coleção "Romances do povo", sem dúvida,
a iniciativa literária mais importante da editora em toda a sua existência.
Apesar da direção da coleção ser atribuida a Jorge Amado, existem aparentes
divergências entre pessoas entrevistadas a.respeito da orientação e seleção
de titulos da coleção. Alberto Passos Guimarães diz que Jorge Amado apenas
'emprestou o nome, as decisões viriam da direção'partidária. Jorge fala que
·a coleção não era muito apreciada pelos dirigentes e de suas muitas "
brigas na direção para poder manter a linha,da coleção sem cair no sectarismo, sobretudo sem publicar uma série de romances mediocres (.,.) que a
direção do partido às vezes queria impor. As vezes porque um fulano qualquer tinha lido (...) a direção não lia coisa nenhuma, ainda bem". (28) Em
verdade, os processos decisórios deve conjugar todo este campo de forças
politico-culturais envolvidas.
Na mesma entrevista, Jorge Amado lembrou ser uma "bestice" corie der-e.ra cole~ão como de realismo-socialista, mesmo reconhecendo que diversos dos
romances .publicados; mas não todos, sofriam influencia do.stalinismo e de
sua estética. Armênio Guedes acredita que a ~ntenção da direção era mesmo
afirmar e divulgar o realismo-socialista, ainda que "0 bom gosto de Jorge~
e a "ignorância da partido", permitissem a ele "driblar a direção", Que a
"vontade" político-cultural da direção é impor a estética oficial definida
por Stalin/Zhanov não há dúvida, mesmo porque nesses anos acontece toda uma
blitz ideológica destinada a várias áreas culturais através de revistas do
partido como Para Todos, Fundamentos, Horizonte, Seiva, etc. O que ocorre é
um certo deacompaaeo entre intento e a r-ee Lt ze cão da proposta, ocasionado
por um campo de,forças onde se locomovem uma direção politico-ideológica
í
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sem cultura (específica) e um intelectual, na época também stalinista, logo
impossibilitado
de ter divergências politico-ideológicas
com a estética do
realismo-socialista,
que exercitou'na
trilogia Subterrânea~ da
liberdade,
mas com sensibilidade literária e certa abertura cultural para "brigar" por
romances
de certa qualidade, mesmo não adstritoa a estética oficial. Desta
maneira
a coleção pode ser definida como de realismo-socialista,
por
~ua
predominancia
numérica, malgrado a existência de textos de outras orientações e momentos literários.
QUADRO
Ordem
de
publicação
1
2

3
4

5
6
7
8
9"

10
11
12
13
14

15
16

17
18
19
20
Anunciados/
Publicados?

1 - COLECn.O "ROMANCES

DO POVO"

Titulo
Um homem de verdade
Assim foi temperado o aço
A lã e a neve
O grande norte
Donos do opvalho
Tchapáiev
A colheita
.A tempestade v. 1
A tempestade.v.2
Espartaco
.A .hora próxima
A felicldade
A estrada de Volokolansk
A tragédia de Sacco e Vanzetti
Primeiras alegrias
A torrente de ferro
Sol sobre o rio Sangkan
Coolie
Os mortos permanecem jovens
Terra e sangue
Um verão extraordinário
Fronteiras ao vento

Autor
Borls Polevói
Nicolai Ostrowski
Ferreira de Castro
Tikhon Siomúchkin
Jacques Roumain
Dimitri Furmanov
Gal1na Nikolaieva
Ilya Ehrenburg
Ilya Ehrenburg
Howard Fast
Alina Paim
Piotr Pavlenko
Alexandr Bek
Howard Fast
Konstantin Fédin
Alexandre Serafimovitch
Ting Ling
Mulk Raj Anand
Anna Seghers
Mikhail Cholokov
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K. Fedin
Alfredo Gravina

Com se ~bserva de imediato a predominancia
de autores
soviéticos
é
sintomática
da orientação stalinista e da submissão cultural
do partido
brasileiro, caracteristica
daqueles anos ..O primeiro e único livro de autor
nacional
é A hora próxima da escritora baiana Alina Paim. ,O romance, antes
intitulado
"Os ferroviários", tem como trama central a greve dos ferroviários da rede Mineira de Viação, acontecida em 1949, na qual as mulheres'dos
trabalhadores
tiveram
um papel destacado ..Maniqueísta,
com personagens
construidos de modo unilateral e empobrecido; com o "herói positivo" encarnado
principalmente
em Silvio, exemplar ferroviário, vereador e militante
comunista , o romance retrata o Partido Comunista como onipresente,
infalível e motor- das transformações que possibilitam o advento da revolução e da
sociedade
socialista, "na hora próxima", em estreita sintonia com a .linha
política dos comunistas no periodo em que o livro foi escrito. (29) Lançado
em maio de 1955, o novo romance de Alina Paim "...vendeu rapidamente 10 mil
exemplares
e foi considerado exemplo de obra de realismo socialista na literatura nacional, sendo .....
um dos grandes 'best-sellers'da extinta coleQão
'Romances do Povo". (30)
Aliás
o titulo da coleção, não indica apenas a intenção de identificar
o povo com determinado ideário, mas também em torná-Ia popular. Dai o uso
de propaganda
na imprensa partidária e através de cartazes e as tiragens
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de '10 mil exemplares. Os primeiros livros
da coleção chegaram
a
ter novas edições, acontecendo wn declínio das tirágens em consequencia das,
repercussões nacionais do XX Congresso do PCUS.
Um outro eixo norteador se articula em torno dos textos voltados para
a divulgaç;ão da União Soviética e das recentes
"democracias
populares".
Inúmeros, são os titulas orientados nesse sentido, cuja autoria em geral
é
de autores soviéticos ou do próprio PCUS, mas pelo menos alguns relatos de
viagens são escritos por brasileiros: Eu vi as demoçracias populares de Zora Braga e O mundo da paz de Jorge Amado, publicado em 1951. Os materiais
polít~cos
que até 1947 são publicados pela outra editora do partido,
a
Edições Horizonte - têm sua presença mais marcante em termos de títulos nos
anos
1947/48, declinando a partir desta data. Na maior' parte são materiais
elaborados
por dirigentes ou pelo proprio partido, muitos deles
assinados
(atribuídos 7) por Luiz Carlos Prestes.
Excluídos
estes textos políticos conjunturais,
impressiona a ausência
de
livros
publicados sobre a realidade brasileira. Até 1959,
somente
os
apologéticos, e "literários" Zé Brasil de Monteiro Lobato e O cavaleiro
da
_esperança:
vida de Luiz Car-Lo s Prestes de Jorge Amado, trilhando o caminho
do
"culto
à personalidade",
e História popular da Revolução Praieira,
de
Fernando Segismundo, que parece ter sidq o trabalho premiado em um concurso
de estudos sobre a "Insurreicão Praieira", organizado pela editora, em fins
de
1948. Daquele ano em diante. mostrando um mudança de orientação, aparecem
análises de questões brasileiras, ainda que possam, às vezes, ser
recompilações
de artigos elaborados para jornais e revistas. Como
exemplos
podem
ser citados: Brasil século XX, de Rui Facó; O movimento sindical
no
Brasil,
de Manoel Jover Telles e Formação do PCB de Astrogildo Pereira
Em
suma, .pouquíssimos
títulos para uma editora e para um partido que
aempr-e
afirma
a necessidade de "análises concretas da situação concre'ta"'e de um
conhedimento
da realidade brasileira, mesmo 'considerando que os anos 45/64
caraçterizam-se
co~o momento de constituição e desenvolvimento
das modern~s
análises sociais da realidade brasileira.
Por
fim,
o eixo de publicação oriundo dos textos
marxistas,
ignora
qualquer estudioso brasileiro, sendo totalmente dominado por autores situados
nos
límites do "marxismo-Ieninismo"
stalinista. Quase nada
de Marx;
poucos títulos de Engels; diversos autores soviéticos, quando não textos de
organismos
como PCUS, Academia de Ciências da URSS, Instituto Marx-EngelsLenin, ,etc; muito Lenin e sobretudo Stálin. A partir de 1949 e mais siste,maticamente
no período 1952/54, os lançamento~ são dominados por
manuais
"marxistas"
e pelas cbr-aa do todo poderoso Stálin,
publicadas em vários
volumes, por decisão do Comitê Central do PC. O "marxismo-Ieninismo"
tornase e ident{fica-se como sendo o marxismo.
A outra
editora do Partido Comunista denomina-se Edições
Horizonte.
Fundada
em fevereiro de 1945 e incorporada ao Editorial Vitória em 1948, a
Horizonte
parece destinada a publicação de pequenos livros e folhetos. visando um público não tradicionalmente
incorporado ao mercado de leitores
e
a educação politica do nosso povo"o(31)
Os mais de 50 títulos listados na tese Partido Comunista, cultura e politica cultural podem ser englobados em três categorias de publicações:
marxismo, materiais partidários e
textos em estilo de ~eportagem.
Este último tipo de material ~em como tema
a guerra, o pós-guerra e os paises socialis~as, com ênfase para a URSS. Os
titulos
englobados
pelo primeiro tipo são exclusivamente
de autores
como
Marx, Engels, Lenin e Stálin, tratando-se de pequenas obras de ampla divulgação: Manifesto Comunista; Salário,preço e lucro; Do socialismo utópico aO
socialismo
científico; Princípios do comunismo;' Marxismo e revisionismo
e
vários textos de Stálin.
O item mais contemplado refere-se aos materiais oriundo do partido ou
de dirigentes
pàrtidários, especialmente de Prestes que comparece com
14
títulos, todos de, análises e orientações do 'partido"com
exceção de um tex-
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intitulado Dolores Ibarruri, La Pasionaria. Outros dirigentes
escrevem
ôobre temáticas partidárias, em u~a compreensão mals larga. Rui Facó historia
a imprensa em A Classe Operária: 20 anos de lutas; Pedro Pomar,
Jorge
Amado e o poeta comunista chileno Pablo Neruda publicam O Partido Comunista
e a liberdade de criação; Jorge Amado escreve Homens e coisas do Partico
Comunista.
Fora dos tipos indicados situam-se al gurie poucos textos. O Br.:õ.sil é tema de apenas dois deles: Os problemas da juventude brasileira
de
Apolônio
de Carvalho e Tiradentes de Brasil Gerson. O gerente
de Carlos
Drummond
de Andrade e O povo escreve a história nas paredes de Mário
Lago
fazem parte dos parcos textos literários publicados.
. Por volta de 1945, o movimento editorial, em especial o de livros mais
ã esquerda, reanima-se. Além das editoras pertencentes ao partido, diversas
outras
casas
editoriais de linha progressista estão presentes suprindo
o
mercado em expansão animado pela imagem da URSS vitoriosa e da ampliação do
socialismo
para as "democracias-populares".
Podem ser "lembradas, entre outras:
a Leitura; a Flama (que publica Miséria da filosofia e Contribuição
para
a c~itica da economia politica de Marx, por exemplo) e a mais atuante
delas, a ~ditorial Calvino. O partido e intelectuais próximos a ele parece~
influenciar
estas
editoras e inclusive. publicar seus trabalhos; como é b
.óaso de Joracy Camargo,O"teatro
soviético, saido pela Leitura.
A Calvino, tomando os anos 1943/47, edita mais dA 50 titulos e tem u~a
orientação
edí.t.or
í.eI bastante semelhante às "empresas" do PC. A editora
privil~gia
duas
temáticas centrais: marxismo e textos sobre o socialis~~
(URSS
e "democracias-populares")
e lutas de libertação, com atenção
maiorpara
a revolução chinesa. Este segundo tipo de material perfaz 15 títulos.
No item mar-x emo ,'obee+ve+ee de imediato a existência. de várias biografias:
umt3. de Marx, duas de Lenin, outras duas de Stálin, etc. Poucas textos
de
Marx
e Stálin; alguns de Engels (isoladamente em Anti-During; A origem
da
familia,da
propriedade e do estado ou em conjunto com Marx em O Manifesto
Comunista
e com Marx, Lenin e Stálin em Sobre literatura e arte) e especialmente
Lenin, com pelos meno~ 8 títulos individuais e outros coletivos.
Alguns
poucos textos de literatura social internacional são postos em circu Lacão e quase nenhum brasileiro é editado, com exceção de Leônidas de Resende (Pequena história da Revolução Bolchevique) e Abgar Bastos (Preste~
a revolução social),
O mercado editorial, após o surto do pós-guerra, sofre uma forte crise
no ano de 1947. Jorge' Amado, em discurso pronunciado em um congresso internacional
realizado
em 1948 na cidade de Wroclaw-Polônia,
falou sobre
o
assunto: "Doze casas edi toriais br-aeLle r-ae, metade do total de nossas editaras,
foram à falência ou fecharam as portas n6 ano de 1947, impossibilita.das de subsistir ante as limitações de 'toda a ordem que lhes são
impostas",
(32) A Guerra Fria; a ilegalidade do Partido Comunista e a cassação
de seus parlamentares;
a reação política do PC com uma política sectária e
a crise
editorial do país, sem d~vida, atingem sua ação
e interferêQcieditorial, diminuindo-lhe
a potência.
A quebra do quase monopólio marxista exerc~do pelo Partido
Comunista
no final dos anos 50 e a emergência de outros paIos de elaboração e difusão
deste
pensamento no Brasil torna possível que até 1968, apesar do golpe de
64,
inúmeros marxismos possam ser conhecidos no Brasil, através de uma variedade
de editoras (destaque para a Civilização Brasileira) e de autores:
Antonio Gramsci, Lukács, Rosa Luxemburgo, Althusser, Marcuse, Walter Benjamin,
etc. A·radicalização
da ditadura em 1968, com a instalação do AI-5
e
da censura prévia, interrompe este surto editorial does) marxismo(e),
que
somente
pode ser retomado pauiatinaínente a partir de meados dos 70. Várias
editoras,
pequenas
e grandes - como a Paz e Terra,
Brasiliense,
Global,
Ciências
Humanas, etc i: passam então a publicar obras marxistas no cenárL
brasileiro.
Pouco depois, o Partido Comunista' do Brasil organiza a editora
Maria Quitéria e o Partido Comunista Brasileiro cria a Juruá, posteriormení
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;te intitulada Novos Rumos, mas tais editoras em sua atividade nem de longe
fazem lembrar a organização e intervenção permitidas pela antiga atividade
editorial do PC.
A atuação do partido não abrange apenas a produção de· livros. Durante
sua longa existência, os comunistas desenvolveram estruturas que abarcam
t-ambém a distribuição e a vendagem de livros. No pós-guerra parece que o PC
possuia a distribuidora Atualidades. Quanto a pontos de venda, desde seus
primórdios esta é uma atividade na qual'a presença dos comunistas se manifesta. Entre 1945 e 64, o partido' detinha um co~junto de livrarias nas
principais cidades brasileiras, a exemplo das livrarias Itatiaia e das Bandeiras, em São Paulo; Agência Farroupilha,. em Porto Alegre; Livraria Popular, em Salvador; a grande livraria Independência, no Rio de Janeiro; além
de livrarias em outras cidades como Recife, etc. Como ficou demonstrado o
partido, no mínimo, em certos momentos de sua vida teve inserção bastante
razoável no mundo do livro brasileiro.
~AINDA MAIS: OUTROS APARATOS DO PC
A panoramica visão construída já começa a configurar p conjunto de
aparatos político-culturais que o partido vai construindo e colocando a seu
dispor para desenvolver sua ação político-ideológica, e ppr derivação sua
intervenção político-cultural ..Outras áreas culturais encontram-se visitadas pela influencia'comunista, ainda que esta presença não tenha sido rastreada. com maior profundidade e 'detectados os'aparatos partidários pr-e eerrteso Uma rápida viagem nesse espaço pode servir para complementar a visão
da inserção do PC, enquanto dirigente de um apliratopolítico-cultural, no
mundo da cultura no Brasil.
A convergência entre 'os comunistas e as artes plásticas no país se
realiza .na primeira metade da década de 30, a exemplo do qu.e.
aconteceu com
a literatura e outros segmentos da cultura e da intelectualidade. Nesse
tempo, as artes piásticas se modernizam acentuadamente, continuando o ciclo
aberto pela Semana de Arte Moderna de 1922 por Anita Malfati, Tarsila do
Amaral, Di Cavalcanti, etc. Ao superarem o academicismo sufocante, as artes
plásticas caminham no sentido de uma temática social. A luta contra o estabelecido (academicismo)
e'a favor de uma arte social criam um lugar de
gravitação e atração entre partido e artistas plásticos. Muitos deles tornam-se simpáticos e outros terminam por aderir ao PC, cujo "programa para
este campo artístico, no m6mento, coincide com aquele esboçado pelos próprios criadores.
A convergência e a aproximação podem ser reveladas através de sinais
múltiplos: a exposição e visita de Tarsila do Amaral na URSS, em 1931; a
exposição de seus trabalhos, dentre os quais encontram-se Operários e Segunda Classe, no Rio de Janeiro, em 1933; a palestra sobre "Arte proletária
na URSS" que ela realiza naquele ano no Clube dos Artistas Modernos - CAM
de Flávio de Carvalho; a exposição dos trabalhos de 'Kaethe Kollwitz também
realizada no GAM, no mesmo ano e ainda em 1933, a palestra do pintor comunista Alfaro Siqueiros sobre o muralismo no México, que juntamente com o
realismo social americano, próximo ao Partido Comunista Americano, figuram
entre as grandes inspirações estéticas da arte social brasileira. (33)
Em tais c í.r-cune t.anc
í.ae nacionais e internacionais não surpreende que
Portinari pinte Retirantes, s~U primeiro trabalho informado pela temática
social, em 1933. Nem que, no mesmo ano, Di Cavalcanti, filiado ao PC desde
1928, assine .....
a primeira manifestação escrita que conhecemos de um artista plástico nacional sobre a problemática social, bem como sobre a utilização da arte no 'amilhoramento'político-social do homem. (34)
. O marco maior da confluência localiza-se no ano d~ 1935: a Mostra de
Arte Social organizada pelo Clube de Cultura Moderna no"Rio de Janeiro. A
proximidade entr~ CCM e a ANL já foi firmada nas páginas anteriores. A ex-
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posição de mais de 170 desenhos e pinturas de tendência social reune traba··lhos de Candido Portinari, Oswaldo Goeldi, Lasar.Segall,
Di Cavalcanti,
Santa Rosa, Paulo Werneck, lsmael Nery, Carlos Leão, Noemia Mourão, J. Barbosa,
Waldemar dôo Costa, Guignard, Or lando Teruz, Cícero D;ias, Hugo Adami,
Toledo,
Alcides Rocha Miranda, entre outr6s. A mostra, "primeira do gênero
no Brasil", foi organizada por Anibal Machado que na palestra
pronunciada
~o
encerramento
tirou duas conclusões da exposição:" ...uma é que
já
não
existe
mais esta distância entre o povo e os artistas, ou que, pelo menos,
ela
se acha de tal maneira en6urtada que já se podem ambos entender, e caminhar
jtintos; outra, é a revelação do novo estado da arte no Brasil; arte
que ja começa a refletir a fase atual de movimentação revolucionária
de sua
cultura e consciência política nascente no seio das massas." (35)
Inibida
com a repressão e a ditadura, a convergência em 1945
atinge
tal ponto que é possível organizar uma exposição intitulada "Artistas plásticos
do Partido Comunista do Brasil". Dela participam: Portinari, Pancetti,
Roberto Burle-Marx, Santa Rosa, Quirino Campofiorito, Haroldo
Barros,
Bonadei, Oswald de Andrade Filho; Sigaud,Bruno Giorgi, Mário 2anini, Augusto Rodrigues, etc. Com·a legalidade, os artistas próximos ao PC são convo·cados a intervir em mostras coletivas; exposições individuais; campanhas de
finanças;
decoração
de
locais de comícios, como os famosos
comícios
de
Prestes acontecidos naqueles anos em estádios de futebol; produção de materiais visuais como cartazes e até na pintura de uma santa padroeira§ realizada por Portinari, para uma igreja construída pelos comunistas gaúchos.
A imprensa e a atividade editorial constituem-se no verdadeiro aparato
para a inserção dos artistas plásticos no trabalho partidário. Como colabo·radores
ou profissionalizados,
eles assumem a tarefa de ilustrar
jornais,
revistas,
folhetos,
livros e outros materiais publicados pelo PC.
Mui~os
artistas
passaram por esta experiência de ilustradores: Virginia
Artigas,
Di Cavalcanti, Carlos Scliar, Mário Gruber, Paulo Werneck, Renina Katz. José Mor~is, Otávio Araújo, Clovis Graciano, só para exemplificar. Paulo Werneck .pr oduz í.u 300 ilustrações para a Tribuna Popular e Imprensa
Popular.
Mário
Gruber, ilustrador de jornais e revistas como Fundamentos, em entrevista,
ressaltou a versatilidade
que se adquire nesta experiência, mas fez
questão de diferenciar o trabalho do dia a dia - "jornal" - do mais demorado e aprofundado
- "romance" - e de afirmar que discorda
totalmente
da
priorização
ou da redução do trabalho do artista ao primeiro
tipo.
(36)
Duas
publicações
ligadas ao PC destacam-se por sua cuidadosa ~ inovadora
programação
visual: o quinzenário Para Todos e a revista gaúcha Horizonte;
em ambos está presente Carlos Scliar.
De
longe o mais significativo e controvertido
investimento do partido
nas
artes
plásticas é o estimulo ã organização
de clubes de gravura
em
diversas
-cidades brasileiras no início do anos 50 como espaço privilegiado
de
luta na "frente ideológica" no campo das art.es , isto na época da blitz
do stalinismo e realismo-socialista.
A iniciativa parece ser originária de
artistas
plásticos
próximos ao partido que, a exemplo de Carlos
Scliar,
Vasco .Prado; Mário Gruber, Otávio Araújo, viveram um auto-exílio na
Paris
dos
anos
49/50. Dois influxos aparecem como decisivos então: no
ambiente
parisiense,
o conhecimento do papel desempenhado pela gravura na Revolução
Chinesa,
vitoriosa em 1949, e no ambiente brasileiro a política do partido
que,
conformada no Manifesto de Agosto de 1950, imaginava ~ revoluQão eminente no país.
O primeiro
e mais significativo clube de gravura funda-se
em Porto
Alegre.
em 1950, umbilicalmente
articulado com a revista Horizonte.
Ele,
apesar
de ser considerado por Ferreira Gullar co~o .....0 exemplo
nacional
mais caracteristico de realismo socialista", difunde e desenvolve a técnica
da gravura e r~une artistas como: Carlos Scliar, Vasco Prado. Edgar Koetz,
Glauco Rodrigues, Danúbio Gonçalves, Carlos Mancuso, Carlos Alberto Petrucci,
Gastão
Hofstetter, Ailema Bianchetti, Glênio Bianchetti
e
Plínio
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Bernhardt. De, 19.50 até .56, o Clube dos P.migos da Gravura organiza ou participa
de uma infinidade de exposições em Porto Alegre, em diversas
cidades
brasileiras
e no estrangeiro
(Santiago, Montevidéu, Bucareste, Nova
York,
Vienà,
Pequim~ etc); mantém um galeria e uma escolinha de arte na sua sede
própria; publica trabalhos de seus membros na revista Horizonte e em ãlbuns
como Gravuras Gaúchas 1950-1952, editado em conjunto com o Clube de Gravura
de Bagé e prefaciado por Jorge Amado. O Clube recebe vários prêmios, sendo
uma espécie de modelo para os demais.
O Clube de Bagé aparece em 1951. LI!<,. par-tir do ano seguinte criam-se os
de Curitiba, São Paulo, Santos, Rio de Janeiro e Recife. este já em
1953.
Alguns têm vida efêmera, como o do Rio; outros mais duradoura com ocorre em
Recife.
Alguns deles terminam por desenvol~er putras atividades artisticas
e 6ulturais, como acontece em Santos~ Nesta cidade, o Clube, aparentemente
mais
independente, reúne Mário Gruber, Nelson Andrade, Plinio Marcos,
Geraldo Ferraz e Pa~j, já afastada do partido. Em todo o pais, os Clubes reunem uma
plêiade de (jovens) artistas, tais como: Clovis Graciano,Renina
Katz,
Luiz Ventura, Otávio Araújo, Paulo Werneck, Israel Pedrosa,
Iracena
J6ffily,
Chlau Deveza, Geza Heller, Fortunato, Abelardo da Hora, entre outros. O declínio do 'movimento guarda íntimas relações com os acontecimentos
internacionais e brasileiros de 1956, antes referidos.
A opção do PC nos anos 50 por uma arte não só social, mas figurativa e
ferrenhamente
militante,
cria
naquela década um fosso profundo
entre
a
agremiação
e parte. significativa das artes plásticas no Brasil, cada
vez
mais
direcionad~s e influenciadas pelo abstracionismo
e pelas bienais paulistas
desta
década,
onde a arte abstrata afirma-se como a estética
de
maior repercussão. O esforço do' partido no sentido de organizar entidades e
lutas específicas dos artistas plásticos naqueles anos não tem a força para
reverter o afastamento e instaurar nova convergência.
O caráter recente e, em especial, o custo da atividade cinematográfica
certamente dificultam uma intervenção de maior envergadura'do'partido
neste
campo
cultural. Nem por isto a produção. distribuição,
exibição e critica
de cinema
deixaram de sofrer o influxo da presença dos comunistas
brasileiros,
mesmo
que ela se mostre desigual a depender do ramo de
atividade
cinematográfica.
Na esfera da distribuição, comunistas organizam a. Tabajara
Filmes
e na área daexibiçâo
eles têm marcante participação no movimento
cineclubista
dos anos .50/60. Os cine-clubes, 'além de formar público,
funcionam
como
escolas verdadeiras
para futuros realizadores e críticos
de
cinema
e, naqueles anos, ocupam lugar destacado na organização e após
no
despontar
do cinema (novo) brasileiro. Que Walter da Silveira, comunista e
estudioso/crítico
cinematográfico,
tenha sido o mais importante 'animador do
Clube de Cinema da Bahia, onde se formam Glauber Rocha, Orlando S~na, Guido
Araújo, Paulo Gil Soares, não é mera casualidade.
Aliás
parte
substantiva dos
estudiosos, críticos e realizadores
de
cinema
no Brasil foram marxistas e/ou ligados ao Partido Comunista.
Basta
lembrar:
Paulo Emílio S~lles Gomes, Alex Viany, Nelson Pereira dos Santos,
Rui. Santos, L~on Hirsman, João Batista de Andrade, Geraldo Sarno,
Geraldo
Santos Pereira, dentre outros. Várias revistas e jornais comunistas abriram
espaço
para
a crítica cinematográfica
e a defesa do cinema brasileiro.
A
importancia
da revista Fundamentos não pode aqui ser desconhecida,
seja no
estímulo
e divulgação dos congressos de cinema brasileiro realizados
nos
anos 50, seja por tornar manifesta a atenção e as visões dos comuni.stas com
relação ao cinema nacional.
Em um patamar mais singelo, os comunistas tiveram atuação também
na
produção
cinematográfica.
No imediato pós-guerra, diversos curta-metragens
são realizados pelo partido, funcionando como uma espécie de cine-jornal do
.diário Tribuna Popular. A experiência destas realizações parecem servir de
base para a criação de uma empresa de produção cinematog:t:>áfica,a Liberdade
Fi.lmes, montada
por Rui Santos e Oscar Niemeyer.
Pelo menos dois
filmes
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"foram rodados
pela Liberdade Filmes: o documentár;io, ainda existente,
"O
comício
de Prestes do Pacaembú"~ dirigido por Rui Santos, e um projeto
de
maior
envergadura: a reconstituição da história do PC e sua organização no
pós-guerra em uma hora e 20 minutos. O filme "24 anos de luta" foi dirigido
e fotografado
~or Rui Santos, com roteiro e texto de Astrogildo
Pereira,
narração
de Amarílio Vasconcelos, música de Gustav Nahler e depoimentos de
Astrogildo, Prestes, Jorge Amado e outros comunistas.
Fora
estas realizações mais expressamente partidárias, os comilnistas
produzem
ou participam de vários filmes de curta e de longa metragem. Nelson Perreira dos Santos, então militante comunista, estréia no cinema
com
dois
documentários:
"Juventude" e "Atividades políticas em São Paulo".
Em
1951,
Salomão Scliar filma "Esperança das multidões" e "Congresso" , cujos
temas
são encontros de movimentos e entidades controladas pelo
PC.
Três
filmes de maior amplitude podem ser citados pela presença quase integral de
comunistas
nas suas equipes: "Estrela da Manhã", de 1950, tem argumento de
Jorge
Amado, roteiro de Jonald e Rui Santos, direção de Jonald, fotografia
de Rui Santos, música de Radamés Gnattali e Dorival Caymmi; "O 8aci", lançado
em 1953, produzido pela "Br-ae Lt enee a Filmes" de Artur Neves, com Rodolfo
Nanni
(diretor), Rui Santos (fotográfo), Claúdio Santoro
(música),
Nelson
Pereira .dos Santos (assistente de direção), Alex Viany (diretor
de
produção) e Otávio Araújo (assistente de cenografia); e finalmente um filme
produzido
pela República Democrática da Alemanha, "Rosa dos ventos"~· cuja
parte brasileira é b~seada em estóiia de Jorge Amado, na qual Alex Viany vê
influência do reálismo-socialisti:
(37)
.
A trajetória até aqui esboçada pode s·e extender a uma
mul tiplicidade
de campos culturais e artísticos, tentando rastrear a completude da rede de
equipamentos
e recursos, materiais e humanosi destinados ã produção,
distribuição,
circulação
e consumo da cultura, tecida pelo partido ou pelos
intelectuais
a ele associados. Na música popular, carnaval. e escolas
de
samba; na música erudita; em corais; em teatro; no rádio e na televisã.o; no
campo
da fotografia; em atividades educacionais; em congr~ssos,
conferências,
seminários e encontros culturais; no lazer e nos esportes; enfim nos
mais diversificados
espaços da cultura e da arte a teia do PC penetrou com
maior bu menor eficácia e deixou vestigios. Identificá-los;
acompanhar seus
fios
tênues e quase invisíveis; compreendê-Ias
no exato momento da
intereecçiio
da sua duplicidade de dimensões (política e cultural): eis
algumas
das condições para uma aproximação plena da intervenção dos comunistas e do
marxismo na cultura no Brasil.
Este
estudo,
no entanto, apenas se inicia. O itinerário realizado
se
insere
neste percurso bem mais extenso, impossivel de ser trilhado em sua
amplitude
sem o concurso de numerosas investigações.
O desvelamento
de
parte
(que seja) do aparato, com seus equipamentos e recursos disponiveis,
pode,
na hipótese pior, servir como sinal indicial da rede em plenitude
e
iluminar
a potencia tentacular, realizada ou não, da intervenção politicocultural
dos -comunistas brasileiros. E mais, pode sugerir as ambições
em
jogo·, permeadas sempre por uma conexão, equivoca ou não, entre politica
e
cultura.
Palavras de Jorge Amado, assumido como·porta-voz
do partido, sint.onizam ambições
e aparato construido: "A educação ó.rtistica das
grand.es
massas
em especial das massa proletárias é um dos pontos de nosso programa
de partido ( ... ) Muito pensamos em realizar em matéria de educação artística das massas. (... ) Pensamos em teatro, em cinema, em editoras, em exposições,
conferênciais;
poemas realizados; pronunciados e declamado~ nas
fábricas e nos grandes centros de concentração proletárias."
(38)
í
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humanos" dispçmíveis e efetivamente acionados pela agremiaçãona
realização
de sua ação político-ideológica
e na ativação de seus equipamentos e espaços
culturais. Este rito de passagem, implica em contradições colocadas em
movimento,
que muitas vezes se expressmn à maneira de tensões entre
intelectuais
e partido.
O "embate"
transpassa o transito pretendido de uma
situação tradicional para uma condição organica e se infiltra no "locus" de
inserção do intelectual, tensionando suas modalidades de ser e de se realizar como criador, organizador ou difusor', em uma locomação gramsciana. Este
relacionamento
mais íntimo entre intelsctual e partido não deve obscurecer
um
outro tipo de relação, instaurada necessariamente
em dimensões
sociais
mais
alargadas:
as conformações adquiridas pelo relacionamento
partido
e
intelectualidade,
entendida
como
um cunjunto, certamente
heterogêneo
e
transitado
por muitas
linhas de força políticas e ideológicas,
e não
enquanto individualidades
(a serem conquistadas).
A discussão
da questão do intelectual e de sua atividade social
tem
sua
origem
~arxista já nos textcs de Marx e Engels e se desenvolve com a
interven6ão de diferentes perisadores em distintos espaços e tempos sociais.
Marx e Engels foram, de imediato, obrigados a (auto)explicar a inserção dos
"ideológos" na luta 'social em descompasso e contradição com suas classes de
origem.
Existe um famoso trecho que tenta resolver o "paradoxo".
Circunstancias
de vida exigem diferenciados posicionamentos,
no entanto,
sempre
episódicos.
Marx, em debates na Associação Internacional dos Trabalhadores
(I Internacional) se coloca frbntalmente a discriminação de militantes por
sua
condição de ,intelectuais. Engels, em momento dessemelhante,
atacou feroz
os senhores "cultos" provinientes de outras classes sociais que tentam
se aproximar do movimento dos trabalhadores.
A complexidade da questã.o se
torna manifesta e impõe desdobramentos.
(39)
Um debate mais sistem~tico se instala no seio da social-democracia
na
primeira
metade dos anos 90 do século XIX com a emergência da polêmica
em
torno
do revisionismo.·
Como a questão é posta pelos r-ev La.í ón í.e t e.e - que
estavam
a perceber a expansão dos segmentos intelectuais -, os ortodoxos
reagem
subestimando-a
e encarando-a pelo viés de um esperado economicismo,
reduz o problema da aproximação dos (grandes) intelectuais a algo meramente
relativo
a individualidades.
(40) Mais tarde, o austro-marxista
Max
AdIeI'
tentar
recuperar a dimensão cultural possivel e inscrita no relacionamento
marxismo-intelectualidade.
(41) Não sendo possivel agora acompanhar osar~
gumentos
em jogo no embate, importa fixar que a discussão estava posta
em
um plano teórico e mais si~temático, obri~ando os marxistas, bem ou mal, a
transitarem
em sua seara. Lenin, Trostki, Gramsci (com ênfaae)~
Goldmann,
LCfWY, etc de maneiras diferenciadas
se defrontaram e trabalharam o tema.
A intima
articulação da questão com as realidades vivenciadas
por
diferentes
agrupamentos
marxistas faz a temática emergir com
vigor
em
circunstâncias
e localizações
determinadas':
coloca-se para os partidos
social-democratas
russo e austríaco pela significativa
interação e presença
de segmentos da intelectualidade
em ambos, ainda que em contextualizações
desiguais;
explode com a Revolução Soviética e com a derrota da revolução
no ocidente; reanima-se na luta contra o nazismo e em sua derrota; mantémse em cena com a consolidação/radicalização
stalinista e a denüncia de seus
crimes;
retorna com as lutas de libertaçã6 nacional e a rebeldia em torno
dos
anos 60 e, por fim, problematiza-se
no debâcle do socialismo realmente
existente. (42)
A trajetória da questão e dos relacionamentos
efetivos entre o partido
brasileira
e os intelectuais é atingida por todos estes fluxos e por uma
confluência
de outros cuja pertença se dá na
experiência de vivenciamento
do espaço nacional pelos comunistas. Cabe fazer rapidamente o percurso
em
·umá olhada ligeira na história brasileira do r-e Lac Lonemerrt o intelectuais e
comunistas.
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Como ponto originário,
Astrogildo Pereira reconhece que a fundação do
Par.tido Comunista do Brasil (PCB) em 1922 não teve nenhuma repercussão nos
meios
intelectuais.
(43) Até o final da década de 20 a situação pouco
se
modifica,
mesmo
considerando iniciativas de ampliação da inserção do PC,
como
aqueles incrustadas na publicação do· diário A Nação e na constituição
do' Bloco Operário, depois Bloco Operário e Camponês, e os tênues sinais -da
possibilidade
de reversão do isolamento do meio intelectual, com a proximidade
de intelectuais já instalados a exemplo de Leônidas de Resende ou de
jovens,
como Leôncio Basbaum, Di Ca~alcanii e Mari6 Ped~osa, logo afastado
'por uma cisão trostkista. No final da década o partido tem em torno de mil
e ~oucos militantes.
A virada da década redefine a situação em um movimento gravido de paradoxos.
A crise econômica (capitalista) mundial e nacional, decorrente ae
1929; a consolidação da Revolução Soviética, sob autoritarismo
de Stálin; a
crescente atenção com a "realidade brasileira", que cuIiaí na no movimento de
1930;
a emergência política de segmentos sociais, m í.Lí.t.e.r-e e ou civis,
em
espeoial 'oriundos
dos
setores médios e uma "...surpreendente
tomada
de
consciênc~a
ideológica de intelectuais e artistas, numa radicalização
qU~
antes
era quase inexistente"
(44), similar aquela a polarização entre
os
.intelectuais
acontecida álém-mar: enfim a conjugação de todos estes componentes
conjunturais e outros, sociais e individuais, encaminha os (jovens,
principalmente.) intelectuais para a política e para o PC.
O forte afluxo de intelectuais - assim como de outros segmentos;
por
exempl2>: os "tenentes" - ocorre, por paradoxal que pareça, no instante
em
que
o partido
se "bo Lchev í.ze :", submetendo-se às ordens e regras da
Ll I
Internacional'
(Comunjsta),
e passa a sofrer.um traumático
processo
de
"proletarização".
De imediato, tal processo se impõe pela exclusão,
entre
outros,
dos ·"intelectuais" Aet.r og í.Ldo Pe re Lr a e Octávio Brandão da direção
partidária
e leva a proposições do tipo: retirada do direito de voto
dos
intelectuais
no partido, defendida pelo dirigente e "intelectual" Fernando
de Lacerda,
pouco depois afast~do da direção para permitir a ascenção
de
lideranças verdadeiramente
oriundas do proletariado.
Na
literatura, dois romances tentam trabalhar tematicamente,de
pontos
de vista antagônicos, a "proletarização".
Patrícia Galvão - Pagú, escreve
em
1932
e publica no ano seguinte, sob o pseudônimo de Mara Lôbo,
Par-que
industrial.
Geraldo Ferraz assinala na apresentação:
"O romance, de valor
estético
absolutamente
desigual, prejudicado pelo panflétarismo
e, talvez,
pela
inexperiência vivencial d~ jovem de 21 anos que o escreveu, é contudo
um caso singular no quadro do romance social dos anos 30, por se fixar
na
vida proletária de uma grande cidade, usando a pérpectiva marxista-leninista para fustigar os aspectos dolorosos do 'desenvolvimento industrial."
(45)
Patrícia
Galvã.o, que se tornou operária a exemplo de Simone v/eil
na
França, fervorosa partidária da "proletarização",
no seu romance acompanha,
em meio a outras trama.s, os pe r-ce.Lco e "proletários"
do personagem/intelectual Alfredo. Alguns "flashs" podem iluminar seu
itinerário.
Na página
115, o personagem Alfredo, "sadiamente mal vestido", afirma à Otávia ter se
proletarizado:
"Deixei duas vacas ...a burguesia'
e Eleonora" [sua ex-esposa burguesa]. No capítulo intitulado sintomaticamente
"proletarização",
devido
a um sorriso, Alfredo é repreendido pela falta de seriedade: "Alfredo
que brincava, empalidece. Um proletário rude denuncia nele invencíveis resíduos
burgueses."
(p.129)
Pouco depois, na página 132, Alfredo é denunciado
no comitê Como traidor/trotkista,
por estar "procurando fazer
cisão
na massa". Otávia, proletarizada verdadeiramente,
então fala: "Todos os camaradas sabem que ele é o meu companneiro. Mas se é
traidor, eu o deixarei. E proponho a sua expulsão do nosso meio."
Raquel
de Queiroz, em Caminho de pedras, desenvolve uma estória
be~
dura
acêrca da "pr-o Le t ar-Lz acão " do partido. Ela se realiza no .....andar de
fundilhos
rotos,
de camisa de mescla" e no ser ouvido, "por causa
destas
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~amlacqqõcq". Psrpm rpcafm+ l] kcqk] náegl]+ nmbc r]k_ék cvnpcqq]p qs] áagb]
tgqãm
bm npmacqqm:
"Scncrg]k _ rmb] fmp] mq 'aák]p]b]q'+
]dcr]t]k
sk]
qgknjgagb]bc
cvacqqgt]+ osc afma]t] mq msrpmq+ mq bc 'r]k]lamq'+ afcgmq bc
npcamlacgrmq
c amltclçõcq. Qmgq ] qgknjgagb]bc+
jmlec bc qcp sk
]rpg_srm
bmq fskgjbcq+ z sk ]prgdgagm bc pcosglr]bmq osc ] njc_c bcqamlfcac".
(46)
Rs]lbm
cqDpctc+ ck 1936+ cqrc pmk]lac+ S]oscj bc Rscgpmx há cqrá bcqjge]b]
bm QD+
bctgbm ] rclr]rgt] bm n]prgbm aclqsp]p qcs pmk]lac ]lrcpgmp+
Kmãm
Ngescj.
Ts_kcrgbm ck k]lsqapgrm+ m rcvrm dmg npmg_gbm bc qcp ns_jga'].bmqck
osc ksb]lç]q l] l]pp]rgt] c ck 30 ncpqml]eclq dmqqck cdcrs]b]q. Egqampb]lbm
b] nmqgçãm ]qqskgb] ncj] ]epckg]çãm+ S]oscj cbgr] qcs qceslbm pmk]lac+
ck
1930+ c é cvnsjq] bm QD. (47)
Ecqrc
kmbm+ ]glb] osc ]jeslq glrcjcars]gq
nmqq]k
rcp qgbm
]rp]íbmq
(k]qmosgqr]kclrc
7) ncj] "npmjcr]pgx]çãm"+
] n]pacj] k]hmpgrápg]
b]oscjcq
osc d]xg]k qs] ]npmvgk]çãm amk m n]prgbm acpr]kclrc cqr]t]k qglrmlgx]bmq ck
]qncarmq b] amlhslrsp] glrcpl]agml]j c/ms l]agml]j osc rp]lqaclbg]k ck ksgrm m n]prgbm. Ncqkm ] nmjírga] bc
"npmjcr]pgx]çãm"
lãm nmbc ms bctc
qcp
qsncpcqrgk]b]+
b]b] ] glqr]_gjgb]bc nmp cj] npmtma]b] l] bgpcçãm
n]prgbápg]+ amk qsacqqgt]q~ksb]lç]q
bc os]bpmq bgpgeclrcq+ amk pcncpasqqõcq l] qs]
cdcrgt] c "amlqcosclrc" Llo Lclcppt0_a ón 0
P bcqcla]lrm amk ] Sctmjsçãm bc 1930 c ]q ksb]lç]q l] jglf]
nmjírga]
bm QD+ amk ] ]osgqgçãm bc Msgx D]pjmq Qpcqrcq c glúkcpmq ~"rclclrcq"+ ]jék
b]
dmpk]çãm
b] Bjg]lç] O]agml]j jg_cpr]bmp] - BOM+ ck 1935+
nmj]pgx]lbm
gbcmjaega]kclrc
] qmagcb]bc _p]qgjcgp]+ ncpkgrck amlqmjgb]p c nmrclag]jgx]p
sk] amldjsêlag] bc amlbgçõcq qm_gékmbm npmngag]q ] osc m QD qc rmplc sk nm10 ep]tgr]agml]j bc ]rp]çãm bc~ glrcjcars]gq+ qm_pcrsbm hmtclq. D]gm Qp]bm
Kp.
bcqgjsbgbm
amk mq bcqbm_p]kclrmq
bm kmtíl.clrm bc 30+ ]bcpc ]m QD. Fk
rcknmq k]gq ms kclmq qgkgj]p.cq sk] os]lrgb]bc' qgelgdga]rgt] bc glrcjcars]gq
é ]rp]íb]
ncjm n]prgbm: Pqu]jb bc Blbp]bc; Q]rpíag] H]jt]m; Kmpec
Bk]bm;
Fb ]ml D]plcgpm;
S]oscj bc Rscgpmx; Nápgm Tafcl_cpe;
_pr.t0Tocr.í > Bj_cprm
Q]qqmq Hsgk]pãcq; Egmléjgm N]af]bm; cra. Fk tápg]q n]prcq bm n]gq+ cqrsb]lrcq slgtcpqgrápgmq
r]k_ék n]qq]k ] ]bcpgp à ]epckg]çãm. O] C]fg]+ cqrc é m
a]qm bc: Bpkêlgm Hscbcq+
Ngjrml D]wpcq bc Cpgrm+
D]pjmq
N]pgefcjj]+ Gcpl]lbm T]lr]l] c Egmeclcq Bppsb]+ nmp cvcknjm.
B pcnpcqqãm ]m jct]lrc .amkslgqr] bc 1935 c m emjnc bm Fqr]bm Omtm
bc
1937 n]p]jgq]k cqr] ]npmvgk]çãm+
]glb] osc lãm bc k]lcgp] ]_qmjsr]. B pcnpcqqãm
á BOM+
p]bga]jgx]
]jeslq bc qcsq
]bcnrmq ms qgkn]rgx]lrcq
lãm
çmkslgqr]q+
jct]lbm-mq
]m .n]prgbm+ amkm é m a]qm bc Hp]agjg]lm S]kmq.
B
bgr]bsp]+ mq ]qq]lgl]rmq c ] rmprsp] bm Fqr]bm Omtm ecrsjgqr] bcqk]lrcj]k m
Qzprgbm
Dmkslgqr]+ qó ]jeslq bc qcsq amkgrêq pcegml]gq amlqcesck
qm_pctgtzp.
B jsr] amlrp] m l]xgqkm c ] a]kn]lf] ncj] clrp]b] bm Cp]qgj
l]
11
Hscpp]
Nslbg]j ]hsb]k ] pcmpe]lgx]p mq amkslgqr]q c rcack lmt]q jglf]q osc
]npmvgk]k
mq glrcjcars]gq
(]lrg-d]agqr]q) bm QD. Fqr] jsr] glrcpl]; ] d]qagl]çãm
bcqncpr]b] ncjm jceclbápgm "a]t]jcgpm b] cqncp]lç]"; ] bcppmr]
bm
l]xg-d]agqkm
c m gkclqm ~npcqríegm b] ]jg]b] c tgrmpgmq] VSTT npmtma]k
sk]
tcpb]bcgp]
glt:]qãm bm n]prgbm+ ncjmq glrcjcars]gq c ncj] qmagcb]bc
_p]qgjcgp]+
osc p]ngb]kclrc afce] ] rcp k]gq bc 300 kgj dgjg]bmq. Ggjg]k-qc
ms
]npmvgk]k-qc
bm n]prgbm+ ]jék bmq há clskcp]bmqg glrcjcars]gq amkm: D]pjmq
Epskkmlb
bc Blbp]bc; Nmlrcgpm Mm_]rm; Pqa]p Ogckcwcp; Wgjj]lmt]
Bprge]q;
Blg_]j
N]af]bm;
Empgt]j D]wkkg; Bpl]jbm Fqrpcj]; Qpmaóngm
Gcppcgp];
Ssw
T]lrmq;
Ocjqml
Qcpcgp] bmq T]lrmq; Rsgpglm D]knmdgmpgrm;
D]pjmq
Tajg]p;
Bjgl] Q]gk; E]jaíbgm Ksp]lbgp; X]jrcp b] Tgjtcgp]; K]am_ Hmpclbcp; cra.
Pq ]lmq 1945/47 qãm os]lrgr]rgt] c os]jgr]rgt]kclrc
m ncpímbm bc k]gq
pga]
npcqclç] bc glrcjcars]gq lm QD. B clmpkc c qgelgdga]rgt] ncprclç]
bc
pclmk]bmq glrcjcars]gq b] ecp]çãm bc 20 c npglagn]jkclrc
b]q ecp]çõcq bc 30
c ~40+ pcslgb] ]m ]n]p]rm nmjírgam-asjrsp]j
amlqrpsíbm ncjm QD c bcqapgrm
l]q
n]prcq ]lrcpgmpcq amldgesp]k sk nmrclag]j glsqgr]bm.bc glrcptclçãm nmz
jírgam-asjrsp]j
bmq amkslgqr]q lm Cp]qgj+ d]agjgr]b] ]glb] k]gq ncj] cvgqrêlag]+
bcjg_cp]b]
ms lãm+ bc .sk] ]çãm asjrsp]j djcvítcj c ]_cpr]
ck sk
Z

C

Bo
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~ajgk]
l]agmpp]j c glrcpl]agml]j bc ]jcepg] c cqncp]lç]q bm nóq-escpp] c b]
oscb] b] bgr]bsp] c pcrmplm à bckmap]ag] lm n]íq. '
Q]pcag]
osc nmsamq cp]k mq clrp]tcq osc ]glb] pcqr]t]k ] gkncbgp
spl]
pga]
amcvgqrêlag] clrpc n]prgbm c glrcjcars]gq. Bq cvgeêlag]q
gknpcel]b]q
ck r]j ag.paslqrâlag] c ck qs] pángb] amldgesp]çãm cp]k ege]lrcqa]q.
Vk]
bcj]q: m QD c qs]q jgbcp]lç]q cqr]pg]k pc]jkclrc npcn]p]bmq n]p] sk] glrcptclçãm
bc r]j cltcpe]bsp] lm a]knm nmjírgam-asjrsp]jA
Psrp]: m n]prgbm
cqr]pg] ck amlbgçõcq bc amlqrpsgp sk] nmjízga] asjrsp]j osc+ nmrclag]jgx]lbm mq pcaspqmq c cosgn]kclrmq osc bcrglf]+ ]m kcqkm rcknm c qck
dpgaçõcq
'bgj]acp]lrcq+ amlrpg_síqqc n]p] glapckclr]p qs] glqcpçãm nmjírga] l] qmagcb]bc
c ] rp]lqdmpk]çãm bcqr]+ amk sk] ]jrcp]çãm qs_qr]lrgt] b] qgrs]çãm
qóagm-camlôkga]+
nmjírga] c asjrsp]j bmq rp]_]jf]bmpcq c+ qgksjr]lc]kclrc+
]qqcesp]qqc
m bcqcltmjtgkclrm
b] asjrsp] c bm a]knm glrcjcars]j lm Cp]qgj+
pctcprclbm sk os]bpm qcasj]p bc ]rp]qmA
Pq pgqamq ]lrg-bckmapárgamq
glqapgrmq qs_rcpp]lc]kclrc
lm amlhslrsp]
jmem
qc dgxcp]k qclrgp amk ] Hscpp] Gpg]. Jjw] Ffpcl_spe amk
ncpqngaáag]
qms_c
amknpcclbcp+ ]glb] osc r]pbg]kclrc+ ck sk escpp] m osc cqrá ck hmem:
"B escpp]. rck qs]q jcgq+ cj]+ glctgr]tcjkclrc+
bct]qr] m kslbm glrcpgmp b]A
ncqqm]q+ qgknjgdga] qcsq hsje]kclrmq+ rp]lqdmpk] m fmkck lmqqm ck q]lrm c m
+glgkgem
ck kmlqrpm bc a];r]x. Ogqrm ] Hscpp] Gpg] jck_p]t] rmb]q ]q escpp]q.
(48) B p]bga]jgx]çãm
gk]lclrc bm amjma]p-qc ck amk_]rc amlr]kglms m
"kslbm jgtpc" c m "kslbm b] n]x". O]agml]jkclrc
m cdcgrm tgpórgam rctc amkm
qglrmk{q ] ]lrg-bckmapárga]
a]qq]çãm bm pcegqrpm bm QD+ ck 1947 amjma]bm l]
gjce]jgb]bc+
c bc qcsq n]zj]kclr]pcq+
ck 1948; ]jék bm ]srmpgr]pgqkm
osc
k]pams m emtcplm Esrp].
'B pcqnmqr] bm n]pzgbm dmg sk]'nmjgrga]
bc ]jglf]kclrm glamlbgagml]j ]m
Lmíl1ldmpk (Beêlag] bc Jpgd
np/lc0aón
bmq Q]prgbmq Dmkslgqr]q)+ apg]bm ck 1947+
nmp
Trájgl+ 'Dmknjckclr]b] amk sk] p]bga]j nmjírga] bc escrm c gqmj]kclrm;
amlrcqr]çãm tgmjclr] bm gkncpg]jgqkm c bm emtcplm bm eclcp]j Esrp];
bc
apírga]
dcpmx ] rmbmq mq qcrmpcq "t]agj]lrcq"+ dcgr] bc k]lcgp]
]escppgb]
c ]jr]kclrc gbcmjmegx]b] ncjm qz]jglgqkm+ Ecjg_cpms-qc ncjm ]agpp]kclrm b]
af]k]b] "dpclrc gbcmjóega]". P QD ~npmasp] clrãm mpe]lgx]p+ amlrpmj]p c glqrpskclr]jgx]p
]qqmag]çõcq asjrsp]gq c clrgb]bcq bc glrcjcars]gq+ amkm é m
a]qm b] Bqqmag]çãm Cp]qgjcgp] bc Fqapgrmpcq - BCEF c bcqcltmjtcp kmtgkclrmq
lmq os]gq mq glrcjcars]gq bctck qc glrcep]p+ amkm+ nmp cvcknjm+ m kmtgkclrm
l]agml]j
C
glrcpl]agml]j bmq Q]prgbápgmq b] Q]x. Jlrcp0]kclrc
m n]prgbm
npgtgjceg] ]q cqamj]q' bc n]prgbm+ amk mq aspqmq Mclgl ms Trájgl+ c kmlr] sk
pcbc
bc pctgqr]q "rcópgam-csj rsp]gq"+ dmph]bmp]q bc sk tcpb]bcgpm
~"escrm
asjrsp]j"+
Brp]téq bc sk] glrclagml]j nmjírga] asjrsp]j m QD oscp agkclr]p
] ]epckg]çãm amk ] gbcmjmeg] qr]jglgqr].+ ] "rcmpg] b] agêlag] npmjcrápg]" c
] cqrérga] bm pc]jgqkm-qmag]jgqr].
Fqr]
p]bga]jgx]çãm nmjírga]+ gldmpk]b] nmp sk] qsnmqgçãm bc ckglêlag]
b] pctmjsçãm+ gknjga] lm glrclagml]j ]agpp]kclrm b] nmj]pgx]çãm
cvgqrclrc
lm kcgm glrcjcars]j. Ec sk j]bm+ cqrãm mq glrcjcars]gq dgjg]bmq ms npóvgkmq
]m n]prgbm
- ]glb] ck lúkcpm amlqgbcpátcj - osc qãm rp]_]jf]bmq
bc kmbm
qgqrckárgam
ncjm QD+ ]rp]téq bc sk cqn]çm asjrsp]j ]jrcpl]rgtm+ amlqrpsíbm
c amlrpmj]bm ncjm n]prgbm c ncjm kmtgkclrm amkslgqr] glrcpl]agml]j.
Tãm pctgqr]q
"rcópgam-asjrsp]gq";
qsnjckclrmq asjrsp]gq bc hmpl]gq; npmbsçãm jgrcpápg]
ck hmpl]gq+ pctgqr]q c jgtpmq; ajs_cq bc ep]tsp]; gjsqrp]çõcq
bc
ns_jga]çõcz;
cbgçãm bc jgtpmq; amlaspqmq; aspqmq; ]qqmag]çõcq l]agml]gq
c
glrcpl]agml]gq bc glrcjcars]gq; a]kn]lf]q pcgtglbga]rópg]q;
clamlrpmq c kmtgkclrmq
l]agml]gq
c glrcpl]agml]gq;
cra. Ec msrpm j]bm+ mq
glrcjcars]gq
amlqcpt]bmpcq
c os]gqoscp msrzmq osz lãm ]bcpgp]k glrcep]jkclrc é nmjírga]
c/ms àq gbég]q "agclrídga]q" c cqrérga]q bmq amkslgqr]q.
B kmprz bc Trãjgl+ ] jclr] bgqrclqãm ]amlrcagb]+ ]q ncoscl]q c n]p]bmv]gq ksb]la]] ]amlrcagbàq l] "jglf] hsqr]" bm n]p-rgbm c npglagn]jkclrc
m YY
Dmlepcqqm
bc QDVT ]_pck sk] npmdslb] apgqc lm' n]prgbm lmq ]lmq 1956-58.
B
pcncpasqqãm
b] apgqc clrpc ] glrcjcars]j gb]bc c+ npglagn]jkclrc+
clrpc
mq

bc
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glrcjcars]gq
kck_pmq b] ]epckg]çãm é ]t]qq]j]bmpá. Pq glrcjcars]gq c ] hs-+
tclrsbc
qãm mq qcrmpcq bm n]prgbm k]gq ]rglegb]q ncj] apgqc. Is rmq
glrcjcars]gq ]_]lbml]k psgbmq]kclrc ms lãm m n]prgbm+ rmpl]lbmzqc ck ]jeslq a]qmq p]gtmqmq ]lrg-amkslgqr]q.
Psrpmq qgknjcqkclrc pclslag]k é kgjgrâlag]. P
àn]p]rm
nmjírgam-asjrsp]j
ck amlrgls]bm bcajílgm+ clrp] ck sk]
qgrs]çãm
rcpkgl]j.
Ocqr] apgqc claolrp]-qc m ck_pgãm bm bgj]acp]kclrm
qgelgdga]rgtm
bm kmtgkclrm
amkslgqr] lm Cp]qgj c b] osc_p] bm kmlmnójgm bm QD
qm_pc
m
k]pvgqkm lm n]íq.
Dmk
] Ecaj]p]çãm bc 1958 c ]q nmqrcpgmpcq pcqmjsçõcq bm W Dmlepcqqm+
ck 1960+ ]amlrcac sk pcbcdglgçãm b] nmjírga]+ amk _]qc ck sk] apírga] jgkgr]b]
b]q nmqgçõcq ]lrcpgmpcq. B n]prgagn]çãm l] dpgrjt0g l]agml]jgqr]+
osc
bcqck_ma]
lm kmtgkclrm ncj]q pcdmpk]q bc _]qc lmq ]lmq 60+ npmkmtc
acprm
pcclamlrpm
clrpc m n]prgbm c ] qmagcb]bc _z]qgjcgp]. Ts]q rcqcq amjma]k-qc+
lm aclrpm
bmq bc_]rcq nmjírgam-glrcjcars]gq
b]oscjcq ]lmq. E]lgcj
Qéa]sr
afce]
] dgpk]p: "Fk rmplm bm Q]prgbm Dmkslgqr] c bc qs] glrcpnpcr]çãm
bm
l]mgml]jgqkm+ dmpkms-qc rmb] sk] asjrsp] nmjírga] qglesj]pkclrc
dcaslb]+ osc
+qc ]dgpk6s
qm_pcrsbm ]n6q 1960+ c gpg] qm_pctgtcp ]m emjnc bc Fqr]bm
bc
1964; bc d]rm + r]jtcx rclf] qgbm ck 64-68 ] énma] bc qs] k]gmp gldjsêlag]. '"
(49)
B pcbcdglgçãm
jgkgr]b]
b] nmjírga] c ]amlrcagkclrmq
glrcpl]mgml]gq
amkm
] tgrópg] b] Sctmjsçãm Ds_]l]+ amk dmprc pcqqmlâlag]
l] hstclrsbc+
pcnõc
amlbgçõcq n]p] sk] lmt] ]npmvgk]çãm clrpc m n]prgbm c glrcjcars]gq+
qm_pcrsbm
hmtclq. B jsr] nmp sk] asjrsp] l]agml]j-nmnsj]p
]prgasj]b]
ncjm
Dclrpm Qmnsj]p bc Dsjrsp] b] Vlgãm O]agml]j bmq Fqrsb]lrcq (DQD b] VOF)+ bc
gkcbg]rm é ]nmg]b] ncjm n]prgbm+ ashmq kck_pmq+ cqrsb]lrcq ms glrcjcarszgq+
lãm
qó n]prgagn]k bm DQD b] VOF+ k]q bgpgeck tápg]q bc qs]q glqr]laj-]q bc
bcagqãm.
Fjc rmpl]-qc jse]p npgtgjceg]bm bcqrc pcclamlrpm. Em DQD b] VOF
n] p t MaMn]k : Gcppcgp] Hsjj]p; Pbst]jbm Wg]ll] Ggjfm; Hg]ldp]lacqam
Hs]plgcpg; KA]sjm Qmlrcq; D]pjmq Ocjqml Dmsrglfm; Mcml Igpxk]l; D]pjmq Egcescq; Bp;l]jbm K]_mp; 'D]pjmq Dàqrgjfm; D]pjmq Fqrct]k N]prglq; Kmqé D]pjmC D]ngl]l c
msrpmq.
Msgx Xcplcai Wg]ll] d]x ] qcesglrc ]t]jg]çãm bm pcj]agml]kclrm
bm
QD amk m DQD b] VOF: "P d]rm bm DQD qc rcp ]jglf]bm hslrm á nmjírga]
bm
n]prgbm
lãm dmg ]jfcgm ] cqrc pcj]agml]kclrm+
ck_mp] cqr] d]qc bc ]_cprsp]
os]lrm
]mq glrcjcars]gq c é oscqrãm b] asjrsp] lãm rclf] afce]bm ] qc rp]bsxgp
lsk]
bcdglgçãm bc nmjírga]+ jgkgr]lbm-qc ]m a]knm bm np]ek]rgqkm."
(50)
B lmt] nmjírga]+ clrpcr]lrm+ npmtma] amldjzrmq c bgtcpeêlag]q lm glrcpgmp bm n]prgbm+ ma]qgml]lbm m p]af] ]amlrcagbm ck 1962. B nmjírga] pclmt]b] é ]qqskgb] ncjm Q]prgbm Dmkslgqr] Cp]qgjcgpm (QDC) c ] k]lsrclçãm b] mprmbmvg] ct0cTí0oí0gr.] é pégtglbga]b] ncjm Q]prgbm Dmkslgqr] bm Cp]qgj (QDbmC)+
qclbm
osc cqrc újrgkm rck nmsa] pcncpasqqãm c gldjsêlag] lm qcgm b]
glrcjcars]jgb]bc.
P emjnc
c ] pcnpcqqãm (glgag]jkclrc qcjcrgt]) nmp
cjc
bcqcla]bc]b]
amlrp]
mq n]prgbmq amkslgqr]q c m kmtgkclrm l]agml]jgqr] c npmepcqqgqr]+
lãm
pmknck
ms kcqkm npmtma]k+ bc gkcbg]rm+ qr.p durjfp q ]_]jmq l] ]rp]çãm
c
gldjsêlag]
cvcpagb] ncjm n]prgbm lm ]k_gclrc asjrsp]j c clrpc mq
glrcjcars]gq.
Fj]q r]jtcx ]ré qc ]knjgck ck n]prc bm ncpímbm 1964-68+ k]pa]bm nmp
sk]
cdcptcqaêlag] asjrsp]j qgelgdga]rgt].
Sm_cprm Tafu]px+d]j] ck sk "djmp]çãm
r]pbg]"+ nmposc dpsrm bm ncpímbm pcj]rgt]kclrc bckmapárgam ]lrcpgmpz
a]p]arcpgx]b]
"]ncq]p b] bgr]bsp] b] bgpcgr]"+ nmp sk] "pcj]rgt] fceckmlg]
'asjrsp]j .b] cqoscpb]": N]q+ m npónpgm Taf]upx ]btcprc: "...> npcagqm jma]jgx]p
cqr] fceckmlg] c os]jgdgaá-J]. P qcs bmkílgm+ q]jtm cle]lm+
amlaclrp]-qc
lmq epsnmq +bgpcr]kclrc jge]bmq á npmbsçãm gbcmjóega]( ... )+ k]q
b]í
lãm
q]í+
lck nmbc q]gp nmp p]xõcq nmjgag]íq.( ... )F bc cqoscpb] qmkclrc
]
k]répg]
osc m epsnm - lskcpmqm ] nmlrm bc dmpk]p sk _mk kcpa]bm - npmbsx
n]p] amlqskm npónpgm." (51) B ck_jckárga] cos]j.gdga]b]
"fceckmlg]"+ pc]jgx]b] lcqrcq kmjbcq+ lãm qó bclslag] qcs aêpam nmjírgam+ k]q ]nmlr]+ kcr]dmpga]kclrc
]rp]téq bmq ck_]rcq cqrérgamq rp]t]bmq+ ] ckcpeêkag] bc sk msrpm
Z

(0

. 0·0/.

0

000»b 0 00000

\000\0000000
.
(0
"(!

I

0..-

0(

p

#-

00

29
agpasgrm asjrsp]j tcpb]bcgp]kclrc fceckôlgam c qs_qskgbm ]m a]ngr]jgqkm+
ncj] tg] bm kcpa]bm.
Bmq nmsamq ] qgrs]çãm bm QDC rmpl]-qc a]b] tcx k]gq npm_jckárga] lm
kcgm nmjírgam c glrcjcars]j. Pq gkn]qqcq nmjírgamq npmtma]bmq ncj] bcppmr]
bc 1964 c ] amlqmjgb]çãm b] bgr]bsp]+ jzt]k m QDC ] qmdpcp glamlrátcgq agqõcq osc+ ck ecp]j+ amlqrgrsck ]epsn]kclrmq bc bcqck_ma]k l] jsr] ]pz]b]z B
osc_p] b] "slgb]bc" bm kmtgkclrm amkslgqr] glrcpl]agml]j; ] bgds]qãm bc qç)
rp]q c lmt]q glrcpnpcr]çõcq bm k]pvgqkm; ] Sctmjsçãm Dsjrsp]j Dfglcq]; ]
jsr] bc escppgjf]q ck tápgmq jse]pcq bm kslbm; ] glt]qãm qmtgérga] c m dgk
b] Qpgk]tcp] bc Qp]e]; ]q k]lgdcqr]çõcq cqrsb]lrgq bc 1968; ] lmt] cqoscpb]
glrcpl]agml]j; rmbm cqrc kslbm bc ]amlrcagkclrmq glrcpl]agml]gq c k]gq ]q
rp]lqdmpk]çõcq cqrérgam-asjrsp]gq ck npmacqqm lm Cp]qgj lm glrcpgmp b]oscjc
kmtgkclrm bc. cdcptcqaêlag] asjrsp]j - ]l]jgq]b]q nmp Icjmíq] Cs]posc bc
Imjj]lb]+ Kc]l Dj]sbc Ccpl]pbcrz clrpc msrpmq (52) - nõck dgk é fceckmlg]
cvcpagb] ncjm QDC qm_pc ] glrcjcars]j gb]bc bc cqoscpb] _p]qgjcgp] c qm_pc m
k]pvgqkm+ npmbsxgbm.c bgdslbgbm l]q rcpp]q dr.g q í0Tgí0r]c . B Sctgqr] Dgtgjgx]çãm Cp]qgjcgp]+ amkm há qsecpgbm+ n]pcac sk dgcj glbga]bmp bcqr] rp]lqddgsr]çãm k]pa]lrc n]p] m k]pvgqkm c ] glrcjcars]jgb]bc lm Cp]qgj.
P "pcapsbcqagkclrm" b] bgr]bsp] ck 1968+ amk m mr.g cmbkcl t m b] pcnpcqqãm nmjírga] c asjrsp]j - g{qr.g ccp0jog aclqsp]+ ncpqcesgçãm ] glrcjcars]gq+
cqrsb]lrcq+ npmdcqqmpcq+ cra+ cvíjgm+ rmprsp]+ ]qq]qqgl]rmq+ cra - amknjga]k k]gq ]glb] m'pcj]agml]kclrm bmq amkslgqr]q' amkm ] glrcjcars]jgb]bc. U]j
pcj]agml]kclrm qó é pcrmk]bm+ bc kmbm _]qz]lrc jgkgr]bm ncj]q agpaslqrâlcj]q+ l] j]pe] dpclrc bckma r.é t í0e c osc t]g qcdKph ]lbm amlrp] ] bgr]bsp] c
qs]q qcoscj]q asjrsp]gq.
Tsncp]b] ] bgr]bsp] - ncj] tcjf] c pcamppclrc tg] b] amlagjg]çãm ]srmpgrápg] clrpc ]q cjgrcq - m os]bpm osc qc amldgesp] é bc lí.rgbmbgqr]lag]kclrm clrpc glrcjcars]j gb]bc c n]prgbmq amkslgqr]q+ qclbm ] gldjsêlag] bcqrcq aj]p]kclrc qcaslbápg] c k]pegl]j c+ lm a]qm cqncaídgam bm QDC (fmhc
aglbgbm ck Q]prgbm Qmnsj]p Tmag]jgqr] - QQT c Q]prgbm Dmkslgqr] - QD)+ cj]
rck dmprc pcqosíagm bm n]qq]bm. Bjgáq+ n]pcac kcqkm osc ] rclbclag] pcaclrc
bmq glrcjcars]gq npmepcqqgqr]q rck qgbm qc ]d]qr]p bmq n]prgbmq - r]jtcx
amk ] rêlsc cvacçãm bm Q]prgbm bmq Up]_]jf]bmpcq (QU) - c ]ré b] nmjírga].
Fk qsk]+ ] gldjsêlag] b] cqoscpb] rck ep]b]rgt]kclrc bcapcqagbm lm kcgm glrcjcars]j _p]qgjcgpm.
Up]ç]bm ck jglf]q ]knj]q c eclépga]q cqrc n]lmpâkgam .pcj]agml]kclrm
clrpc amkslgqr]q c glrcjcars]gq+ ] ]lájgqc bctc qc pcrcp ]emp] ck ]jeslq
k]'kclrmq+ lãm bgkclqgml]bmq ck sk ncpqncargt] rcknmp]j+ k]q pcampr]bmq nmp
cq'ncagdga]q _phevL_a cc rckárga]q: mpe]lgx]çãm bmq glrcjcars]gq; cle]h]kclrm; sqmq; ]d]qr]kclrmq. Qmp dgk+ cj] bctc rclr]p rgp]p ]jesk]q m_qcpt]çõcq
ejm_]jgx]lrcq nmqqítcgq bm pcj]agml]kclrm ]osg cqrsb]bm.
B mpe]lgx]çãm bm a]knm asjrsp]j c +ck cqncag]j+ bmq glrcjcars]gq nmbc
qcp amlqgbcp]bz amkm sk] b]q k]gq ncpk]lclrcq c lírgb]q glgag]rgt]q bmq amkslgqr]q. Ecqbc mq ]lmq 30+ os]lbm qs] glqcpçãm qmag]j n]qq] ] glampnmp]p
acpr] npcqclç] lm aclápgm asjrsp]j+ cjcq qc bcbg]]k ] cqr] r]pcd]. Pq rgnmq
bc mpe]lgx]çõcq cvrp]-n]prgbápg]q bcqrgl]b]q ] _sqa]p ] glampnmp]çãm bmq
glrcjcars]gq clejm_]k clrgb]bcq nmjírgam-qmag]gq ecp]gq; kmtgkclrmq c glqrgrsgçõcq asjrsp]gq; ]qqmag]çzcq ecp]gq bc glrcjcars]gq c clrgb]bcq ampnmp]rgt]q bc a]rcempg]q bc rp]_]jf]bmpcq glrcjcars]gq. Brp]téq bcqrc amlhslrm
bc qmagcb]bcq npmasp]-qc amlosgqr]p glrcjcars]gq c pc]jgx]p ] nmjírga] bm
n]prgbm.
Dmkm cvcknjmq bc clrgb]bcq bc a]párcp ecp]j r]k_ék tmjr]b]q n]p] ] glampnmp]çãm bc n]pacj]q b] glrcjcars]j gb]bc a]_c jck_p]p: ] Mge] bc Fk]lag'n]çãm O]agml]j+ osc bcqcknclfms pcjct]lrc ]rs]çãm l] a]kn]lf] bm ncrpójcm g
bcapg]Rãm
b] Qcrpm_páq c m Nmtgkclrm Cp]qgjcgpm bmq Qzprgbápgmq b] Q]x+
dgcjkclrc qs_mpbgl]bm ] sk kmt Z0lcppt m glrcpl]agml]j bm kcqkm rcmp+ apg]bm c
bcqcltmjtgbm lmq rclqmq ]lmq b] Hscpp] Gpg] c bgpgegbm glrcpl]agml]jkclrc
ncjmq amkslgqr]q. Fk rmplm bm kmtgkclrm ]amlrcacp]k pctgqr]q c msrp]q ns.
õ
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_jga]aõcq;
amlaspqmq
amk npckg]çõcq l]agml]gq c glrcpl]agml]gq:
kmqrp]q
a]kn]lf]q
asjrsp]gq;
amlepcqqmq
cqr]bs]gq+
l]agml]gq c glrcpl]agml]gq;
cqncagdga]q+
cra.
P kmtgkclrm rmpl]t] cvcosítcj amlqrpsgp sk "m kslbm
u~:
n]x+
rcknmp]pg]kclrc
agpaslqapgrm ]mq n]íqcq amkslgqr]q+ ]mq
os]gq
qc
amlrp]nslf] m "kslbm jgtpc" a]ngr]jgqr].
.
Bq clrgb]bcq asjrsp]gq kmbcj]k m qceslbm rgnm bc mpe]lgx]çõcq osc ]prgasj]
QD c glrcjcars]gq. P Djs_c bc Dsjrsp] Nmbcpl] (]lmq 30) c m Dclrpm
Qmnsj]p bc Dsjrsp] b] Vlgãm O]agml]j bmq Fqrsb]lrcq (]lmq 60) nmbck qcp+ bc
gkcbg]rm+ jck_p]bmq bclrpc glúkcpmq msrpmq nmqqítcgq. Dmkm ]q ]qqmag]çõcq c
qglbga]rmq
ampnmp]rgtmq+ sk rcpacgpm kmbcjm bc mpe]lgx]çãm+ ]n]pcack
amkm
a]qmq lskcpmqmq+ k]gq bgqncpqmq c+ bctgbm zm qcs a]párcp qcrmpg]j. bc kclmq~
pcqqmlâlag]
l] glrcjcars]jgb]bc
ck qcs amlhslrm+ ]apcbgr]-qc bcqlcacqqápgm
clskcp]p
kcqkm cvcknjmq. C]qr] zcampb]p ] dmprc npcqcpgç] n]prgbápg] ck clrgb]bcq+ ]qqmag]çõcq c qgzbga]rmq bc ]jesk]q a]rcempg]q bc npmdgqqgml]gq
bc
rp]_]jf]bmpcq glrcjcars]gq.
B kmb]jgb]bc
bc mpe]lgx]çãm bc k]gmp pcjctm r]jtcx qc amldgespc
l]q
clrgb]bcq ecp]gq bc glrcjcars]gq. Fvgqrglbm ck ncpgmbmq ]jem bgdcpclag]bmq+
rpêq bcqr]q clrgb]bcq qc bcqr]a]k nmp qs] ]knjgrsbc c qgelgdga]bm nmjgrgamasjrsp]j:
] Vlgãm bmq Up]_]jf]bmpcq
Jlrcjcars]gq; ] Bqqmag]çãm
Cp]qgjcgp]
bc Fqapgrmpcq c m Dmk]lbm bmq Up]_]jf]bmpcq
Jlrcjcars]gq. B VUJ+ apg]b] nmp
tmjr] bc k]pçm bc 1945+ m_hcrgt] lm cqqclag]j jsr]p c n]prgagn]p bm npmacqqm bc pcbckmap]rgx]çãm
bm n]íq. Dmknmqr] nmp cqapgrmpcq+ kébgamq+ ]prgqr]q
bc pábgm+
]posgrcrmq+ hmpl]jgqr]q+ ]prgqr]q njáqrgamq+ cra qch]k cjcq
bc
cqoscpb]+
amkslgqr]q+ jg_cp]gq ms qgknjcqkclrc ]lrg-ecrsjgqr]q;
] VUJ cqrá
cqrpsrsp]bm
nmp qcrmpcq glrcjcars]gq: cqapgrmpcq+ ]prgqr]q njáqrgamq+ cra.
Ecj] 'n]prgagn]k: .D]pjmq Epskkmlb bc >mbp/_bc 9 Ewmléjgm r-'j]af]bm+ C]pãm
bc
Jr]a]pé;
E]jaíbgm Ksp]lbgp; Ngescj Dmqr] Ggjfm; Prátgm U]posglgm bc Tmsx];
Bqrpmegjbm Qépcgp]+ cra.
Omq ]lmq 60+ m QD rcpá n]ncj gknmpr]lrc l] ]prgasj]çãm bm DUJ+ dcaf]bm
ncjmq kgjgr]pcq ck 1964.
P Dmk]lbm npcrclbg] .....n]prgagn]p b] dmpk]çãm. bc
sk]
dpclrc
úlga]+ bckmapárga]
c l]agml]jgqr]+
]m j]bm bc msrp]q
dmpç]q
nmnsj]pcq
pcslgb]q lm kmtgkclrm ncj] kcjfmpg] b]q cqrpsrsp]q b]
qmagcb]bc
_p]qgjcgp]."
(53)
Brs]p]k lm DUJ: Bjcv Wg]lw; Bjt]pm Mglq; C]p_mq]
Mgk]
Tm_pglfm;
Bjt]pm Wgcgp] Qglrm; Eg]q Hmkcq; D]t]ja]lrg Qpmclç]; Fbgqml D]p.lc r.p < Flgm
Tgjtcgp];
Kmpec Bk]bm; Nm]awp Géjgv;
Ocjqml tKcplcai Tmbpé;
Pqa]p
Ogckcwcp; Pqlw Qcpcgp] Es]prc; 'Wj]lbcpjcwHsgjfcpkc bmq T]lrmq;
D]gm
Qp]bm Kp.; Bzrpmegjbm Qcpcgp]; Q]sjm Gp]lagq; Pbst]jbm Wg]l] Ggjfm; Bj_cprm
Q]qqmq
Hsgk]pãcq; Mc]lbpm Lmlbcp; Eg D]t]ja]lrg; Gcppcgp] Hsjj]p;
Bpl]jbm
Fqrpêj]; D]pjmq Ocjqml Dmsrglfm; Msgx Xcplcai Wg]ll] c bgtcpqmq msrpmq.
Ecqr]osc cqncag]z kcpcac ] Bqqmag]çãm Cp]qgjcgp] bc Fqapgrmpcq - BCEF.
Flrgb]bc apg]b] nmp glrcjcars]gq jg_cp]gq ck 1942+ ] BCEF bc 1945 ]ré 1958+
os]lbm
bc qcs rcpkglm c bm l]qagkclrm b] Vlgãm Cp]qgjcgp] bc Fqapgrmpcq+
n]qq] nmp kmkclrmq bc gldjsêlag] c ]ré bc .qcs píegbm amlrpmjc ncjm n]prgbm.
B BCEF+ qm_ ] bclmkgl]çãm bc cqapgrmpcq+ dgjg]t] ] pgemp glrcjcars]gq
osc
cqapctg]k:
jgrcp]rmq+ clq]gqr]q+ apírgamq asjrsp]gq+ hmpl]jgqr]q+ agclrgqr]q
qmag]gq
c lc t0ur.g c : npmdcqqmpcq; cra. Fk qsk]+ ~np]rga]kclrc rmbmq
mq
qcekclrmq
b] glrcjcars]jgb]bc.
B RVXa amlqrgrsg]k-qc
bc sk] BCEF bm Sgm bz
K]lcgpm
c bc BCEFq cqr]bs]gq c pc]jgx]t] glúkcp]q ]rgtgb]bcq mpe]lgx]rgt]q
c asjrsp]gq: jsr]q pcgtglbga]rgt]q
ecp]gq c cqncagdga]q+ ns_jga]Rõcq+
n]jcqrp]q+ aspqmq+ amlaspqmq+ amlepcqqmq cqr]bs]gq c l]agml]gq. B fgqrópg] fm
clrgb]bc; bc qcsq os]rpm amlepcqqmq l]agml]gq; bc qs]q pc]jgx]çõcq; b] amltgtêlag] njsp]jgqr] c bmq ep]tcq amldjgrmq cltmjtclbm cqapgrmpcq amkslgqr]q
c lãm amkslgqr]q+ tgtgbmq ck ]jeslq kmkclrmq;
cldgk+ rmb] cqr]
fgqrópg]
qsk]kclrc
gknmprglrc' n]p] ] amknpcclqãm b]q pcj]çõcq clrpc m n]prgbm c ]
(mpe]lgx]Rãm
b])' glrcjcars]jgb]bc+
clamlrp]-qc rp]_]jf]b] ck nmpkclmp
l]
rcqc
Q]prgbm
Dmkslgqr]+ asjrsp] c nmjírga] asjrsp]j+ l]q náegl]q
203 ]
221.
Brp]téq bcqr]q náegl]q+ n'mbc-qc ncpac_cp ] os]lrgb]bc c os]jgb]bc
bc
glrcjcars]gq+ l]agml]gq c bc pcncpasqqãm k]gq pcegml]j+ osc rp]lqgr]k c cqz
.0
Z

í

";0

g

3g
rãm mpe]lgx]bmq
l] BCEF.
Tgrs]b]
ck kmjbcq qglrérgamq ]q pcj]çõcq bc mpe]lgx]çãm k]lrgb]q ncjm
QD amk glrcjcars]gq bck]pa]b]q nmp sk] amlbgçãm bc cvrcpgmp gb]bc + a]_cpg]
cqrsb]p
m pcj]agml]kclrm
k]gq ílrgkm fd n]prgbm amkm mq glrcjcars]gq jma]jgx]bmq
lm
glrcpgmp b] tgb] n]prgbápg]. Uck]q amkm kmrgt]çõcq bc ]bcqãm;
]rgtgb]bcq
cvcpagb]q ncjmq glrcjcars]gq dgjg]bmq c m agpaslqr]lag]kclrm
bc
bcqjge]kclrmq bctck qcp clrãm cldpclr]bmq.
B ]npmvgk]çãm
c ]bcqãm bmq glrcjcars]gq é acpr]kclrc sk]
rp]hcrópg]
glbgtgbs]j c qmag]j _]qr]lrc amknjcv] c bc amknjga]bm p]qrpc]kclrm. Eídgagj
cvgqrgp sk] úlga] p]xãm ms kcqkm sk p]xãm bcdglgb] c qsdgagclrckclrc
cvnjíagr] n]p] gjskgl]p rãm glrpgla]bm grglcpápgm cvgqrclag]j. U]j ncpaspqm amldmpk]-qc+
nmp acprm+ ]rp]téq b] amldjsêlag] bc sk] e]k] bc agpaslqrâlag]q
glbgtgbs]gq
c qmag]gq+ l] os]j bctck qcp amlqgbcp]b]q+ lm kílgkm: ]q amlhslrsp]q glrcpl]agml]gq+
l]agml]gq c jma]gq tgtclag]b]q; ] rgnmjmeg] bm glrcjcars]j
(apg]bmp~ ms bgtsje]bmp/mpe]lgg]bóp;
nmp cvcknjm); qs]
ápc]
bc
rp]_]jfm
asjrsp]j; qs] gb]bc c pcamlfcagkclrm
qmag]j; qs]
bgqnmlg_gjgb]bc
bc
gbég]q; qgrs]çõcq glbgtgbs]gq bc tgb]; cra. Bdgpk]p cqr] amknjcvgb]bc c
pcaalfcacp m cqrsbm bc rp]hcrópg]q glbgtgbs]gq+ amkm qãm cvcknjmq mq rp]_]jfmq
bc Ngafcj Mmuw+ ]nmlr] mT'jíkgrcq c m a]párcp bc fgnmrcqcq b]q
lmr]q
bcqcltmjtgb]q ] qcesjp.
Qpcmasn]bm
amk mq ]lmq 1954/64+ E]lgcj Qca]sr qsecpc ]jeslq
"d]rmpcq
osc
amlamppck
n]p] osc r]lrmq~~glrcjcars]yq qgkn]rgx]qqck amk m n]prgbm".
Flrpc cqrcq "d]rmpcq" cqr]pg]k+ epmqqm kmbm: 1 - m QD n]pcac qcp m nmpr]bmp
b] rp]bgçãm cqr]r]j _p]qgjcgp]+ ck sk kmkclrm-mlbc cqr]bm c bcqcltmjtgkclrm
]n]pcack
amkm osc ]k]je]k]bmq lm gk]eglápgm _p]qgjcgpm; 2 - "... 0 n]prgbm
qc pcqnmlq]_gjgxms
ncjm ]acqqm á kmbcplgb]bc".; 5 . ] dmpk] cqncaídga]
bc
amlac_cp
]q "k]qq]q nmnsj]pcq" c 4 - ] amlacnçãm b] nmjírga] amk cqn]çm bc
sk]
]dgpk]çãm l]agml]j. (54) Bncq]p bc r]gq kmrgt]çõcq+ agpaslqapgr]q
ck
bgkclqõcq
qcknpc p]agml]gq c nmjgrgx]b]q+ n]pcacpck p]xmátcgq n]p]
]oscj]
rcknmp]jgb]bc+
bc jmlec lãm cqemr]k m clmpkc jcosc bc kmrgt]çõcq ck hmem+
kcqkm l]oscjcq ]lmq. Vk] npgkcgp] m_qcpt]çãm+ bc gkcbg]rm+ qc gknõc: ksgr]q
b]q kmrgt]çõcq km_gjgx]bmp]q
bc ]bcqõcq rp]lqaclbck'm n]prgbm; qs] ]rs]çãm
c kcqkm qcs cqn]çm bc ]çãm. P npcqríegm c ]q pcncpasqqõcq b]q pctmjsçõcq c
cvncpgêlag]q
bm qmag]jgqkm .pc]jkclrc cvgqrclrc clamlrp]k-qc lcqrc n]r]k]p.
B VSTT+
cqncag]jkclrc l] tgp]b] bmq ]lmq 20/30 c lm ncpgmbm
nóq-Tceslb]
Hs..cpp] Nslbg]j; ] Sctmjsçãm Dfglcq] c k]gq r]pbc qs] Sctmjsçãm Dsjrsp]j c+
nRrclag]jgx]b]
nmp
qs] npmvgkgb]bc ]kcpga]l]+ ] Sctmjsçãm Ds_]l]+
qcknzc
gbclrgdga]b]q
(lm gk]eglápgm) amk mq amkslgqr]q+ rmpl]k-qc
dmprcq
nmjmq
ep]tgr]agml]gq
bc ]rp]çãm bc glrcjcars]gq c bc kgjgr]lrcq ck ecp]j.
Psrpmq
cjckclrmq
"dmprcq"
npcqclrcq
ck amlhslrsp]q
glrcpl]agml]gq
pcncpasrck lm npmacqqm bc ]npmvgk]çãm/]bcqãm.
Bjeské3.qjsr]q
bc aj]qqc+ ck
npmj
b] bckmaz]ag] c b] jg_cpr]çãm l]agml]j+ amldgesp]k glrcpl]agml]jkclrc
rcknmq
bc
glrclq] bck]pa]çãm gbcmjóega]+ osc+ ck un amlhslrm
bc n]íqcq+
aglbck
] glrcjcars]jgb]bc+
cknspp]lbm n]prc bcj] n]p] ] cqoscpb]
(]lmq
30/40
c 60) c n]p] m QD (]lmq 30+ qmkclrc). B jsr] glrcpl]agml]j amlrp]
m
l]xg-d]agqkm
(]lmq 30/40) c ] a]kn]lf] ncj] n]x kslbg]j c amlrp] m sqm
b]
_mk_]
]rôkga]
(]lmq 40/50)+ pcqncgr]b]q qs]q bgdcpclag]b]q
pcncpasqqõcq+
r]k_ék
qcptck bc cvcknjmq bc kmrgt]çõcq osc cvrp]nmj]k mq cqrpgrmq jíkgrcq
bm n]prgbm. D]_c ]m QD+ ck r]gq a]qmq+'qc ]npcqclr]p c ]egp lm Cp]qgj amkm
bcnmqgrápgm
c bcdclqmp b]oscjcq kmtgkclrmq+ a]l]jgx]lbm glrcpl]kclrc
qs]q
pcqqmlâlag]q l] glrcjcars]jgb]bc.
Fvgqrck
ges]jkclrc kmrgt]çõcq osc rp]lqaclbck m n]prgbm c bcpgt]k
bm
cqn]çm l]agml]j. P n]rfmq b] tma]çãm kcqqgâlga] bm l t cLca r.scJ (_p]qgjcgpm)'+
amkm
clrc nmpr]bmp bc sk] amlqagêlag] npgtgjceg]b]/gjskgl]b]
bm "l]agml]j"
c 'gc$nmlqãtcj
ncj] pc]jgx]çãm zc qcs npmhcrm+ amldmpkc ]q dmpksj]çõcq
bc
Nmlga]
Wcjjmqm; m amlacgrm bm glrcjcars]j amkm mnmqgrmp c apírgam b] mpbck
cqr]_cjcagb]+
bcqcltmjtgbm ] n]prgp bmq ]lmq 30 lm Cp]qgj c qglrcrgx]bm bc
0í
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kmbm _pgjf]lrc ck nc L_wpc c nmp Nápgm bc Blbp]bc: "P glrcjcars]j wcp/b_bc p-m.+
nmp
rsbm
gqqm+ qcknpc fá bc qcp sk fmkck pctmjr]bm c sk .pctmjsagmlápgm+
ncqqgkgqr]+ aérgam c aílgam: dmp] b] jcg" (55):
ck qsk]+ cqr]q c msrp]q
(]srm)amlacnçõcq
bm qcp glrcjcars]j qsecpck sk]~ amlbgçãm bc npé-bgqnmqgçãm
n]p]
m cle]h]kclrm nmjírgam uçh nmbc; l] qgrs]çãm bm QD+ qcp npcclafgb] bc
kmbm
dáagj ncj] amltcpeêlag] bc os]jgdga]çõcq:
pctmjsagmlápgm+
qs_tcpqgtm.
dmp] b] jcg c nmpr]bmp bc sk npmhcrm l]agml]j.
Jknmpr]
lãm qó ] (]srm)gk]eck bmq glrcjcars]gq. Pq npmacqqmq cdcrgtmq
bc ksb]lç]q b] bgtgqãm qmag]j bm rp]_]jfm glrcjcars]j+ amk amldgesp]çãm bc
a]Xnmq asjrsp]gq c bc sk] fgcp]posg] clrpc mq glrcjcars]gq
(apg]bmpcq c msrpmq:
bgtsje]bmpcq c mpe]lgx]bmpcq)
]jrcp]k ] nmqgçãm qmag]j bmq
glrcjcars]gq+
ma]qgml]lbm
] "npmjcr]pgx]çãm"
bc n]pacj]q bc glrcjcars]gq.
Fqrc
"npmjcr]pg]bm"
b] glrcjcars]j gb]bc + lm bgxcp bc L]sqriw+ qc kmqrp]
ksgr]q
tcxcq
qclqítcj
ã ]çãm bm QD. Psrpm cjckclrm qgelg1g6]rgtm bc ]rp]çãm é ]
npcqclç] ~bc sk jgbcJ' jceclbápgm amkm Msgx D]pjmq Qpcqrcq lm QD+ m os]j pcdmpç] m n]prgbm amkm nmjm bc ep]tír]çãm bc glrcjcars]gq.
Kslrm
] cqr]q kmrgt]çõcq+ ck acprm qclrgbm lãm bcnclbclrcq b] ]çãm
z
b] pcdjcvãm
cvcpagb]q ncjm QD+ clos]lrm
]epckg]çãm
nmjírga]/gbcmjóega]+
~rêk-qc msrp]q bcpgt]b]q ck cqrpgr] pcj]çãm b]q qs]q npárga]q c gbég]q c nmp
amlqcesglrc
aAppce]b]q bc glrclagml]jgb]bc.
Bosg ]n]pcack t]pg]b]q nmjírga]q
ecp]gq bcqcltmjtgb]q ncjm n]prgbm ck amlhslrsp]q fgqrópga]q
cqncaídga]q. BMjsr] amlrp]
]q bgr]bsp]q bm Fqr]bm Omtm c nóq-64 qãm kmtgkclrmq+ ck
bgdgacgq
amlbgçõcq+
bc ]jg]lç] tqo mq glrcjcars]gq _sqa]lbm bckmap]ag]
c
jg_cpb]bc glbgqnclqátcj é tgb] asjrsp]j. B nmjgrga] l]agml]jgqr] os]qc qcknpc bcqcltmjtgb] ncjm n]prgbm+ c ck acprm kmkclrm amlhse]b] amk ]q pcdmpk]q
bc _]qc+
amztcprc-qc ck msrpm ~amknmlclrc bc ]rp]çãm bc glrcjcars]gq
ncjm
kclmz ]ré mq ]lmq 80. B bcdcq] bm npmepcqqm/bcqcltmjtgkclrm
c b] kmbcplgx]çãm
amlrp] m ]pa]íam qcptc n]p] ]jgkclr]p npglagn]jkclrc
] npmvgkgb]bc
bc
hmtclq glrcjcars]gq (pc_cjbcq).
B pcgtglbga]b]
bcdcq] bmq glrcpcqqcq bm npmjcr]pg]bm c b]q
aj]qqcq
rp]_]jf]bmp]q
]epce] r]k_ék nmbcp bc ]rp]çãm+ kcqkm os]lbm qc bcqamlr]
]q
qs]q ~bcqamlrglsgb]bcq+ ]k_gesgb]bcq c cosítmamq+ amkm ] gbc]jgx]çãm bm npmjcr]pg]bm+
tg] npmjcr]pgx]çãm
bm n]prgbm c bc qcsq kgjgr]lrcq+ ms amkm
]q
bcamppclrcq
bmq ]a6pbmq+ pc]jgx]bmq ms gk]egl]bmq+ amk ] _spescqg]
l]azml]j. B pcgtgbga]çãm bm n]nc1 bc bcdclqmp bmq rp]_]jf]bmpcq c bm nmtm ncpkgrc sk kmtgkclrm amknjckclr]p n]p] ] gbclrgdga]çãm n]prgbm-nmtm c n]p]
qs]
glagbêlag]
qm_pc
mq glrcjcars]gq. Bqqgk Kmpec Bk]bm
cqapctc:
"Jlbmkátcj
n]prgbm
bm npmjcr]pg]bm! F bmq qá_gmq c bmq cqapgrmpcq! Plbc gpg]kmq
lóq
a]_cp+
nmp
a]qm+ qclãm bclrpm bcqrc n]prgbm uçh é m bm nmtmA Tó l]q
qs]q
dgjcgp]q
nmbcpckmq
dmpr]jcacp+ ]m amlr]rm amk m npmjcr]pg]bm c m nmtm+
]
lmqq]
a]n]agb]bc bc apg]çãm ]prgqrga] c agclrgdga]. Bosg qc ]nmlr] n]p]
m
dsrspm." (56)
N]q
] pcj]çãm bc ]rp]çãm QD/glrcjcars]gq
r]k_ék
]amlrcaz
]agmlàlbm
p]gxcq
k]gq a]p]arcpgqrga]kclrc
asjrsp]gq. B bcdcq]
b] fcp]lç] asjrsp]j c
b] qs] bckmap]rgx]çãm+ kcqkm jct]lbm ck amlr] acprmq cosgtmamq c ]k_gesgb]bcq . b] npárga] n]prgbápg]+ ]nmlr]k lcqr] bgpcçãm.
B bcdcq]
bc ]jesk]q
pcgtglbga]çõcq
cqncagdga]q bc qcrmpcq glrcjcars]gq+ ]ncq]p bc+ nmp
tcxcq+
pc]jgx]b] bc k]lcgp] bcqamlrgls]+ ]qqgqrckárga] c lãm cj]_mp]b]+ _ck amkm m
glrsgrm os]qc qcknpc amlqr]lrc bc mpe]lgx]p mq glrcjcars]gq+ ]glb] osc amknpmkcrclbm
ck qs] k]gmpg] ] ]srmlmkg] bc qs]q clrgb]bcq+ ]n]pcack
r]k_ék
amkm
cjckclrmq bc nmjgrga]q cqncagdga]q bc ]npmvgk]çãm - c ck ep]s bgtcpqm
bc amldjgrmq - amk mq glrcjcars]gq ..
Psrpm cjckclrm asjrsp]j osc lãm nmbc qcp cqoscagbm ms qs_cqrgk]bm+ nmp
rsbm
uçh dmg ]ré ]osg ]peskclr]bm+ é m ]n]p]rm asjrsp]j c acprm
"]k_gclrc
asjrsp]j" ]qqmag]bmq ó t-gb] n]prgbápg]. Oãm fá. bútgb] osc+ ck sk] qmagcb]bc
a]pclrc asjrsp]jkclrc+
m n]prgbm qspec amk sk cqn]çm bc nmjgrga] c asjrsp]+
lãm
bcqnpcxgtcj
cqncag]jkclrc n]p] ] hmtck glrcjcars]jgb]bc.
U]j
]qncarm
lãm
nmbc
qcp bcqamlqgbcp]bm+
kcqkm qc qc pcamlfcac osc ] ]rkmqdcp]
bcqrc
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]k_gclrc
nmbc qcp amlr]kgpr]b] ncjmq glrcpcqqcq nmjírgam n]zrgbápgmq
k]gq
amkcxglfmq
c gkcbg]rmq ms qcp qs_kcrgbm ] pgegbmq amlrpmjzq
gbcmjóegamq+
glajsqgtc
tg] aclqsp]. B pcbc asjrsp]j bm QD+ amknjckclr]b] lm glrcpaâk_gm
amk
mq ]n]pcjfmq bm kmtgkclrm amkslgqr] glrcpl]agml]j+
dslagml] amkm
sk
jse]p
a]rgt]lrc
- lm qclrgbm k]gq ]k_gesm b] n]j]tp] - c qgksjr]lc]kclrc
bcjglc]bmp
bc a]ppcgp]q glrcjcars]gqz B bgkclqãm glrcpl]agml]j bc sz Kmpec
Bk]bm n]pcac clamlrp]p ]osg sk] b]q qs]q dmlrcq bc .clcpeg].
Dmkm
m QD pcgtglbga]
sk gk_pga]kclrm lcacqqápgm clrpc
nmjírga]
c
gbcmjmeg]
l]b] k]gq l]rsp]j osc amknpcclbcp qs] pcj]çãm ep]tgr]agml]j
amk
mq glrcjcars]gq ges]jkclrc ck sk n]r]k]p cqncagdgam bmq gk]eglápgmq c gbcápgmq
]agml]bmq. P gbc]j b]. pctmjsçãm~ ]qqskgbm c ]qqmag]bm ]m Q]prgbm Dmkslgqr]
r]jtcx lãm k]gq ncjmq n]prgbmq bc fmhc - acpr]kclrc é sk
bcqrcq
cjckclrmq
k]elcrgx]bmpcq.
B qsecqrãm osc ] ]bcqãm bc Pqu]jb bc Blbp]bc
]m
QD+ clrpc msrp]q kmrgt]çõcq+ nmbc cqr]p gknpcel]b] nmp sk] ncpacnçãm b] pctmjsçãm qmag]j c nmjírga] amkm ]rm amlrglsm b] (qs]) pctmjsçãm cqrérga] n]pcac
lãm qcp bcqa]_gb]. B bcqgjsqãm bc sk D]gm Qp]bm dmEamk ] "Sctmjsçãm"
bc 30 c qcs ]nêem ] sk gbc]j bc pctmjsçãm+ clos]lrm rp]lqdmpk]çãm
pc]j
c
p]bga]j
b] qmagcb]bc+ nmbc rcp qgbm sk bmq cqrgksjmq bc qcs clamlrpm amk m
QD.
P fsk]lgqkm; ] hsqrgç] qmag]j;.:] ges]jb]bc; ] srmng] qmag]jgqr]+ cldgk
amldgesp]k msrp]q "gbég]q-dmpç]" osc tgqgr]k m npmacqqm bc ep]tgr]çãm. Kmpec Bk]bm+
ck clrpctgqr]+ bcaj]pós qcpck cqr]q ]q npglagn]gq p]xõcq esc
m
jct]p]k
] ]bcpgp ]m n]prgbm lmq ]lmq 0-, B kgqrga] bm npmepcqqm
(qmag]j)+
b] ctmjsçãm c bm kmbcplm r]k_ék ncpkcg]k ]q k6rgt]çõcq n]p] ] ]bcqãm ]m QD.
Om pmk]lac
Q]posc Jlbsqrpg]j+ sk] ncpqml]eck+
tcjf] npmrcrmp] b]q
]prcq
kmbcpl]q+
bgx
qglrmk]rga]kclrc:
"Dmkm lãm fcg bc qcp 'amkslgqr]'+ qc qms
kmbcpl]A
(n.38).
Vk bmq amknmlclrcq cqqclag]gq bm gbcápgm n]prgbápgm é m k]pvgqkm+ clos]lrm amlhslrm cj]_mp]bm+ ]prgasj]bm c glrcpnpcr]bm bc gbég]q. P os]qc kmlmnójgm
bm k]pvgqkm lm Cp]qgj~ ncjm QD bsp]lrc béa]b]q nmbc rcp
amlbsxgbm
glúkcpmq
glrcjcars]gq
]m n]prgbm ncj] tg] bm k]pvgqkm. U]j rp]hcrópg]
bc
]acqqm lãm bctc qcp clrpcr]lrm qsncpcqrgk]b]+
qc qc amlqgbcp] ] npm_jckárga] ]qqgkgj]çãm c glrcp]çãm bm k]pvgqkm amk m QD lm Cp]qgj. Dmkm m k]pvgqkm
]_qmptgbm
c glqrpskclr]jgx]bm
ncjm n]prgbm ]af]-qc agpaslqapgrm l] n]pacj]
k]gmp
bc qs] fgqrópg] ] sk] glrcpnpcr]çãm~ cqamjáqrga] bgr]b] ncjmq a]lôlcq
bm
"k]pvgqkm-jclglgqkm-qr]jglgqkm"
c amkm qs] srgjgx]çãm rck amkm apgrépgm
] . pcncrgçãm qck acqq]p bc qs]q pcep]q a]lôlga]q+ rmpl]-qc bgdgagj ] pc]j gxzçãm
bc sk grglcpápgm bc glrcp]çãm asjrsp]j clrpc QD c glrcjcars]gq
osc
pcqqmc
c~k]posc bc k]lcgp] qgelgdga]rgt]
] tgb] c ] asjrsp] _p]qgjcgp].
P
lãm bcqcltmjtgkclrm
bc sk] qgelgdga]rgt] rp]bgçãm bc nclq]kclrm k]pvgqr] lm
Cp]qgj
]ré m dgl]j b] béa]b] bc 50+ os]lbm m kmlmnójgm bm k]pvgqkm ncjm QD
amkcç]
] qcp osc_p]bm+ n]pcac glg_gp ] nmrclag]j gb]bc bc sk] rp]hcrópg] bc
]acqqm
]m QD Scj] tg] bm k]pvgqkmz F os]lbm+ lmq ]lmq nmqrcpgmpcq ] béa]b]
bc iJ/ m k]pvgqkm qc glqr]j]+ bgqqckgl] c qc ]asjrsp] .lm Cp]qgj+ amk rmbmq
mq
jgkgrcq esc nmqq]k qcp m_qcpt]bmq lcqr] glrcp:-jmasçãm+ m qcs "jmasq"
bc
gpp]bg]çãm
npglagn]j bcgv] bc qcp m QD+ d]xclbm amk 68v ] pcj]çãm asjrsp]j
- l]q n]j]tp]q bc N]v Bbjcp - bmq glrcjcars]gq amk m k]pvgqkm lãm qc rp]lqksrc ck pcj]agml]kclrm
c ]bcqãm nmjgrga] ]m Q]prgbm Dmkslgqr].
Dmlosgqr]bm
m glrcjcars]j+ ]m n]prgbm a]_c glqcpg-jm
l] kgjgrãlag]
n]prgbápg].
B oscqrãm ]npcqclr]-qc amknjcv] c bcnclbc bc tápgmq
amlbgagml]lrcq:
nmjgrga]
(ecp]j c cqncagdga]q) c cqrpsrsp]q n]prgbápg]q;
rgnm
c
ápc] bc ]rs]çãm glrcjcars]j; cra. D]_c clrãm ]l]jgq]p cqrc amknjcvm npmacqqm.bc pcj]çãm mpeâlga] bmq glrcjcars]gq amk m n]prgbm ..
P_qcpt]lbm
] fgqrópg] bm QD+ bc gkcbg]rm+ rmpl]-qc k]lgdcqr] sk] srg"':
jgx]çãm
bmq glrcjcars]gq. Tsecpc-qc bclmkmlá-j] bc "mplâkclr]j" + amldmpkc
cznpc8Cãm
dmpksj]b] nmp D]pjmC Ocjqml Dmsrglf6 ck qs]q ]lájgqcq b] asjrsp]
_p]qgjcgp].~ P sqm mpl]kclr]j qc a]p]arcpgx] ncjm ]agml]kclrm npgmpgrápgm bm
npcqrgegm+ ck bcrpgkclrm b]q a]n]agb]bcq c f]_gjgb]bcq cqncagdga]q bm glrc-
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jcars]j. B fgqrópg] bm n]prgbm cqrá q]rsp]b] bcqrc rgnm bc glqrpskclr]jgx]çãm.
Tcs m_hcrgtm é a]l]jgx]p m npcqríegm bm glrcjcars]j n]p] m n]prgbm+
qm_ bgtcpq]q dmpk]q: pcqncgr]_gjgb]bc;
tmrm; ]nmgm dgl]lacgpm; ]bcqãm; cra.
D]pjmq Epskkmlb bc Blbp]bc+ kcqkm lãm .dgjg]bm+ dmg tgrgk] bcqrc sqmglqrp.r:kclr]j lm gkcbg]rm nóq-escpp]. Dmltgb]bm n]p] qcp sk bmq aglam bgpcrmpcq bm
hmpl]j
Upg_sl] Qmnsj]p+ m nmcr] ncpac_c osc: "Emq aglam bgpcrmpcq mqrclqgtmq? n]pcac osc qmkclrc bmgq m qãm bc d]rm.~.. '".Bmq nmsamq m bcqrgbm glacp~rm bc qs]q npmbsçõcq lm hmpl]j+ bm os]j cp] dmpk]jkclrc bgpcrmp+ glajsqgtc
amk sk a]qm bc aclqsp] bcaj]p]b]. jct] m nmcr] ] qc ]d]qr]p bm bgápgm+ k]q
qcz lmkc qó é pcrgp]bm kcqcq bcnmgq c kcqkm ]qqgk nmp qs] cvnjíagr] qmjgagr]çãm. (57)
P n]prgbm ]agml] r]k_ék mq glrcjcars]gq n]p] pc]jgx]p r]pcd]q k]ls]gq
ms
glrcjcars]gq. B ]sqêlag] bc apgrépgmq n]pcac ksgr]q' tcxcq npcmasná-jmq.
Fk sk clamlrpm aj]lbcqrglm+ ]amlrcagbm ck 1950+ clrpc glrcjcars]gq c n]prgbm+ >qo 6 m_hcrgtm bc pcdcpclb]p ] ]bmçãm bm pc]jgqkm-qmag]jgqr]
gqrm
dag
]acgrm+
k]q mq glrcjcars]gq pcgtgbga]p]k qcs ]npmtcgr]kclrm
ck r]pcd]q glrcjcars]gq+
amldmpkc K]am_ Hmpclbcp+ pcnpcqclr]lrc b] bgpcçãm lm clamlrpmz
hslr]kclrc
amk Egóeclcqzppsb]
c Pqu]jbm Qcp]jt]. (58) U]j
]amlrcagkclrm
qsecpc
] gknmpr]lag] b] oscqrãm. O] amlbgçãm bc "r]pCdcgpmq"+ mq
glrcjcars]gqnmbck
tgp]p kmrmpgqr]/]amkn]lf]lrc
bc Qpcqrcq+ amkm ]amlrcacs amk m
hmp'l]jgqr] Kmãm G]jaãm ms amkm mamppc amk ]jeslq glrcjcars]gq pcrp]r].bmq lm
jgtpm 'Ts_rcppâlcmq b] jg_cpb]bc+ bc Kmpec Bk]bm. P zprgqr] njáqrgam
Nápgm
Hps_cp+ osc rp]_]jfms amkm gjsqrp]bmp l] gknpclq] bm QD+ ]nmlrms ]q r]pcd]q
amrgbg]l]q
-' "m'hmpl]j" - amkm sk ]npclbgx]bm+ osc+ lm clr]lrm+ clrp]
ck
afmosc
amk
m "pmk]lac"; rp]_]jfm k]gq cj]_mp]bm lcacqqápgm/bcqch]bm
ncjm
]prgqr] .
.Tglrmkárga] n]pcac qcp ] cvajsqãm bc glrcjcars]gq bc glqrâlag]q bc bcagqãm
cdcrgt]. Mcôlagm N]prglq Smbpgescq+ ]nóq pcamlfcacp ] dmprc nclcrp]çãm bm QD l] glrcjcars]jgb]bc
_p]qgjcgp]+ cqapctc: " Qmpék+ lclfsk
ep]lbc
lmkc
b]
glrcjcars]jgb]bc
_p]qgjcgp] afcems á ]jr] aúnsj] bm QDC ( ... ) Pq
glrcjcars]gq
bc npcqríegm ecp]jkclrc ncpk]lcacp]k ]d]qr]bmq bm aclrpm
bm
c.ncpgTip
n]prgbápgm ... '". (59) Tãm mq "glrcjcars]gq" bm ]n]pcjfm osc amlrpmj]k cqr]q glqrâlag]q bgpgeclrcq z aclrp]jgx]k ]q bcagqõcq ck nmsa]q kãmq
c a]_cç]q. Nsgr]q tcxcq m n]prgbm rmk] kcqkm bcagqõcq+ ck oscqrãm ncprglclrcq
]mq glrcjcars]gqz n]p] bcnmgq qcpck pcdcpclb]b]q nmz cjcq. Pq cvcknjmq
]osg nmbcpg]k qcp glúkcpmq.
Upáega] nmbc qcp amlqgbcp]b] ] qgrsàçãm bmq glrcjcars]gq bc ápc]q tmjr]b]q
n]p] ] ]lájgqc b] qmagcb]bc _p]qgjcgp]. Kzam_ Hmpclbcp jck_pms osc ]
bgpcçãm
n]prgbápg] acpr] tcx qmjgagrms osc sk epsnm bc camlmkgqr]q bckmlqrp]qqck
osc ] gknj]lr]çãm b] qgbcpspeg] lm Cp]qgj d]xg] n]prc b] nmjírga]
clrpcesgqr] bc W]pe]q. P_tgm osc lãm amlqcesgp]k pc]jgx]p r]j r]pcd]/npmcx]
glrcjcars]j. Bj_cprm Q]qqmq Hsgk]pãcq+ ]ncq]p bmq ]ampbmq clrpc qs]q gbég]q
c ]q dmpksj]çõcq bm QD+ pcaj]kms b] nmsa] srgjgx]çãm bc qs]q ]lájgqcq ncjm
n]prgbm.
D]gm Qp]bm Kp. rctc qcsq cqrsbmq qcknpc apgrga]bmq+ bcqnpcx]bmq c
]ré aclqsp]bmq c npmg_gbmq ncjm n]prgbm. Tmkclrc' lm nóq-58+ amk ] pcbcdglgçãm
b] nmjírga] c bc glgag]rgt]q amkm ] pctgqr] Fqrsbmq Tmag]gq+ m n]prgbm
]_pc-qc bc kmbm n]sj]rglm c jgkgr]bm àq amlrpg_sgçõcq bc agclrggr]q qmag]gq
_p]qgjcgpmq+ ksgrmq bcjcq há k]pvgqr]q.
Up]r]p
]q glrcpnpcr]çõcq bmq glrcjcars]gq - glajsqgtc dgjg]bmq z amkm
]jem bgqnclqátcj ms l] kcjfmp b]q fgnórcqcq amkm amgq] qcaslbápg] é sk amknmpr]kclrm
amk kmrgt]çõcq mpgslb]q b] qmagcb]bc c bm n]prgbm. E] qmagcb]bc
nmposc+
bsp]lrc
n]prc qgelgdga]rgt]
b] fgqrópg]
n]prgbápg]+ mq
cqrsbmq
qm_pc ] pc]jgb]bc _p]qgjcgp] cp]k nmsamq c ksgr]q tcxcq dpáecgq. Em n]prgbm
nmposc+amkm m_qcptms Hgjbm Cp]lbãm: "P npm_jck] b] pcj]çãm amk ] VSTT é ]_qmjsr]kclrc
aclrp]j
n]p] osck escp bcqclf]p ] dgqgmlmkg]
glrcjcars]j
bm
Q]prgbm
amkslgqr]".
(60) Fk tcpb]bc+ m QD b] VSTT dslagml]
amkm
aclrpm
npmbsrmp b] "rcmpg] k]pvgqr]" c b]q ]lájgqcq b] "pctmjsçãm kslbg]j"+ qcknpc
qs_mpbgl]b]q
]mq glrcpcqqcq b] zmjírga] cvrcpgmp qmtgérga]. U]gq
dmpksj]-
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çõcq
"rcópgam"-nmjírga]q
qcptck bc n]p]kcrpmq c jgkgrcq n]p] ] cj]_mp]çãm+
kmlmnmjgx]b] ncjmq "glrcjcars]gq"/bgpgeclrcq
bm n]prgbm _p]qgjcgpm+ b]q glrcpnpcr]çõcq'b]
pc]jgb]bc l]agml]j. B pctgqr] Qpm_jck]q+ _peãm bm
Dmkgrê
Dclrp]j bc 1947 ] 1956+ é ] k]gq eclsíl] cvnpcqqãm c ] kcjfmp qílrcqc bcqrc
kmbcjm bc "cj]_mp]çãm" glrcjcars]j.
'
Om rêlsc bc_]rc qm_pc ]q pcj]çõcq n]prgbm-glrcjcars]gq
osc mzmppc
lm
ncpímbm
'bc ncpnjcvgb]bc nóq-56+ Bqrpmegjbm Qcpcgp]+lm ]prgem "Ecq]npcçm ]m
rp]_]jfm glrcjcars]j"+ há agr]bm+ ]t]jg] ] n]p]bgekárga]
Qpm_jck]q c m rck]
amppcJ]rm
b] cj]_mp]çãm rcópga]: "... _ d]rm+ ]emp] sl]lgkgkclrc pcamlfcagbm+ é osc lsla] fmstc lm n]prgbm+ há lãm bgem sk nj]lm nmp k]gq kmbcqrm osc
dmqqc+
k]q
qcoscp ] npcmasn]çãm bc glaclrgt]p m rp]_]gfm glrcjcars]j
amk
tgqr]q á cj]_mp]çãm rcópga] lm n]prgbm. Bq tma]çõcq glbgtgbs]gq n]p] ] ncqosgq]
c m cqrsbm+ cvgqrclrcq lm n]prgbm+ cp]k kclmqnpcx]b]q+
rp]r]b]q
amk'
bcqamldg]lç]+ qsdma]b]q lm l]qac bmspm nmp bgpgeclrcq oúc qc qsnslf]k mq bmlm b] tcpb]bc."
Blmq
]nóq+
lmq bc_]rcq npcn]p]rópgmq n]p] m amlepcqqm bc 1960+
Ssg
'G]aó lm rcvrm "Pq glrcjcars]gq c m n]prgbm" tmjr] ] ]l]jgq]p ] pcj]çãm cl:rpc kgjgrâlag] c glrcjcars]gq:
"Ectgbm npglagn]jkclrc' á nmjírga] gr.r.cfc bm
n]prgbm
n]p]
amk mq glrcjcars]gq+ ] npcqclç] bmq glrcjcarsg]q lm
n]prgbm
dmg
qcknpc cla]p]b] amk qcar]pgqkm. Baf]t]-qc osc m glrcjcars]j osc tglf]
n]p]
m n]prgbm bctcpg] ]_bga]p ]lrcq bc rsbm à qs] amlbgçãm
bc
glrcjcars]j". Mcem ] qcesgp cjc amlrgls]: .....0 osc qc oscpg] cp] sk 'np]rgagqr]'+
sk qgknjcq 'asknpgbmp bc r]pcd]q'+ qck amknpcclbcp-qc
osc m glrcjcars]j nmbcpg] qcp sk amk_]rclrc ncj] a]sq] bm qmag]jgqkm npcagq]kclrc bcqcknclfclbm
qs] ]çãm
lm a]knm b] glrcjcars]jgb]bc+
amkm glrcjcars]j amkslgqr]".
(61)
+Dglam
lúkcpmq bcnmgq+ m hmpl]j Omtmq Sskmq ns_jga] m ]prgem "U]pcd]q cqnca Ld La ]q n]p] glrcjcars]gq"+
mlbc Qcbpm Nmr] Mgk] npmnõc osc .....mq os]bpmq
lãm k]gq qch]k ]npmtcgr]bmq _spmap]rga]kclrc
ck os]joscp dslçãm c 9gk l]oscj]q n]p] ]q os]gq rclf]k glajgl]çõcq c a]n]agb]bcq."
P cqrsbm
bm bgqr]lag]kclrm
bc glrcjcars]gq bm QD rck m ]lm bc
Iz.n6+z
amkm
qcs bcqr]osc. Dmkm há ]qqgl]j]bm+ ]q bclúlag]q bmq apgkcq bc
Trájgl
rgtcp]k
npmdslb]q pcncpasqqõcq clrpc mq glrcjcars]gq dgjg]bmn ]m n]prgbe\
Jlúkcpmq
bcjcq bcgv]p]k ] kgjgrálag] ms qc ]d]qr]p]k+ ]rc pVjbmq]k]lrc+
m
edC Ecqam_pgp
osc
Trájgl lãm cp] "m esg] eclg]j bmq nmtmq" ms
m k]gmp
agclrgqr]
b] fsk]lgb]bc"+ k]q sk bgr]bmp c osc ] VSTT lãm cp] m n]p]íqm l]
rcpp]+ bcgvms+ ck ecp]j+ ncpnjcv] ] glrcjcars]jgb]bc
tglasj]b] ]m n]prgbm.
Oãm
qó ] bgr]bsp] qr]jglgqr] ]d]qrmsglrcj.cars]gq
bm edC Bq bgr]bsp]q
tgeclrcq lm Fqr]bm Omtm c lm nóq-64+ ncj] tgmjêlag] amlrp] m n]prgbm c amlrp] mq Tof í0v0í0fupq osc bcjc qc ]npmvgk]t]k+ qãm msrpmq kmkclrmq amlhslrsp]gq
~bc amlbgçõcq bc ]d]qr]kclrm QD-glrcjcars]jgb]bc.
B pcnpcqqãm ]amlrcagb] ck
1935 c lm emtcplm Esrp] r]k_ék dslagml]k bc kmbm qgkgj]p.
Bq
jglf]q nmjírga]q gknjckclr]b]q ncj] ]epckg]çãm r]k_ék rêk
gldjsck
lm ]d]qr]kclrm
bm] glrcjcars]gq. Dcpr]kclrc
] d]qc
bc npmjcr]pgx]çãm
dgl]j
bmq ]lmq 20 c glíagm b] béa]b] bc 30 - c ] p]bga]jgx]çãm
qr]jglgqr]
bmq
]lmq 48/56+ npglagn]jkclrc+
qãm ncpímbmq bc pcj]çõcq rclq]q amk mq glrcjcars]gq
osc dpcosclr]k m n]prgbm\ P amlrpmjc+ ] aclqsp] c m kclmqnpcxm
ncjmq
glrcjcars]gq c qcs rp]_]jfm k]pa]k cqrc ncpímbm. Omq ]lmq 30+ S]oscj
bc Rscgpmx ]_]lbml] m QD bctgbm ] "npmjcr]pgx]çãm"
c '] rclr]rgt] bc aclqsp]
bc qcs
rp]_]jfm jgrcpápgm. B p]bga]jgx]çãm gbcmjóega] qr]jglgqr] amkm
J'
dmg tgqrm ]jgkclrms sz ajgk] bc nmj]pgx]çàm c cldpclr]kclrm lm kcgm
glrcjcars]j+ ']d]qr]lbm ksgrmq glrcjcars]gq bm QD c bc qs]q qgkn]rg]q. B bgdgasjb]bc
osc fgqrmpga]kclrc
m n]prgbm rctc bc pcqmjtcp bckmap]rga]kclrc
bgtcpeêlag]q nmjírga]q - glajsqgtc glrcpl]q - é msrpm kmrgtm qgelgdga]rgtm
bc
]d]qrpslclrm bc glrcjcars]gq. Dmldjgrmq bcamppclrcq b] qs] srgjgx]çãm mpl]kclr]j
c ] srgjgx]Hãm ]_sqgt] ck r]pcd]q rmr]jkclrc bgqr]lag]b]q bc qs]q
f]_gjgr]Hôcq
r]k_ék nmbck qcp a]sq]bmp]q bc bgqr]lagzkclrmq\
Bq amrgbg]l]q
qmjgagr]çõcq
b]' kgjgrâlag] ck 6fmosc amk ]q lcacqqgb]bcq bc rcknm n]p]
]
apg]çãm
asjrsp]j-]príqrga]
dmp]k ]q a]sq]q qsecpgb]q nmp N]pgm
Hps_cp
c
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Kmpec Bk]bm n]p] cvnjga]p mq qcsq ]d]qr]kclrmq b] t hb] n]prgbápg].
~B rp]hcrópg] bc pcj]agml]kclrm
clrpc QD c glrcjcars]jgb]bc
lm
Cp]qgj
a]p]arcpgx]-qc
.nmp amlrp]bgçõcq+ ]k_gesgb]bcq c rclqõcq+ osc bcgv]k k]pa]q
npmdslb]q
l]oscj] glrcp]çãm+ qclbm osc ]q amlrp]bgçõcq qc glampnmp]k kcqkm
]m a]párcz bcqrc pcj]agml]kclrm.
Ggv]bm cqrc a]párcp amlrp]bgrópgm
c rclqm
nmbc-qc
rclr]p sk _pctc qílrcqc b]q nmqqg_gjgb]bcq
glqr]j]b]q lm a]knm
bc
dmpç]q.
'.
P QD+ tg] n]prgagn]çãm
nmjírga]+ ]_pc nmqqg_gjgb]bcq
bc
glrcp]çãm
clrpc n]pacj]q bc glrcjcars]gq c acpr] pc]jgb]bc _p]qgjcgp]+ qs]q amlrp]bgçõcq
c npm_jck]q+ ]qqgk amkm clrpc cjcq c mq rp]_]jf]bmpcq+
ncpkgrglbm
]
qsncp]çãm
bc sk] tgqãm cjgrgqr] c amlqcpt]bmp] b] asjrsp] _p]qgjcgp] c b]
npónpg] glrcjcars]jgb]bc.
P n]prgbm fgqrmpga]kclrc
_sqa]p mpe]lgx]p m a]knm
asjrsp]j
c mq glrcjcars]gq+ nmqqg_gjgr]lbm
clamlrpmq c m glrcpaâk_gm clrpc
] glrcjcars]j gb]bc c ] bcdcq] b] asjrsp] c bc qs]q pcgtglbga]çõcq
cqncaídga]q.
Bm k]lrcp qs]q glqrgrsgçõcq nmjírgam-asjrsp]gq
c qcs ]k_gclrc
asjrsp]j+
m n]prgbm ncpkgrc ] ]ejsrgl]çãm c acpr] dmpk]çãm c bcqcltmjtgkclrm
bc
glrcjcars]gq. B pcbc asjrsp]j c bcrcpkgl]b] gbcápgm bm n]prgbm npmnpgag]k lãm
bc k]lcgp] slgdmpkc ms amcpclrc ck rmbmq mq kmkclrmq fgqrópgamq - sk]
t]jmpgx]çãm b] asjrsp]. P amlr]rm clrpc glrcjcars]jgb]bc
c k]pvgqkm+ ]ncq]p
bc rzbm+ nmbc amlrpg_sgp n]p] sk tgqãm rcópga] c gbcmjóega] k]gq pgempmq] c
apírga].
Flrpcr]lrm+
qc~m n]prgbm clos]lrm glqr]lag] nmjírgam-gbcmjóega]+
nmqqg_gjgr]
cqr] ksjrgnjgagb]bc
bc ~agmlr]rmq c ]ozgqgçõcq+ ck amlrp]nmlrm
cjc
ges]jkclrc
gkncbc ms bgdgasjr]~ qs]q pc]jgx]çõcq. Dmlrp]bgçõcq c jgkgrcq bc
qs] ]rs]çãm qc k]lgdcqr]k ] rmbm m kmkclrm c ck rmbm m jse]p. B t]jmpgx]çãm
b] asjrsp] c b]q gbég]q os]qc rmpl]-qc qcs amlrpápgm amk ]q mpgclr]çõcq cqrpcgr]q c qcarápg]q b] asjrsp]+ b] ]prc c bm kslbm b]q gbég]q. B npcrclbgb]
]çãm .asjrsp]j
c gbcmjóega]
qc bceclcp] ck aclqsp]+
amlzpmjc+ d]jr]
bc
jg_cpb]bc
c "n]amrcq" npmlrmq n]p] qcpck bgecpgbmq ms amng]bmq+ npmbsxgbmq
_spmap]rga]kclrc
ck msrp]q n]p]eclq c amlqgbcp]bmq
gloscqrgmlátcgq:tcpb]bcq ]a]_]b]q c ]_qmjsr]q+ n]p]jgq]lbm m kmtgkclrm npónpgm b] asjrsp]. B pcj]çãm amk ] pc]jgb]bc c amk mq rp]_]jf]bmpcq
rp]lqdmpk]-qc os]qc ck kgqrgdga]çãm+ bctgbm ]mq êppmq nmjírgamq+ ] k]lgnsj]çãm bmq kgjgr]lrcq c ] cosgtma]b] glrcpnpcr]çãm b] pc]jgb]bc _p]qgjcgp]. P amlr]rm amk 6 k]pvgqkm bcgv] bc qcp cqríksjm apg]bmp c apírgam n]p] qc rmpl]p - ]lrc ]q bcdmpk]çõcq c
zlrcpnpcr]çõcq
gknmqr]q b]oscjc nclq]kclrm - ck npgqãm glrcjcars]j acpac]bmp]+ ]apírga] c npmrmamj]p ]kmlrm]bm bc agr]çõcq.
Bq amlrp]bgçõcq c ]k_gesgb]bcq b] nmjírga]+ amlqagclrc ms gppcdjcrgb]
n]+p] mq glrcjcars]gq rmpl]k cqr]q pcj]çõcq sk a]knm bc rclqõcq+ ]jgkclr]b]q
]glb]
ncj]q npónpg]q amlrp]bgçõcq c bgjck]q npcqclrcq lm qcgm bmq glrcjcars]gq:
glbgtgbs]jgqkm
cv]pac_]bm/l]pagqgqkm
c tgqãm amjcrgt];
glrcpcqqcq
kcqosglfmq
c nú_jgamq; amknmpr]kclrmq
bmekárgamq+
pcdjcvgtmq+
apírgamq+
cjgrgqr]q
c nmnsj.jqr]q; ~glbcagqõcq; bcqos]jgdga]çãm.c
os]jgdga]çãm;
glg_g=<5q
amlqcpt]b.mpgqkm j]rclrc+ p]bga]jgqkm. glamlqcosclrc c pctmjsagl]pgqkm;
nóqrüp]
érga]q ms ]érga]q; cra. Fldgk rmbm sk amlhslrmq bc amknjcvmq
cjckclrmq
bgqnmqrmq
ck sk hmem bc pcj]agml]kclrmq~clrpc
glrcjcars]gq
c QD+
amldgesp]k
rclqõcq c cvgeêlag]q bc sk] nmjgrga] aj]p] c sk ]k_gclrc
bckmapár.gam.

QBSUJEP DPNVOJTUB F DVMUVSB (CSBTJMFJSB)
Sc]jgx]bm m rp]hcrm ]rp]téq bm ]n]p]rm nmjírgam-asjrsp]j
c bm pcj]agml]kclrm
amk ] glrcjcars]jgb]bc+
m ncpaspqm b] tg]eck npmnmqr] amlbsx ] sk
lmtm
kmkclrm+
mlbc qc jmamkmtck ]q rck]rgx]aõcq bmq amkslgqr]q ]aêpa]
b]
asjrsp]. Dmkm osc bc ]qq]jrm+ sk] npgkcgp] oscqrãm qc ]lsla M] : amkm bcdglgp
c
(pc)amlqrpsgp ]q ncpacnçõcq+ tgqõcq+ dmpksj]zõcq c npmnmqgçõcq nmjgrgamazjrsp]gq
bm Q]prgbm Dmkslgqr] 45 Cp]qgjA
B amlrslbclag] b]
glrcpncj]çãm
bcpgW] bc sk amlhslçãm bc bíqn]pcq ]qncarmq: m qglrmkárgam qgjclag]kclrm
bm

-rck] b] asjrsp] lmq bmaskclrmq c pcqmjsçõcq mdgag]gq bm QD ck
dj]ep]lrc
amlrp]qrc
amk ] ksjrgnjgagb]bc
bc cqrpsrsp]q asjrsp]gq qm_ qs] bgpcçãm
c
qs]
rclr]asj]p
gldjsclag] lm kcgm glrcjcars]j. Uck-qc clrãm sk]
ncasjg]p
qgrs]çãm mlbc qc amlhse]k ]q pcdcpêúag]q k]pegl]gq+ k]q mdgag]gq+ é rckárza] asjrsp]j c sk] bgqncpq] npmjgdcp]çãm bc "d]j]q"+ amk bcqges]j lítcj
bc
]srmpgx]çãm+ uçh qs_h]aclrcq ncpkc]k u ]n]p]rm+ zcsq dpsrmq c ]q glrcp]a6cq
amk ] glrcjcars]jgb]bc.
P pmrcgpm bc tg]eck bctc ]_p]lecp sk bgtcpqgb]bc bc
nmlrmq
bc n]qq]eck+ glqr]j]bmq ck cqn]çPq c rcknmq bgdcpclag]bmq+' qck
cqoscacp m pskm: ] "asjrsp]" bm Q]prgbm Dmkspggqr]. Fqr] "asjrsp]" amldmpk]-qc
l] pcslgãm
b]q ncpacnçõcq/tgqõcq/dmpksj]çõcq
]aêpa] b] asjrsp]
cvgqrclrc
amk ]q npmnmqgçõcq asjrsp]gq lmt]q c glslb] m ]k_gclrc n]prgbápgm+ rmplpszbmzqc
sk cqnéagc bc rp]bgçãm ]epce]b] ]q amlacnçõcq
nmjírgam-gbcmjóega]q
tgeclrcq+ cqrpsrsp]j ms amlhslrsp]jkclrc+
lm QD.
Vk +pmrcgpm
]qqgk rãm ]j]pe]bm amknmpr] ncpgemqmq pgqamq.
Vk] k]gmp
npcDjq]m
bm rp]hcrm amlrgls] ] qc gknmp. P cqn]çm ecmezádgam dga] agpaslqapgrm
]m Cp]qgj c m cqn]çm asjrsp]j npgtgjceg]bm
amldgesp]-qc amkm ]prc c+
ck cqncag]j jgrcp]rsp]. Uclr]--qc+ nmp amlqcesglrc+ rp]_]jf]p ] "asjrsp]" bm
QD 60k pcdcpêlag] ] asjrsp]/]prc/jgrcp]rsp]
_p]qgjcgp]q. Vk msrpm cqaj]pcagkclrm l-cacqqápgm ]m npmqqcesgkclrm
b] tg]eck: ] pc]jgx]çãm bcqrc gt í0ogr.é.
pgm
cqncaídgam
lãm gknjga] m bcqamlfcagkclrm
bc msrpmq nmqqítcgq.
lck ]
amknpcclqãm
bc uçh lcjc rp]lqn]pcack
nmqgagml]kclrmq
rcópgam-]l]jírgamq
k]gq j]pemq pcj]rgtmq á asjrsp] glrcpl]agml]j ms ] pcamprcq rckárgamq+ r]gq
amkm
] oscqrãm b] fcp]lç] asjrsp]j+ b] asjrsp] amlrcknmpâpgc]+ b] asjrsp]
nmnsj]p+ b] asjrsp] l]agml]j c bm kmbm bc npmbsçãm b] asjrsp]+ ]jeslq bcjcq
rp]r]bmq
lm rcqc Q]prgbm Dmkslgqr]+ asjrsp] c nmjírga] asjrsp]j.
Bncl]q+
bclrpm
bmq jíglgrc q osz bck]pa]k os]joscp ]lájgqc? mnrms-qc nmp lãm ]amkn]lf]p cqr]q ]jrcpl]rgt]q+ k]q rp]r]p aclrp]jkclrc b] "asjrsp]"+ cvgqrclrc ms
npmnmqgrgt]+ bm QD ]aêpa] b] asjrsp]/]prc/jgrcp]rsp]
_p]qgjcgp]q.
Dmkm
bgtcpqmq qãm mq k]rcpg]gq uçh ncpkgrck sk] "clrp]b]" lm rck] b]q
ncpacnçõcq
c t ]]mc c npct]jcaclrcq lm QD qm_pc ] jgrcp]rsp]
_p]qgjcg\p]+
npgmpgx]-qc
n]p]
glgag]p ]jeslz ash] ]_p]leêlag] ncpkgrc pcrcp
bc dmpk]
k]gq
ejm_]j
]q m_p]q jgrcpápg]q \c mq ]srmpcq npgtgjceg]bmqz
Vk npgkzgpm
k]rcpg]j:
m J Dspqm bc Mgrcp]rsp] Cp]qgjcgp]+ pc]jgx]bm ] n]prgp bc+]emqrm
bc
1951+ ck Tãm Q]sjm. ncj] Bqqmag]çãm Cp]qgjcgp] bc Fqapgrmpcq+
clrgb]bc
aml t p-mL_b_ ncjm QD c bgpgegb] nmp glrcjcars]gq amkslgqr]q+ l]oscjcq rcknmq.
X npmep]k] bm aspqm amknõc-qc bc 12 rÚQjDÚT: +1 - I jgrcp]rsp] _p]qgjcgp] c
qcs
a]págcp
nmnsj]p- c l]agml]j; 2 / Hpceópgm bc N]rmq z qs] énma]; 3 - B
jgrcp]rsp]
l] énma] b] glbcnclbêlag];
4 - D]qrpm Bjtcq;
5 - N]af]bm
bc
Bqqgq; 6 - Fsajgbcq b] Dslf]; 7 - Mgk] C]ppcrm; 8 - Ftmjsçãm b] nmcqg]; 9 Ftmjsçãm b] npmq]; 10 - Ftmjsçãm b] apírga]; 11 z Gmlrcq nmnsj]pcq b] jgrcp]rsp]
_p]qgjcgp] c 12 - Gslçãm qmag]j bm cqapgrmp c b] jgrcp]rsp]. Up]lqn]pcac
bc gkcbg]rm ] êld]qc qmag]j b] pcj]çãm amk ] jgrcp]rsp]+
]qqmag]b]
qcknpc
]m nmtm+ é l]çãm c é dslçãm. P ]srmpcq qcjcagml]bmq
pc]dgpk]k
cqr]
ncpqncargt].
(62)
Rs]qc bcx ]lmq bcnmgq+ Ssg G]aá ns_jga] m jgtpm 'Cp]qgj qéasjm YY+ ólbc
rp]ç]
sk cq_mçm b] tgb] asjrsp]j _p]qgjcgp]. Eclrpc mq jgrcp]rmq cqrsb]bmq
nmbc-qc
clamlrp]p:
Hpceópgm bc N]rmq; mq nmcr]'q glamldgbclrcq
BJ t]pcle]
Qcgvmrm c Umkáq Blrmlgm Hmlx]e]; Blrmlgm Hmlç]jtcq Eg]q c qcs glbg]lgqkm; m
"
k]gq ]srêlrgam
pcnpcqclr]lrc b] nmcqg]
pctmjsagmlápg]
_p]qgjcgp]" c
"
kmlskclrm
b] nmcqg] qmag]j"+ D]qrpm Bjtcq. B ]lájgqc npmqqcesc amk
m
npgkcgpm
"ep]lbc tsjrm" ]srclrga]kclrc
l]agml]j b] npmq]+ Kmqé bc Bjcla]p;
amk
m l]rsp]jíqr] Bjsíqgm Bxctcbm+" ...sk bmq nmlrmq ]jrmq bm pc]jgqkm apírgam
l] jgrcp]rsp] _p]qgjcgp]"+ uçh ncj] npgkcgp] tcx pcrp]rms lm Cp]qgj m
kcgm npmjcrápgm; amk m +]nj]sbgbm Mgk] C]ppcrm+ bcdclqóp c cqapgrmp bm nmtm+
b]
jgrcp]rsp]
amknpmkcrgb] c bc nmqgHõcq nmjírga]q ]t]lç]b]q. B qcesgp
m
cqrsbm qc bcrék ck N]af]bm bc Bqqgq+ amk qs] jgles]eck ]nsp]b] c qck ncb]lrgqkmq. qcs pc]jgqkm c qcs n]ncj l] amlqrgrsgçãm bc sk] jgrcp]rsp] l]agml]j
c qs] jg_cpr]çãm b] gldjsêl6g] nmprsescq]. P os]bpm é amknjcr]bm ncjmq 3'2.
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amkm Kmpec >l_bn . H1:"']agjg]lmS]kmq+
Kmqé Mglq bm Sêem c S]oscj bc Rscgpmx osc+ bc ]aôpbm' amk Ssg G]aó+ pc]jgx]-m
p]k kVb]lç]q npmdslb]q l] jgrcp]rsp]. Qmp dgk é rp]r]bm Hsgk]pãcq Smq]. Bjesk]q
jglf]q'bc dmpç] glrcpnpcr]rgt]q
n]pcack amltcpegp amk m k]rcpg]j ]lrcpgmp
r]lrm l] cqamjf] bc ]srmpcq+ os]lrm l]q bgpcrpgxcq osc gldmpk]k
]q
âlájgqcq. ,53N]gq
pcaclrckclrc+ Djmtgq NcJm rp]ç] sk n]lmp]k] b] jgrcp]rsp] _p]qgjcgp]
]ré mq ]lmq _J/ ck ]prgem ns_jga]bm l] pctgqr] Qpglaíngmq+
cbgr]b]
ncjm
Q]prgbm Dmkslgqr] bm Cp]qgj. P r"cvrm qc pcdcpc ] glúkcpmq cqapgrmpcq+
]jeslz
bcjcq pcbcqam_cprmq fá lãm ksgrm rcknm+ ]jék bc ]_pgp cqn]çm n]p] ]
nmcqg]
dmpk]jgqr]"+ mlbc glajsg Pj]tm Cgj]a+ Dpsx c Tmsx] c Tmsqãlbp]bc c
n]p]
] "jgrcp]rsp] ]l]posgqr]"+ amgq] lãm amksk l] rp]bgçãm amkslgqr] _p]qgjcgp]. P k]gmp bcqr]osc glgag]j é b]bm ] zpceópgm bc N]rmq+ "...osc d]j]t]
] jgles]eck qgknjcq bm nmtm"+ apgrga]t] " ...mq amqrskcq bgqqmjsrmq
b]q~
aj]qqcq bmkgl]lrcq" c amlrcqr]t] m "amjmlg]jgqkm nmprsesêq". Dj]úbgm N]lmcj
b] Dmqr]+ Umk]g Blrmlgm Hmlx]e] c N]lscj Blrmlgm bc Bjkcgb]+ osc ]lrcagnms
m "pmk]lac nmnsjgqr] ms ~np.mjcrápgm"+ qãm jck_p]bmq ck qcesgb]. D]qrpm Bjtc-'
0_clc p/ec
amkm "sk nmcr] qmag]j ]srêlrgam"+ qclbm " ...m ]kmp c ] p/ctm Lva ãm+
mq ep]lbcq
rck]q bc qs] kclq]eck nmérga]".
Tgelgdga]rgtm cqn]çm
]_pc-qc
n]p]
N]6f]bm bc Bqqgq+ os]lbm Djmtgq NcJm gltcqrc amlrp] ] gk]eck bc "]nmjírgam"
c "glbgtgbs]jgqr]"
é'.rpg_síb]]m ]srmp nmp ]jeslq bc qcsq apírgamq.
Bjsíqgm
Bxctcbm+ "ep]lbc cvnmclrc bm l]rsp]jgqkm lm Cp]qgj"+
pcns_jga]lm+
]_mjgagmlgqr]
c m npgkcgp] ] bclslag]p ncj] jgrcp]rsp] m npcamlacgrm
p]ag]j; Bbmjdm D]kglf]+ l]rsp]jgqr]
"bc nmqgçõcq nmjírga]q npmepcqqgqr]q"
c m
"dclôkclm"
Mgk] C]ppcrm+ rp]r]bm amk m k]gmp bcqr]osc+ amknjcr]k m bcqclfm
bm n]lmp]k] rp]ç]bm. ,53- Uck-qc lmt] amldjsêlag] bc ]srmpcq c npglagz]j.kclrc bc apgrépgmq qcjcrgtmq bc m_p]q c jgrcp]rmq.
Umk]lbm
cqrcq rpêq k]rcpg]gq glgag]gq - m npmep]k]bm
aspqm.c mq rcvrmq
bc Ssg G]aó c+Djmtgq NcJm - amkm glbíagmq ck_pgmlápgmq bmq ]srmpcq qcjcagml]bmq
c bmq t]jmpcq c apgrépgmq ]agml]bmq n]p] npmacbcp ] cqamjf] tq)
bc-qc+ ck sk~kmtgkclr6 qceslbm+ amrchá-jmq amk mq k]rcpg]gq ]aêpa] b] jgrcp]rsp]
_p]qgjcgp]
ns_jga]bmq l] gknpclq] bm QD+ ck cqncag]j
lm
ampnsq"
amlqrgrsíbm
nmp qs]q pctgqr]q nmjírgam-asjrsp]gq.
I ]rclçãm amlrgls]b] c m
cqn]çm masn]bm nmp ]jeslq ]srmpcq nmqqg_gjgr]k osc+ bc kmbm apgqr]jglm+ ]jeslq
lmkcq ckcph]k amk _]qr]lrc dmpç] ]rp]téq bcqrc npmacbgkclrm.
Ec kmbm
glamlrcqrc
c r]jtcx ck sk npgkcgpm n]r]k]p+ rck-qc D]qrpm Bjtcq+
Fsajgbcq
b] Dslf] c Mgk] C]ppcrm. N]af]bm bc Bqqgqz k]gq nmjckgx]bm; Nmlrcgpm Mm_]~rm+ kclmq pcdcpgbm c mq ]srmpcq b] Hcp]çãm bc RncJ/ k]gq amlrcknmpâlcmq
b]
fgqrópg]
bm QD+ amknjcr]pg]k ] njcgâbc bmq ]srmpcq z]gq pcgtglbga]bmq
amkm
sk]
t r.cf í0eãp jgrcpápg] n]p] m Cp]qgj. Vk] pángb] glaspqãm l]q
]npcag]çõcq
cj]_mp]b]q
qm_pc ]jesúq bcqrcq ]srmpcq nmbc~ cjsagb]p ]qncarmq b] "asjrsp]"
bm QD.
D]qrpm
Bjtcq é m ]srmp k]gq ctma]bm c "srgjgx]bm" clrpc mq cqapgrmpcq
bm n]qq]bm. Fvgqrck glamlrátcgq rp]_]jfmq bc glrcjcars]gq jge]bmq ]m QD qm_pc
m nmcr]. Fk 3;59- nmp cvcknjm+ Fbgqml D]plcgpm. ns_jga] sk jgtpm+
mlbc
"".cvnjga]+
bc k]lcgp] k]rcpg]jgqr]+
mq d]rmq k]gq lmrátcgq b] tgb]
bm
nmcr] c+ k]gq+ ]oscjcq b] qs] énma] ] osc ]q amlrp]bgçõcq b] cqrpsrsp] camlPkga]
b] qmagcb]bc bcp]k sk] cvnpcqqãm asjrsp]j." (65) Om kcqkm
]lm+
m
hmpl]jgqr]
c cqapgrmp+ kgjgr]lrc bm QD+ Bwb]lm bm Dmsrm Gcpp]x
]npcqclr]
rp]_]jfm
glrgrsj]bm "D]qrpm Bjtcq c ] nmcqg]' lcep] b] Bképga]"+ lm pp Dml-:epcqqm Bdpm-Cp]qgjcgpm+
pc]jgx]bm ck T]jt]bmp. Fk kc]bmq bmq ]lmq eJ/ Kmpec
Bk]bm+
r]k_ék
]srmp b] _gmep]dg] BCD bc D]qrpm Bjtcq+ cqapctc n]p]
Cg_g
Gcppcgp]
sk] ncç] bc rc]rpm qm_pc m nmcr] osc é ns_jga]b] amk m qsecqrgtm
rírsjm
bc P ]kmp bm qmjb]bm. Ocj] m ncpqml]eck D]qrpm Bjtcq+ "qmjb]bm"
b]
jsr] ncj]
jg_cpb]bc+ qs_mpbgl] qs] tgb] n]prgasj]p ] cqr]
"_]r]jf]"+
ck
npmj
b] amjcrgtgb]bc:
"Fs tchm+ Fseclg]+ ck kglf]q lmgrcq
qmjgrápg]q+
m
kslbm
osc
mq fmzclq amlqrpsgpãm. Dsqr]pá q]lesc c tgb]q+ ] kglf] c ] bc
ksgrmq msrpmq. U]jtcx bc kgjf]pcq c kgjfõcq+ N]q qcpá m kslbm jgtpc c clrãm
Z
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] tgb]
qcpá ncpclc ]jcepg] c ncpclc _cjcg]. Oãm k]gq cqap]tmq bc lclfsk]
~cqnéagc. Oãm k]gq fskgjf]bmq+ lãm k]gq kgqcpátcg9
B rcpp] qcpá bc rmbmq
) •• '2,
P kslbm qcpá sk] dcqr] c clrãm m ]kmp nmbcpá
apcqacp ck rmbmq
mq
amp]çõcq. m.
,55B agr]çãm bc rp]_]jfmq+ jgtpmq c ]prgemq nmbcpg] qc nzmjmle]p bc ksgr6z amppclbm m pgqam bc rmpl]p-qc pcbslr]lrc c ]_mppcagb]. P kcqkm nmbcpg]
]amlrcacp
qc qc npcrclbcqqc clskcp]p +]q nmcqg]q pcnpmbsxgb]q l]q
ns_jga]çõcq
bm n]prgbm. Q]pcac qcp m a]qm bc _sqa]p ]amkn]lf]p msrp]q kmb]jgb]bcq
bc pcdcpgkclrm bm ]srmp ]rp]téq bc fmkcl]eclq+ agr]çõcq+ rgrsjmq z r]k_ék
ctma]çõcq+rmb]q
cj]q pcamjfgb]q bc kmbm ]jc]rópgm ck sk p]qrpc]kclrm
l]
'gknpclq]
bm QD+ qck lclfsk] npcrclqãm bc cqemr]p r]j
pcdcpgkclrm+
]jgáq
_]qr]lrc lskcpmqm c pcncrgrgtm.
B pctgqr] Mgrcp]rsp]+ ck 1947+ npcqr] sk] fmkcl]eck ]m aclrclápgm
bc
l]qagkclrm
bm nmcr]+ ]rp]téq bc sk bmaskclrm qs_qapgrm nmp ]npmvgk]bklclrc
300
glrcjcars]gq+ amkslgqr]q ms lãm. P bmaskclrm ]dgpk] D]qrpm Bjtcq
amkm
"tmx bm nmtm c tmx b] nárpg]"+ pcqq]jr] qs]q os]jgb]bcq' bc nmcr] cle]h]bm c
dgl]jgx]:
"Tck bútgb]+ ] kcjfmp dmpk] bc amkckmp]p m aclrclápgm bc
D]qrpm
Bjtcq
amlqgqrc
ck pc]dgpk]p ] dé n]rpgórga] c bckmapárga] osc
ckcpec
bm
amlrcúbm
b] qs] m_p] amkm z» npmep]k] ncpk]lclrc bc nclq]kclrm c ]çãm
]m
qcptgçm' bm nmtm. F é cqrc+ ck qsk]+ m qclrgbm npmdslbm osc mq glrcjcars]gq
._p]qgjcgpmq cknpcqr]k ]m npcqclrc bmaskclrm."
,56Fk bgqaspqmq ]q agr]çõcq bc D]qrpm Bjtcq qãm lszcpmq]qm P kmbcplgqr] c
clrãm
amkslgqr]
Pqu]jb bc Blbp]bc+ lm ]lm bc 1937+ d]j]lbm n]p] ] Gpclrc
Ocep] zCp]qgjcgp]+
qsecpc ]mq npcrmq+ "gpk]l]bmq" amk _p]lamq+ ]k]pcjmq
c
ílbgmq
ncj] glhsqrgç] qmagàj ck msrpm l]tgm lcepcgpm+ "m pskm jskglmqm
bc
D]qrpm
Bjtcq" n]p] qc ]rglegp mq' nmprmq b] jg_cpb]bc. c amknjckclr]
nmsam
bcnmgq:
"Fjc apgms nap] m Cp]qgj m tmaá_sjm b]~ jg_cpb]bc". (68) Omt]kclrc
Kmpec Bk]bm 'lm qcs "Egqaspqm ck.Xpmaj]u"+ ]lrcq ]lmr]bm+ bgx osc ] jsr] bmq
glrcjcars]gq' _p]qgjcgpmq ck bcdcq] b] glbcnclbêlag] l]agml]j c b] asjrsp]
dr.cg pTg í0r.c dmg ]npclbgb] amk '".m.mq ep]lbcq bc lmqqm n]qq]bm" c agr]
sk]
cqrpmdc
bc D]qrpm Bjt]q: "Rsck éq rs+ nmcr]A B jâkn]b] b] mpeg] / Ps ] cqrpcj] bc jsx osc mq nmtmq esg] / é lmt] pcbclçãmA "
Pq rírsjmq bc ]prgemq qm_pc m nmcr] npmhcr]k ]q glrclçõcq c ]q kmb]jgb]bcq bc ncpacnçãm b] m_p] bc D]qrpm Bjtcq. Fk 1942+ nmp cvcknjm+ ] pctgqr]
Tcgt]
ns_jga]
"D]qrpm Bjtcq+ esg] bmq amk_]rclrcq ncj] jg_cpb]bc"
c+ ck
1955+ Impgxmlrcq bm Nslbm+ ns_jga]b] qm_ ] gldjsêlag] bm n]prgbm+ bgtsje] m
]prgem
"D]qrpm
Bjtcq
c ] Q]x". B ]acgr]çãm b] "fcp]lç§j."bm nmcr]
c qs]
"srgjgx]çãm"
é rãm glrclq] c tcpqárgj osc ck sk rcvrm+ Djmtgq NcJm gk]+egl]
D]qrpm
Bjtcq
npmrcqr]lbm amlrp] mq rpszrcq ]kcpga]lmq c mq clrpcesjqF]q+
n]prgagn]lbm
b]
a]kn]lf] bm ncrpójcm+ cvgeglbm rcpp] n]p] mq .acknmlc ]c c +
cqamj]q+ kcjfmpcq q]jápgmq n]p] mq mncpápgmq+ c t e- (69) .Kmp~ec Bk]bm+ msrp]
tcx+
glagqg tm c bgpcrm bgx+ ck 1946+ osc' qc m nmcr.] dmqqc tgtm cqr]pg]
lm
QD. (70) Q]p] amknjcr]p: m ]prgem "D]qrpm Bjtcq+ nmcr] bm nmtm"+ ]n]pcagbm
ck k]pçm bc 1948 lm hmpl]j B Msr]+ bc Scagdc+ rcpkgl] amk']q qcesglrcq n]j]tp]q:
"Qmcr] bm nmtm+ glrépnpcrc bc qs]q ep]lbcq c. qclrgb]q
pcgth\lbga]çôcq
bc jg_cpb]bc c bckmap]ag]+ D]qrpm Bjtcq é bgelm b] tclcp]çãm osc jfcq
tmr]k
rmbmq
]oscjcq osc a]lrms ck qcsq tcpqmq z ]q ep]lbcq k]qq]q
cvnpmnpg]b]q c qmdpcbmp]q+ osc fmhc clamlrp]k amkm esg] ] Msgx D]pjmq Qpcqrcq+ m
fcpbcgpm c amlrgls]bmp bc qs] jsr]."
Gáagj ncpac_cp osc ] pcacnçãm b] m_p] bc D]qrpm Bjtcq qc pc]jgx] ]rp]téq
bc jcgrsp](q) bc dmprc tgéq nmjgrgam-amlrcsbgqrgam+
pcdcpgb] nmp tcxcq
k]gq
]m fmkck osc ] qs] m_p]+ k]gq é nmjgrga] osc ] qs] ]prcm Fk tcpb]bc+
lãm
qó qc rp]_]gf] amk jcgrsp](q) glrclagml]jkclrc
bck]pa]b](q)+
amkm
qc
npmhcr]
ck pcj]çãm
á m_p] c ecs ]szmp
]qqmag]çõcq c t]jmp]çõcq nmjgrgamgbcmjóega]q amlhslrsp]gq+
"glqrpskclr]jgx]lbm"
] asjrsp] c qs_mpbgl]lbm-]
]
sk]
jóega]
k]pa]b]kclrc nmjírgam-gbcmjóega]z
Qpmacbgkclrmq
qgkgj]pcq
qãm'
mncp]bmq
amk pcj]çãm éã Fsajgbcq b] Dslf] c Mgk] C]ppcrmm
E]
"fcp]lç]"
csajgbg]l]
pcqq]jr]-qc z ]rclçãm amk ] l]agml]jgb]bc
c ] pc]jgb]bc qmag]j.
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'acpr] npcmasn]çãm amk m pgemp b] m_qcpt]çãm c m d]j]bm "qmag]jgqkm" bm fmkck
Fsajgbcq b] Dslf]. P npglagn]j cjckclrm t]jmp]rgtm ]rpg_síbm é m_p] bc
Mgk]+ C]ppcrm é ] tglasj]çãm bc qs] m_p] amk ] tgb] bm nmtm+ qcs pc]jgqkm c
qs]
jgles]eck bcqnmh]b]+ ]jék bc qs] n]prgagn]çãm
qmag]j c' bc qs]q
gbég]q
nmjí rga]q+ ck c]nc a g]j qcs k]v Z0l_ Jgqkm.
Ká N]af]bm
bc Bqqgq+ ]ncq]p bc k]hmpgr]pg]kclrc
]acgrm+
lãm m é bc
k]lcgp] ]_qmjsr]kclrc
glamlrcqrc. Parátgm Cp]lbãm dcpmx apírgam bm cqapgrmp
ns_jga]
ck 1958 sk jgtpm amk sk rírsjm zk_jckárgam: P lggjgqr] N]af]bm
bc
Bqqgq.
Ocjc+ clrpc msrp]q apírga]q+'m tcjfm kgjgr]lrc amkslgqr] aclqsp]
m
pmk]lagqr]
nmposc "...lãm dmg fmkck bm qcs rcknm"; "lãm jsrms amlrp] ] kml]posg]";
"lãm qc rmplms n]prgbápgm bm ]_mjgagmlgqkm";
"lãm n]prgagnms b]q
jsr]q bm nmtm _p]qgjcgpm";
"lãm rglf] ] kclmp gbég] b] tgb] bmq rp]_]jf]bmpcq"; c ksgr]q amgq]q k]gq. (71) Mcôlagm C]q_]sk+ fgqrmpg]bmp c ]lrgem kg+jgr]lrc amkslgqr]+ np]rga]kclrc
gelmp] m cqapgrmp l]q náegl]q bcbga]b]q
á
asjrsp]
ck qs] Igqrópg] qglacp] b] Scnú_jga]. P clrãm amkslgqr] Pqu]jb
bc
Blbp]bc+ck
amldcpêlag] npmlslag]b] ck 1944+ lm clr]lrm+ pcamlfcac Fsajgbcq
c~ 'N]af]bm bc Bqqgq amkm .....mq bmgq esg]q bc lmqqm bcqrglm glrcjcars]j"
c
]dgpk]: "P ncqqgkgqkm bc N]af]bm é sk ncqqgkgqkm bc aj]qqc. Ocjc+ há cvgqrc
dgv]bm m ecpkc bc rmb] sk] qmagcb]bc amlbcl]b]." (72)
Ssg
G]aó +lãm ]ncl]q t]jmp] ] m_p] k]af]bg]l] ck qcs jgtpm
glbga]bm+
k]q
]m cqapctcp sk] áagb] apírga] ]m jgtpm bc Parátgm
Cp]lbãm bcqcltmjtc
k]gq bcr]jf]b]kclrc
qs] ]t]jg]çãm boq qcsq pmk]lacq c amlrmq. "Ocjcq clamlrp]kmq m bmaskclrBpgm tgtm bc sk] énma] ... ~~.P pcamppclrc rck] bm acrgagqkm
c ncqqgkgqkm k]]f]bg]lmq é amknp-cclb í0fp amkm +.
...sk dpsrm bc qs] énma]+ b]
qmagcb]bc
ck uçh tgtg]k qcsq nzpqml]eclq."
Vk] qmagcb]bc
qck
ep]lbcq
ncpqncargt]q+ lsk n]íq ashm bcqcltmjtgkclrm
cqrá dpcg]bm
B qcesgp+ Ssg
G]aó
pcqe]r] lm ncqqgkgqkm zk] bgkclqãm ] qcp t]jmpgx]b]:
lãm
nmbckmq
cqoscacp
uçh m ncqqgkgqkm é sk ecpkc rg] apírga] c+ nmpr]lrm+ sk amkcçm
b]
amlbcl]çãm. ..... Rs]qc lm dgl]j+ msrp] tgprsbc é nmqr] ck r.ggm0e
c : "Gmg cjc
npcagq]kclrc sk bm.q osc p-mkncp-]k k]gq amp]hmq]kclrc
amk ] rclbêlag] b] ]prc
ncj]
]prc+ c lmq bcs sk pc]jgqkm ] osc lãm f]tg] ]rglegbm ]h.lb] m pmk]lac
_p]qgjcgpm l] qs] énma]." (73)
U]jtcx
m k]gq ]pbmpmqm bcdclbcp bc Ngaf]bm bc Bqqgq lm QD qzh]
kcqkm
sk bmq qcsq dslb]bmpcq: Bqrpmegjbm Qcpcgp]. Fk 1959+ cjc ns_jga] N]af]bm bc
Bqqgq+ mlbc nmbc qcp clamlrp]b] sk] glrcpnpcr]çãm c t]jmp]çãm bg]kcrp]jkclz
rc mnmqr] ] bc Parátgm Cp]lbãm+ cbgr]b] lm ]lm ]lrcpgmp. Bjr]kclrc cvnpcqqgtm é sk rcvrm acpr]kclrc bc qs] ]srmpg] ns_jga]bm l] aj]lbcqrgl] c kgkcmep]d]b]
Sctgqr]
Qpmjcrápg]+ ck 1939+ ck njcl] bgr]bsp] bm Fqr]bm Omtm.
P
rírsjm há pcgtglbga] "N]af]bm bc Bqqgq é lmqqm+ é bm nmtm". e rcvrm bgqampfm 68v N]af]bm qó nmqq] qcp clrclbgbm ncj]q cjgrcq c qsecpc osc cjc ..
nôz ] lú mq ]lesqrgmqmq amldjgrmq kmp]gq" b] qmagcb]bc. ]qqgl]j] ck qcesgb]
uçh cjc cvcpacs qs] npmdgqqãm amk bgelgb]bc+ .....pc]eglbm amk _p]tsp] amlrp]
] bcep]b]çãm
c amppsnçãm bm glrcjcars]j+ qgk_mjgx]bm lm rgnm ajáqqgam
bc
_mêkgm
gppcqnmlqátcj."
P amldmpkgqkm ]rpg_síbm ncjmq apírgamq ]m c]a pM rmp
lãm é ]acgrm: "Oãm apckmq 68v/ _]rclbm-qc ncjmq bgpcgrmq b] ncpqml]jgb]bc
c
bcjcq
lãm ]_bga]lbm lsk] qmagcb]bc cqap]t]egqr]+
dcsb]jD ... ) dmqqc O]af]bm
bc Bqqgq sk amldmpkgqr]
D... ) Qcjm amlrpápgm+ qs] ]rgtgb]bc+ lcqqc rcppclm+
iqm cvrpck]kclrc dcaslb] c npmepcqqgqr]."
P rcvrm ]lôlgkm rcpkgl] amk m qcesglrc
rpcafm: "Bapcbgr]kmq osc N]af]bm qc rmpl]pá a]b] tcx k]gq
nmnsj]p.
Rs]lrm k]gq m nmtm qc glqrpsgpA os]lrm k]gq ] asjrsp] bcgv]p bc qcp kmlmnójgm c npgtgjéegm bc sk] pcbsxgb] kglmpg] .....
B tgqãm k]af]bg]l] nmbc qcp amknjckclr]b] ncjm ]prgem agr]bm bc Djmtgq
Ncjm+
ns_jga]bm
ck Qpglaíngmq. Fjc cqapctc osc lglesék cvcpacs
kcjfmp
m
mdíagm
bc cqapgrmp+
...amk sk bmkílgm ]_qmjsrm b] jíles]
nmprsescq]+
]
nmlrm
bc qcp amlqgbcp]bm sk ajáqqgam bm lmqqm gbgmk]+"
Bnóq
cqr]
os]qc
'glsqgr]b] t]jmp]çãm bc sk ]qncarm lãm clos]bp]bm amkm bc amlrcúbm c nmjírgz
aP+Djmtgq
NcJm npcmasn]-qc ck bcqkmlr]p m "omãq bm ]nmjgrgagqkm"
bm ]srmp.
Dbldmpkc
Djmtgq
NcJm+ N]af]bm zcbgegs sk npmhcrm bc pcdmpk]
]epápg]+
ck

"

1882;
n]prgagnms
bc qmagcb]bcq ]_mjgagmlgqr]q
ck 1884-1888; tmr]t] amk m
.Q]prgbm
Mg_cp]j
c cqapctcs sk] apôlga] l] os]j~ "...pctcj] m rpgsldm
bm
qmag]jgqkm kmbcplm lm kslbm. Dmkm qc cvgegp k]gq A..
Bq cvcknj]pcq pcdcpêlag]q à D]qrpm'Bjtcq c N]af]bm bc Bqqgq
bcjglc]pdj
09 amlrmplmq
bm rp]r]kclrm b]bm ncjm
QD c qcsq glrcjcars]gq ]m osc+
lm
bgxcp
bc Bbmplm+ bcqgelms-qc "tcpemlfmq]kclrc"
_mq n]íqcq bm Mcqrc+ qs_kcrgbmq
]m "]ma c LZ ckm pc]j"+ bc "] fcp]lç]". ,63- P amlhslrm bc p/cl c_[c c c
]t]jg]çõcq bmq bmgq ]srmpcq bc n]qq]bm jgrcpápgm _p]qgjcgpm ncpkgrc tgqjsk_p]p
mq pcamprcq
cvcasr]bmq c pcgtglbga]bmq l] .rp]bgçãm asjrsp]j c mq
]qncarmq
t]jmp]bmq l] amlqrpsçãm b] "fcp]lç]". B glrcpjmasçãm bm QD amk .]
jgrcp]rsp]+
lm âk_grm b] nmjírga] asjrsp]j+ lãm qc glrcpbgr]
lm kmkclrm
amlrcknmpâlcm
bc amlqrpsçãm bm n]prgbm. P mjf]p qm_pc m n]qq]bm
jgrcpápgm
es]pb] qgksjr]lcgb]bc ck qs] amlqrgrsgçãm amk sk mjf]p ]aêpa] b] jgrcp]rsp]
_p]qgjcgp] amlrcknmpâlc] á cvgqrêlag] bm n]prgbm. Emgq kmkclrmq asjrsp]gq c
jgrcpápgmq
- m kmbcplgqkm bc 1922 c ] "ecp]çãm bc 30" '- bctck qcp
rmk]bmq
amkm cvcknj]pcq n]p] ] ]lájgqc: lãm qó ncjm glbgqasrítcj qgelKdga]bm bcqrcq
kmtgkclrmq
dslb]lrcq b] kmbcpl] jgrcp]rsp] c asjrsp] _p]qgjcgp]q+ k]q ncj]
p]bga]j
c cvnpcqqgt] bgtcpqgb]bc b]q k]lcgp]q bmq amkslgqr]q qc amjma]pck
dpclrc ] cjcq.
z
B npmvgkgb]bc
clrp& m QD c m kmbcplgqkm n]pcac mamppcp qmkclrc
ncj]
~amglagbêlag]
rcknmp]j b] dslb]çãm bm n]prgbm amk ] cvnjmqãm bm kmbcplgqkm
ck
1922. Gmp] gqrm c ]jeslq grglcpápgmq ]jem amlrsp_]bmq+ mq bcqclamlrpmq
ms sk'qgelgdgé]lrc
qgjêlagm n]pcack f]_gr]p m (lãm) pcj]agml]kclrm.
Om cqoscagkc-lrm k]lgdcqr]-qc m a+mknmpr]kclrm k]gq amksk bm n]prgbm. Om npmep]k]
bm a'spqm bc jgrcp]rsp] _p]qgjcgp] b] BCEF+ lm Cp]qgj qéasjm YY bc Ssg G]aó.
ck bgqaspqmq
.bc.Kmpec Bk]bm c Qz4pm Qmk]p+ ns_jga]bmq lm jgtpm P Q]prgbz
Dmkslgqr]
c ] jg_cpb]bc bc apg]çãm c l]q ns_jga]çõcq ncqesgq]b]q bm QD m
kmbcplgqkm
np]rga]kclrc
glcvgqrc. Vk qgjêlagm afcgm bc qclrgbm+ os]lbm
qc
nmbc
mstgp gpgbgdcpclç]+ kclmqnpcxm c ]ré glrmjcpâlag] n]p] amk m kmtgkclrm
gl]se_p]bm bc k]lcgp] cqa]lb]jmq] ncj] Tck]l] bc 1922.
B pcrgaêlag] amlr]kgl] kcqkm mq glrcjcars]gq amkslgqr]q ms cv-amkslgqr]q
osc qc pcdcpck ]m kmbcplgqkm. Kmpec Bk]bm ck bgtcpqmq c qcknpc pángb]q
agpaslqrâlag]q
pcamlfcac ]q amlosjqr]q dmpk]gq c ] pclmt]çãm jgrcpápg] osc
.....bctck
rcp gldjsclag]bm mq lmtmq cqapgrmpcq osc ]n]pcack lmq ]lmq
30.
(75) Tgkgj]p ]t]jg]çãm rck Ocjqml Xcplcai Tmbpé. Fjc cqapctc+ nmp cvcknjm:
"P bcqnmh]kclrm b] êld]qc+ n]prgasj]pkclrc
l] nmcqg]+ c ] _sqa] b] qgknjgagb]bc
l] npmq]+ dmp]k mq ep]lbcq qcptgçmq osc m kmbcplzqkm
npcqrms". (76)
O] kcqk]
rpgjf] bc ]rpg_sgp ]m kmbcplgqkm sk] pclmt]çãm
dmpk]j
qgrs]-qc
r]k_ék
Mcôlagm
C]q_]sk. Jlbm ]jék+ cjc ncpac_c lm kmtgkclrm bc 1922
sk]
"...rclr]rgt]
bc jg_cpr]çãm b] gldjsêlag] dp]lacq]+ ms kcjfmp+ sk n]qqm lm
qclrgbm
b] apg]çãm
bc sk] jgrcp]rsp] l]agml]j
_pàqgjcgp]."
Flrpcr]lrm+
Mcôlagm
C]q_]sk ]apcbgr] osc ] "rclr]rgt] ]sb]agmq]" dp]a]qq] bctgbm ] qgrs]çãm asjrsp]j bm nmtm c nmposc "...d]jr]t] ] cqr] lmt] dmpk] sk lmtm amlrcúbm: m nmtm amlrgls]t] ]sqclrc." P kmbcplgqkm npmngagms
sk] q]asbgbc~j] lm kmdm"+ sk " ...cqapctcp amkm qc d]j]"+ sk "...bcqnpcxm ncjm +amltcla'gml] L.
ncj]
ep]kárga]"+ k]q+
amkm ]amlrcag] l] jgrcp]rsp] ]a]bêkga]
clrã.m
tgeclrc+
ncpk]lcacs bm kcqkm kmbm ]jfcgm'à tgb] pc]j."
B qgrs]çãm
qmkclrc
qc kmbgdga] ] n]prgp bc 1930+ "...os]lbm m nmtm pctcjms ncj] dmpç]
] qs]
cvgqrêlag]" c ] "...jgrcp]rsp] rmkms sk lmtm pskm
k]gq
pc]jgqr]."
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B npcacbêlag]
c ] gldjsêlag] bm kmbcplgqkm l] nmqrcpgmp
jgrcp]rzp]
_p]qgjcgp]+ os]lbm+é jck_p]b]+ qgrs]-qc lm rcppclm b] dmpk] c b] jgles]eck.
P kmbcplgqkm' ]n]pcac ck r]gq jck_p]lç]q amkm sk kmkclrm/kmtgkclrm
bc pclmt]çãm
dmpk]j b] fgqrópg] b] jgrcp]rsp] _p]qgjcgp]. Vká amknpcclqãm amkm
]
cq_mz]b]
nmp Blrmlgm D]lbgbm+ ]lrcq ]qqgl]j]b]+ ms amkm ] bc D]pjmq [íjgm
kmtgkclrm "...ck bs]q. cr]n]q glrgk]kclrç; ]qqmag]b]q: amjma]p ] ]p~rc _p]qgjcgp] ck bg] amk ] asjrsp] magbclr]j c d]xê-j] tmjr]p-qc n]p] ] ]npcclqãm
bm Cp]qgj" (78) -+ lcqrc amlrcvrm+ rmpl]k-qc amlrp]bgr]b]q c gknmqqgtcgq bc
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qcpck ]acgr]q.
Flrpc
mq nmsosíqqgkmq rcvrmq ns_jga]bmq l] gknpclq]
n]prgbápg]
osc
rp]r]k
bm rck] sk kcpcac bcqr]osc ncj] ]lájgqc amkn]p]rgt] osc d]x b]q pcncpasqqõcq
asjrsp]gq
bmq bmgq ]amlrcagkclrmq
bc 1922. P ]prgem+
]qqgl]bm
ncjm pmk]lagqr] E]jaíbgm Ksp]lbgp c ns_jga]b] ck Q]p] Umbmq lm ]lm bc 1952+
]ncq]p
bc pcqngp]p ] dmprc ]rkmqdcp] ]lrg-dmpk]jgqr]
bm ncpímbm bc ]sec bm
pc]jgqkm-qmag]jgqr]
lm n]prgbm _p]qgjcgpm+ n]pcac cvnpcqq]p ck qs] ]t]jg]çãm lce]rgt]
bm kmbcplgqkm bc 1822 rp]çmq cqqclag]gq osc+ bc kmbm
kclmq
tgmjclrm+
amldmpk]k ] "asjrsp] bm n]prgbm". E]jaíbgm ]dgpk]+ nmp
cvcknjm:
"O] zz.Tck]l]'bcs-qc sk] a]kmsdj]ec+ m osc af]k]t]k bc 'pctmjsçãm ms jg_cpr]çãm'+ l]b] k]gq cp] bm osc sk cosítmam c sk hmem dslb]kclr]jkclrc
nmjírgam. lmq kmjbcq bc sk] a]pga]rsp] bc pctmjsçãm." Ps nmsam ]bg]lrc: "P osc qc
npmt]
fmhc é osc N]af]bm bc Bqqgq+ Tgjtgm Smkcpm+ Kmqé Wcpíqqgkm+ Fsajgbcq
b] Dslf]+ Mgk] C]ppcrm+ Kmãm Sg_cgpm+ Nmlrc~gpm Mm_]rm cp]k k]gq ]t]lç]bmq c
k]gq _p]qgjcgpmq+ k]gq']lrg-]a]bêkgamq
c pclmt]bmpcq osc mq rãm qs_tcpqgtmq'
c l]agml]jgqr]q
n]eéq b] ]lrpmnmd]eg]+
bm tcpbc-]k]pcjgqkm+
b]
jglesglf]
_p]qgjcgp]+
bmq ]qqslrglfmq nmérgamq+ b] gkgr]çãm bc Dclbp]pq c Bnmjjgl]gpc+ -b] jmsW]çãm b] d]jr] bc a]párcp+
bm 'cqoscpbgqkm'
amkm cqrérga]
bm
n]j]tpãm
c b] eípg]+ b] ]nmjmeg] bc C]ppéq c Nsqqmjglg c+ dgl]jkclrc+
bm
Fqr]bm Omtm."
B ]t]jg]çãm bm kmtgkclrm é rmb] lce]rgt]: "Rs]lbm qc dgxcp m _]j]lçm
bcqqc 'kmbcplgqkm' nmsam fá bc pcqr]p amkm fgqrópg] jgrcpápg]+ amkm sk nclq]kclrm tcpb]bcgpm c tgtm+ amkm amlrpg_sgçãm gknmpr]lrc n]p] ] lmqq] asjrsp].
B rp]hcrópg] bm QD v bc qs]q pcqqmlâlag]q asjrsp]gq+ l] ]t]jg]çãm
bc
E]jaíbgm Ksp]lbgp+ qcpg]k sk amlrp]nmlrm p]bga]j ] cqr] amlrpg_sgçãm
glqgelgdga]lrc
bm kmbcplgqkm bc 1922. Tspegbm l]oscjc ]lm+ xho lclfsk psíbm+
m
n]prgbm n]qqms ] gknpgkgp qs] k]pa] l] jgrcp]rsp] c l] ]prc "...tgqgtcjkcl~rc ] n]prgp bc 1930" c+ ho 1952+ ] pctmjsçãm asjrsp]j "qc cq_mç]"+ "bá mq
np Llc Mp-mc n]qqmq" c " ...fá bc pc]jgx]p-qc amk ] cvgqrêlag] bm Q]prgbm Dmkslgqr].+." (79)
Fk acprmq
kmkclrmq
c bc kmbm n]pag]j ]jeslq kmbcplgqr]q
nmbck
qcp
"q]jtmq" c pcglajsíb03 l] asjrsp] ]acgrc c bgdslbgb] ncjm QD. Jqrm ]amlrcac
amk Pqu]jb bc Blbp]bc lmq ]lmq 30A os]lbm kgjgr]lrc amkslgqr]. Kmpec Bk]bm
ck P a]t]jcgpm b] cqncp]lç] cqapctc qm_pc Pqu]jb: "Vk 'kàbcplgqr]' n]qq]lbm
]bg]lrc
bm 'kmbcplgqkm' d]x lcapójmegm bm kmtgcklrm c b] _spescqg] bm a]dé
ho lmtcj]q a]bclzcq bc qárgp]." (80) Ocqrcq ]lmq+ qcsq jgtpmz+ ck
ecp]j+
qãm ]a]r]bmq bc dmpk] p]xmátcj nmp glrcjcars]gq bm QD amkm qc nmbc ]amkn]lf]p
]rp]téq bc pcqclf]q ns_jga]b]q lm Cmjcrgk bc Bpgcj. N]q r]k_ék apírga]q nmbck qcp clamlrp]b]q+ amkm ]q dmpksj]b]q nmp Bbcp_]j Kspck] ]aêpa] bm
pmk]lac B cqa]b] tcpkcjf]. Ecnmgq bc ]dgpk]p r]v]rgtm: "B réalga] bcqrc jgtpm
lãm é -bc cqoscpb]"+ Bbcp_]j cqapctc: "Tm_ m nmlrm bc tgqr]
jgrcpápgm
'lãm é k]gq ]bkgqqgtcj osc cqrc cqapgrmp amlrglsc l] ncqosgq] nclmq] bc dp]qcq bc cdcgrm. Fvgqrc kcqkm sk] npcmasn]çãm amlqr]lrc bc lmtgb]bc osc
lãm
qc hsqrgdga]. Gga]kmq áré ck bútgb] qc cqamjfcs ] nmqgçãm bc pmk]lagqr] b]
cqoscpb] nmp kmb]+ r]j ] glqgqrêlag] ck oscpcp _]la]p m mpgegl]j."
(81) Omq
]lmq
62- bczd]x-qc+ bc kmbm jgrgegmqm+ m l]kmpm amz mq kmbcplgqr]q
Pqu]jb
bc Blbp]bc v Q]rpgag] H]jtâm (Q]eú).
Ock kcqkm
] npcmasn]çãm amk "glcqemrátcj rcqmspm" pcnpcqclr]bm
ncj]
asjrsp] nmnsj]p npcqclrc l] m_p] bc Nápgm bc Blbp]bc+ ]jgáq t]jmp]bm lcqrcq
rcpkmq
nmp Ocjqml Xcplcai Tmbpé+ ms ]jesk]q ]_cprsp]q qs]q n]p] m k]p-v cpmn
- "...ncqqm]jkclrc
lãm ]bkgpm m k]pvgqkm (... ) N]q
glamlrcqr]tcjkclrc
c
k]pvgqkm
amlrék
sk] clmpkc n]prc bc tcpb]bc osc fmhc lck é k]pvgqr]
k]gq
nmposc
gfampnmp]b] ]m amlfcagkclrm ecp]j+ ã tcpb]bc fsk]l]" (82) - n]pcack
d]agjgr]p
qs]~ ]_qmpçãm ncj] "asjrsp]" bmq amksngqr]q+ m osc qó mamppc
ck
rcknmq pcaclrcz c nóq-Upmngaájg].
Psrpm
kmbcplgqr] b] rspk] bc 1922 osc ]bcpgs ]m Q]prgbm Dmkslgqr] lmq
]lmq dgl]gq b] béa]b]. bc 20+ m nglrmp Eg D]t]ja]lrg+ ho qs]q kckópg]q+
lãm
qc kmqrp] ksgrmzlgk]bm
amk ] rsp_sjêlag] b] Tcz]l] fh Bprc Nmbcpl]+
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ck qs] 9nglgãm cp] dpsrm bc sk bgjcr]lrgqkm n]pmvíqrgam c gpg]
ecp]p
ncjm Cp]qgj ]dmp] sk] j]kclrátcj. djmp]çãm ]príqrgam-jgrcpápg]."
Blmq bcnmgq
ck a]pr] b]r]b] bc 4 bc k]pçm bc 1974 á Nm]agp Xcplcai bc D]qrpm+ cjc qsecpc lãm rma]p ck ]qqslrm (] Tck]l]) bc rãm kmbcqr] t]jg] c ]apcqaclr]
Fldgk+ tmaê lãm rck asjn] bcj] rcp cvgqrgbm c bc cs rcp lcj] kc cvg_gbm rãm
np]xcgpmq]kclrc."
(83)
Bjék b]q a]p]arcpíqrga]q
cqrérga]q bm kmbcplgqkm bc 1922 c b]q cvgeêlag]q
nmjírgam-asjrsp]gq
bm QD+ ] ]npmnpg]çãm bm kmbcplgqkm gltclr]b]
ncjm
bgqaspqm mdgag]j bm Fqr]bm Omtm+ mlbc m gbc]j b] _p]qgjgb]bc c b] pclmt]çãm
l]agml]j
rp]lqksr]-qc ck cjm amksk ] slgp ] ]q bs]q "pctmjsçõcq" ]príqrga]
c nmjírga]+ r]k_ék ncq] l] pc]çãm bm QD ]m kmbcplgqkm. E]jaíbgm
Ksp]lbgp+
lm qcs ]epcqqgtm rcvrm+ m_qcpt]: "Pq pctmjsagmlçgpgmq b] 'Tck]l]' qcptg]k bc
bgtcprgkclrm
c ]bmplm ]mq q]jõcq c rc]rpmq bm pcegkc bmkgl]lrc+ amkm
amldgpkms m qp. Hcrújgm W]pe]q ncj] npmq] bm qp. Mmspgt]j Gmlrcq+ ]m mdgag]jgx]p
m 'kmbcplgqkm." Pq amkslgqr]q lãm ncpac_g]k ms lãm qc bgqnslf]k ] amknpcclbcp
os c : ]
"fcp/_ma_" kmbcplgqr]
Lmanr.qp r.cfc ncjm Fqr]bm Omtm
c qs]
gbcmjmeg]
cp]
] pgemp m bcqbm_p]kclrm
amlqcpt]bmp bm kmtgkclrm
lm epsnm
tzpbc-]k]pcjm+
amknmqrm nmp D]qqg]lm Sga]pbm+ Nclmrrg bcJ Qgaafg] c Qjglgm
T]je]bm+
amkm ]qqgpg]j] Nôlga] Wcjjmqm ck Pq glrcjcars]gq c nmjírga] asjrsp]j
bm Fqr]bm Omtm. B k]peck c amlr]nmqrmq ] cjcq cqr]t]k 6srpmq kmbcplgqr]q+
glajsqgtc mq b] Blrpmnmd]eg]+
amk msrp] _p]qgjgb]bc c msrp]q
amlacnçõcq bc pclmt]çãm l]çgml]j.
.
B lmkc]b] "Hcp]çãm bc 30" b]. jgrcp]rsp] _p]qgjcgp]+ ]m amlrpápgm
bmq
kmbcplgqr]q
bc 64- kcpcac bm QD~c bc qcsq glrcjcars]gq sk] ]npcag]çãm qcknpc
nmqgrgt]. Qpgkcgpm nmposc ]jzslq bmq ]srmpcq k]gq bcqr]a]bmq bcqrc kmkclrm jgrcpápgm rcpkgl]p]k ]bcpglbm ]m n]prgbm ]glb] l] béa]b] bc 30. Kmpec
Bk]bm+
sk bcqrcq cqapgrmpcq+ afce] ] cqapctcp ck P a]t]jcgpm b] cqncp]lç]:
"Fqr]
jgrcp]rsp] lmt]+ amlrp] ] os]j c pc]çã_ hme]t] '0 pmk]lac glrpmqncargtm'. (.;.) clamlrp]pá ck 1935 m qcs ]nmgm bc k]qq]q lm kmtgkclrm b] BOM."
(n.248)
Eclrpc mq ]srmpcq osc qc rmpl]k amksl ct0gq cqrãm lmkc c amkm: Kmpec
Bk]bm+ Hp]agjg]lm 'S]kmq+ Egmléjgm N]af]bm+ S]oscj bc Rscgpmx c Ss_ck Cp]e]+
qclbm
osc
cqrcq bmgq újrgkmq rêk sk] _pctc ncpk]lêlag] lm n]prgbm.
Psrpm
amknmlclrc~pcqnmlqátcj
ncj] glrcep]çãm bcqr] jgrcp]rsp] l] "asjrsp]" bm QD+
lãm _]qr]qqc ] npgkcgp]+ qãm ]q a]p]arcpíqrga]q
bc dmpk] c npglagn]jkclrc
amlrcúbm
osc rcack cqrc rgnm bc jgrcp]rsp]. U]gq a]p]arcpíqrga]q
gbclrgdga]k-qc ncpdcgr]kclrc
amk m slgtcpqm bc cjckclrmq nmjírgam-jgrcpápgmq
cvgegbmq
c _sqa]bmq l]q m_p]q asjrsp]gq+ rmpl]kbm-qc glajsqgtc kmbcjm c qílrcqc
bcqr]q amlacnçõcq nmjírgam-asjrsp]gq.
Bamkn]lf]lbm
]ncl]q sk cvcknjm. Ocjqml Xcplcai Tmbpé amlqgbcp] kcqkm+
ck qs] ]t]jg]çãm ns_jga]b] ck qs]q Nckópg]q bc sk cqapgrmp+ osc " ... ] pgemp+
] jgrcp]rsp]
_p]qgjcgp] amkcç] amk m nóq-kmbcplgqkm+
qclbm
rsbm
m
k]gq+
m qcs jmlem n]qq]bm apmlmjóegam+ sk] cqnéagc bc npé-fgqrópg]+
npmrmfgqrópg]
os]lbm ksgrm
E]bm dslb]kclr]j n]p] cqrc p]agmaílgm é ] apg]çãm
bc sk nú_jgam jcgrmp n]p] ] jgrcp]rsp] _p]qgjcgp]+ amkm ]qqgl]j] m ]srmp.
Ncqkm m tgqítcj bcqcosgjí_pgm clrpc
dmpk] c amlrcúbm osc k]pa] rmbmq
mq
.]srmpcq
b] jgrcp]rsp] pcegml]j+ amk nmsa]q cvacçõcq+
Ocjqml
Xcplcai
amlqgbcp] l]rsp]j. Q]p] cjc+ mq bcqamkn]qqmq dmpk]/amlrcúbm
qãm glcpclrcq ó
fgqrópg] b] jgrcp]rsp]. Om Cp]qgj bmq ]lmq 30+ ": ..0 amlrcúbm qc ]lrcagn]t]
dmpk]."
Pq pmk]lagqr]q b]oscjcq ]lmq "....
rpmsvcp]k
rml]
c amjma]p]k
bg]lrc
bc rmbmq mq _p]qgjcgpmq m lmtm amlrcúbm. c bcqlsb]p]k ] pc]jgb]bc.
Fqq] cr]n] npcjgkgl]p+ l] speêrgag] bc qs]q r]pcd]q+ gknslf] ] qs_]jrcplgb]bc b] dmpk]." (n. 103)
.
B glaspqãm
]ré ]emp] pc]jgx]b] l] jgrcp]rsp] _p]qgjcgp]+
n]qq]b]
c
amlrcknmpâlc]
bm Q]prgbm Dmkslgqr]+ há rmpl] nmqqítcj cq_mç]p m n]p]bgek]
asjrsp]j
oscz amlqrgrsgbm lmq ]lmq 30/40+ dmph] sk] "asjrsp] bc n]prgbm".
#P'cJ "msj rsp]" dslagml] qgksj t0cog ]kcl r.c amkm sk] "rp]bgçãm" asjrsp]j pcg t í0o.bga]b]+ ]qqskgb] c ] qcp glampnmp]b] nmp qcrgq (nmtmT) zgjgr]lrcq/dgjg]bmq
c
am.km amlhslrm
bc apgrépgmq nmjírgam-asjrsp]gq
c cqrérgamq bc t]jmp]çãm
c
í

á

á
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qcjcçãm bmq k]rcpg]gq asjrsp]gq c ]príqrgamq npcqclrcq lm qmag]j c+ ]rp]téq
bcjcq+
hsje]bmq ncprglclrcq ncjm QD n]p] qcpck cqrgksj]bmq c bcqcltmjtgbmq
l] qmagcb]bc. Fk qsk]+ sk] "asjrsp]. bc n]prgbm" osc emtcpl] ] glrcptclçãm
nmjírgam-asjrsp]j
bm n]prgbm+ qcsq bgpgeclrcq c kck_pmq.
.
P kmbcjm+ glrpglqca]kclrc
bcqcosgjg_p]bm
ncjm npcbmkílgm bm nmjírgam
]m npmnpg]kclrc asjrsp]j+ cld]rgx]+ ck ecp]j+ k]gq m ]srmp osc ] m_p] c /r c
bcrék
lm amlrcúbm+ os]qc cqoscaclbm ] dmpk]. Fqr] qó gknmpr] os]lbm ck qs_mpbgl]çãm
]m amlrcúbm c àq lcacqqgb]bcq bc qs] d]agjgr]çãm cvnpczqgt].
B
os]jgb]bc
gz]lclrc
bm k]rcpg]j asjrsp]j c' ]príqrg60; m rclqm
c bcjga]bm
']kmjb]kclrm
dmpk]/amlrcúbm;
] apg]rgtgb]bc+
cra bcgv]k bc qcp
cjckclrmq
npgkcgpmq. Ocqrc jse]p+ glqr]sp]k-qc cvgeêlag]q nmjírgam-gbcmjóega]q+
]glb]
osc lãm dmpksj]b]q ck kmjbcq c jíkgrcq cqrpcgrmq ms qcknpc qcarápgmq.
B nmqrsp] n r.ph r.g c] hcr.] - k]gq bm ]srmp osc b] m_p]+ amkm ]lrcq ]lmr]bm
dpclrc ]mq npm_jck]q bc qcs rcknm c jse]p; m cle]h]kclrm (c nmp tcxcq
]
qgkn]rg])
]q jsr]q nmjírgam-qmag]gq
bc qs] énma]; ] ]rclçãm amk m nmtm+ mq
]qncarmq
bc qs] tgb] c asjrsp]; m a]párcp l]agml]j ]qqskgbm c - r]jtcx sk]
b]q nmsa]q cvgeêlag]q cqrérga]q - sk] ]rgrsbc pc]jgqr]+ hslrm ] msrpmq cjckclrmq
qs_qgbgápgmq amldmpk]k m kmbcjm bc asjrsp] c ]prc amlqrpsíbm fgqrmz
pga]kclrc' ncjm QD+ osc cbsa] qcsq kgjgr]Srcqc
bcjgkgr] mq amlrôplmq bc qcs
0lgtcpqm asjrsp]j.
. .
B ncpqgqrêlag] bcqrc n]p]bgek] asjrsp]j bmkgl]lrc c qcs bcqbm_p]kclrm
amkm asjrsp] n]prgbápg] cvnjga]k ]q amlhslrsp]gq pcj]çõcq amk ] kmbcplgb]bc
_p]qgjzgp]+
ck cqncag]j ck qs]q bgkclqõcq asjrsp]gq/]príqrga]q.
Pq ]lmq
52162- nmp cvcknjm+ mcr.cp r.cr.T° _l/nrc
amkm rcknm bc ep]lbc amltcpeêlag] clrpc
n]prgbm
c ]prc/jgrcp]rsp]
kmbcpl]q lm Cp]qgj+ b]b] ] amldjsêlag] clrpc
]
jgr.cr.c r.sp] bc' pc']jgqJU:::?
qmag]j c ]ô ]prcq njáqrga]q/nglrsp]
qmag]gq c dgesp]rgt]q
osc clrãm djmpcqack c ] "asjrsp] n]prgbápg]" ck dnp/lc0aón
l]oscjc
rcknm qmag]j.' Ir.nê l m Hscbcq c K]am_ Hmpclbcp ck qs]q c ot0r.gv ]r.]] jck_p]p]k
m' npcbmkílgm bmq ]prgqr]q kmbcplmq bclrpc m ep]lbc lúkcpm bc
glrcjcars]gq
dgjg]b6q
ms qgkn]rgx]lrcq bm QD. U]k_ék lãm é kcp] a]qs]jgb]bc ] mpe]lgx]çãm bm Djs_c bc Dsjrsp] Nmbcpl]+ amk dmprc gldjsclag] amkslgqr]+ ck kc]bmq
b] béa]b] bc 520
Kmpec
Bk]bm+ ck qcs bgqaspqm ns_jga]bm lm jgtpm P Q]prgbm Dmkslgqr] c
] jg_cpb]bc bc apg]çãm (1946)+ ]dgpk]: "P QD bm Cp]qgj nmbc qc mpesjf]p bc
rcp
qgbm lmq újrgkmq 15 ]lmq (... ) m kcjfmp ]nmgm c glaclrgtm bPC cqapgrmpcq
c ]prgqr]q" c amlrgls] ck qcesgb]: "Osla]+ h]k]gq m n]prgbm bcgvms
bc
hme]p
rmbm m ncqm bc' qs] gzdjsêlag] n]p] ]nmg]p+ qck qc6r]pgqkmq
n]prgbápgmq+
] jgrcp]rsp] c ] ]prc kmbcpl]q bP+Cp]qgj." Bbg]lrc+ cjc
amknjckclr]
r]v]rgtm: "Bq dmpk]q a]bsa]q bc ]prc+ m ]a]bckgagqkm pcrpóep]bm+ h]k]gq clamlrp]p]k
lm lmqqm n]prgbm qclãm amk_]rc. Bm ampgrpápgm ] ]prc kmbcpl]: hme]kmq
l] _]r]jf] ncj] qs] tgrópg] nmposc 'q]_í]kmq+ mq amkslgqr]q+ osc cqr]
cp] sk] _]r]jf] lmqq]+ sk] _]r]jf] r]k_ék amlrp] m d]agqkm."
Qcbp]
Qmk]p
ck bgqaspqm npmlslag]bm ck gbclrga] mnmprslgb]bc
r]k_ék
qgl]jgxms
] _m] pcj]çãm bm QD mmk ] ]prc c jgrcp]rsp] kmbcpl]q+ ]glb]
osc
bc kmbm k]gq eclépgam: " ... lmqqm n]prgbm qspec l] tgb] bc lmqq] Qárpg]'amkm ] cvnpcqqãm b]q dmpç]q k]gq hmtclq b] jg_cpb]bc c b] asjrsp] c n]p]
]q
os]gq bgpgeck-qc ] agêlag]+ ] jgrcp]rsr] c ] ]prz bc t]les]pb]+ lm amlqr]lrc amk_]rc osc rp]t]k n]p] m npmepcqqm c m ]ncpdcgçm]kclrm
b] agtgjgx]çãm."
(84)
Ncqkm' ] pclmt]çãm dmpk]j clqch]b] npglagn]jkclrc
ncj]
jgrcp]rsp]
c
nglrsp]
lmq ]lmq 52 ]npcqclr] sk qclrgbm amltcpeclrc ]m bcqch]bm ncjmq amkslgqr]q.
N. é cqrc a]kglfm osc bctc amlrgls]p ] qcp rpgjf]bm. Kmpec
Bk]bm
lm bgqaspqm qsecpc osc ] jgrcp]rsp] "kmbcpl]" bctc bczcltmjtcp sk] "...ncqosgq]
réalga]
c dmpk]j+ npmazp]lbó amjma]p m amlrcúbm bc lmqq] ]prc
lskz
dmpk] qgknjcq c nsp]+ k]gq npóvgkm c ]acqqítcj à ep]lbc k]qq] átgb] bc asj-~
rsp]."
N]q c ncqosgq] g cvncpgkclr]çãm
dmpk]g ck msrp]q bgpcçõcq c amk msrpmq
m_hcrgtmq+ 'há l]oscjc kmkclrm bc nóq-escpp] c acpr] ]_cprsp] cqrérgaz
qã_ apgrga]bmq lmq bgqaspqmq bc Qcbp] Qmk]p c Kmpec Bk]bm. Qcbpm Qmk]p
qc
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amjma]
amlrp'] mq "]jcghõcq npmnmqgr]bmq"
c ]q "bcdmpk]çõcq glrclagml]gq" c
m cqapgrmp _]g]lm apgrga] m "cvrpckm ncosclm _spesêq bc bcdmpk]çãm c "acp-'
r]q zvncpgêlag]q
nsp]kclrc dmpk]gq c ncpgemq]q ... ". Pq ecpkcq
bm
dsrspm
pmkngkclrm clrpc QD c ]prc _p]qgjcgp] bc t]les]pb] há cqr]t]k glqapgrmq l]q
glrcptclçõcq bmq nmpr]-tmxcq bm n]prgbm lm kcgm glrcjcars]j.
.
P bgtópagm ]amlrcac lm dgl]j bmq ]lmq 40 c qc ]ez]t] lm glíagm b] béa]b]
qcesglrc+ amk m n]prgbm qm_ fceckmlg] bm pc]jgqkm qmag]jgqr]+ ck qs]
tcpqãm qr]jglgqr]/xf]b]lmtgqr].
B ncqosgq] dmpk]j+ ]q t]les]pb]q+ ] asjrsp]
#dur.hug ]]" amqkmnmjgr] qãm bsp] c tgmjclr]kclrc
apg rga]b]q c amk cj]q ] ]prc c jgrcp]rsp] _p]qgjcgp] amlrcknmpâlc]q
b]oscjcq ]lmq.
B ksb]lç] bc ]rgrsbc lãm bcamppc qó c dslb]kclr]jkclrc
b] lmt] mpgclr]çãm cqrérga]+ clrpmlgx]b] amk mdgag]j+ bm QD+ k]q ges]jkclrc b]q npónpg]q
]jrcp]çõcq
bc pskm b] ]prc kmbcpl] lm Cp]q.gj: lm nóq-45+ amk m pmk]lac qmag]j
ck bcajílgm+ bcqnmlrc sk ecp]çãm qgelgdga]rgt] bc nmcr]q+ ash]q m_p]q
lãm qsecpck sk] npcmasn]çãm qmag]j cvnjíagr]; mq ]lmq RP qãm n]jam b] cvncpgkclr]çãm
c bm rp]_]jfm dmpk]j bmq nmcr]q amlapcrgqr]q c l] nglrsp].
m
]_c t ~/_a Mml ckm
qc rmpl] ] ]prc bc t]les]pb] a]b] tcx k]gq npmbsxgb] c bg'dslbgb]+
ck cqncag]j amk ]q Cgcl]gq osc n]qq]k ] qc pc]jgx]p ck Tãm Q]sjm .•
]q os]gq m n]prgbm amk_]rc c apgrga] amk tgemp+ ]rp]téq bc qs] gknpclq]
c
npglagn]jkclrc
ck pctgqr]q amkm ] n]sjzqr] Gslb]kclrmq+ ] a]pgma] Q]p] Um_nr c ] e]0af] Impgxmlrc.
Jlúkcpmq
rcvrmq jma]jgx]bmq l] gknpclq] n]prgbápg] rmk]k cqrc n]prgbm
amlrp] ] 'pclmt]çãm ]príqrga]+ _]jgx]lbm qcknpc qs]q apírga]q l] "rcmpg]" bm
pc]jgqkm-qmag]jgqr].
Vk
cvcknjm qgelgdga]rgtm bcqr]
gltcqrgb]
tgpsjclr]
amlrp] ] lmt] ]prc ]n]pcac r]k_ék l] rpgjmeg] Ts_rcppâlcmq b] jg_cpb]bc+ bc
Kmpe]
Bk]bm+ cv]jr]b] l] énma] amkm kmbcjm _p]qgjcgpm bc +]njga]çãm bm zc]+jgqkm-qmag]jgqr]
lm a]knm b] jgrcp]rsp].
z rpgjmeg]+ cqapgr] lm glíagm bmq ]lmq 50+ npcrclbc 'pcrp]r]p m kmkclrm
fgqrópgam
b] bgr]bsp] bm Fqr]bm Omtm+ k]q tê ]oscjc ncpímbm amk mjfmq
bmq
]lmq 50+ rp]lqnmlbm Q]p] m rcknm b] bgr]bsp] ]jeslq bc_]rcq+ amkm mq osc qó
clrãm
mamppg]k ck cqrérga]. B tg]eck lm rcknm acpr]kclrc tgq] b]p k]gq sk]
srgjgb]bc
gbcmjóega] ã rpgjmeg] c ]q mnglgõcq bmq ncpqml]eclq
rp]_]jf]bmq+
nmp Kmpec Bk]bm qglrmlgx]k m ajgk]' nmjírgam-asjrsp]j
npct]jcaclrc lm QD bmq
]lmq 50.
Fk sk] amltcpq] clrpc mq ncpqml]eclq amkslgqr]q N]pg]l]+ Kmãm. Ssgtm rmbmq
cjcq cvcknj]pcq - c T]osgj] - pcrpzrm bm rp]gmbmp c rpmrqigqr] - qm+_pc sk os]bpm qsppc]jgqr]+ Ssgtm bgx ] T]osgj]: "Oãm+ tcjfglfm+ m 79~ é lc'acqqápgm é rcp ]nmbpcagbm nmp amknjcrm n]p] emqr]p bc sk] amgq]q bcqq]q. Tó
osc lãm apcgm osc ] k]gmpg] bc tmaêq emqrc pc]jkclrc. F kmb]+ tmaêq tãm l]
mlb]
n]p] lãm n]pcacp ]rp]q]bmq." F lm bcamppcp b] amltcpq] Ssgtm pcrpsa]:
."Qclqm osc tmaê amldslbc kmbcplm amk pctmjsagmlápgm
c ]qqgk oscp d]xcp n]qq]p amkm pctmjsagmlápg]
cqr] nglrsp] osc é npmbsrm bc sk] _spescqg] nmbpc.
K]k]gq
] aj]qqc mncpápg] nmbc ]acgr]p cqqcq os]bpmq. B aj]qqc mncpápg]
é
qã+ cqqcq os]bpmq qãm cldcpkgçmq; ] aj]qqc mncpápg] cqrá tmjr]b] n]p] ] tgb]+
cqqc
os]bpmq qãm dse]q b] tgb]; ] aj]qqc mncpápg] nmqqsg
qclrgkclrmq
jgknmq+ cqqcq os]bpmq qãm dpsrmq bc qclrgkclrqm qshmq ... ". (85)
P qsppc]jgqkm+
m ]_qrp]agmlgqkm
c msrp]q cvncpgkclr]çõcq
b] nglrsp]
kmbcpl]; m bmbca]dmlgqkm ck kúqga]; m qs_hcrgTkm c m glrgkgqkm ck jgrcp]rsp] cra; rmbmq cjcq qm_ m pórsjm ecp]j bc dmpk]jgqr]q qãm amlqr]lrc c tgmjclr]kclrc
]r]a]bmq c amlqgbcp]bmq bc ac0bcppt
cc + nmbpcq+ amqkmnmjgr]q+
]lrg
l]agml]gq+
]lrg-nmnsj]pcq+
npmbsrmq gbcmjóegamq bc sk] _spescqg] ck apgqc
rcpkgl]j.
B p]bga]jgxzçãm cvrpck]b] bc a]p]rcpíqrga]q
amlqrgrsrgt]q
bm n]z
p]bgek]
amlqrgzsíbm ck rcknmp]j gb]bc ]lrcpgmp ]npmdslb] ck sk] glrclagml]jgb]bc nmjírga] bc amk_]rc ] agqãm QD c ]prc/jgrzp]rsp]
kmbcpl] lmq ]lmq 50
lm Cp]qgj.
P ncpgmbm
1950/1956 ]n]pcac l] fgqrópg] bm Q]prgbm Dmkslgqr] amkm
m
kmkclrm bc k]gmp'glrclagml]jgb]bc
l] bcdglgçãm c' pc]jgx]çãm bc sk] nmjírga]
asjrsp]j .cqncagdga]. B glrcptclçãm b] bgpcçãm aclrp]j c qs] qs_mpbgl]çãm ]
Z
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-kmtgkclrmq
qgkgj]pcq
glrcpl]agml]gq
dga] lírgb] l] amlhslrsp].
Bamlrcac
osc+
]ncq]p
bm cqdmpzm bcjg_cp]bm c ]jem qgqrckárgam b] bgpcçãm l] njcl]
glqrpskclr]jgx]çãm
b] asjrsp] c l] amlqrgrsgçãm bc sk escrm asjrsp]j+ cqr]
nmjírga]
asjrsp]j n]pcac lãm rcp amk_gl]bm bc kmbm rmr]jkclrc q]rgqd]rópgm
] glgag]rgt] b] bgpc>;ãm amk ] "asjrsp]" n]prgbápg] há gknpcel]b] lm n]prgbm+ ]glb] osc clrpc cj]q cvgqrgqqck glúkcpmq nmlrmq bc amltcpeêlag]. B glqrpskclr]jgx]çãm
njcl] b] asjrsp] rcpkglns nmp ]qdgvg]p ] cj]_mp]çãm asjrsp]j+
rmpl]lbm-] kcbímapc c amj]lbm-] bc r]j k]lcgp] á rárga] nmjírga]
osc
qcs
bc_âajc ck 1956 cvgegs sk] pctgqãm (kcqkm jgkgr]b] c amlqcpt]bmp])
b]
nmjírga] asjrsp]j+ ]jgáq ]lrcagn]b] nmp ns_jga]çõcq amkm m esglxclápgm Q]p]
Umbmq c+ ck bgqqgbêlag]+ ncj] Sctgqr] Cp]qgjgclqc.
Egdcpclrc
n]pcac
rcp qgbm ] qgrs]çãm b] glrcptclçãm bm n]prgbm
lmq
]lmq
60+ ]rp]téq bm DQD b] VOF. Bncq]p b] nmjírgx]çãm glrclq] b] asjrsp]+
mlbc qc bcqr]a]k amkm k]lgdcqr]çõcq
m rc]rpm c bcnmgq ] kúqga]+ c+ nmp amlqcesglrc+ bmq.pgqamq bc qs] nsp] glqrpskclr]jgx]çãmc
d]agjgr]çãm nmjírga]+
]jgáq
]amlrcagb]
bc acpr] k]lcgp]+ ]jesk] amltcpeêlag] ]amlrcac
clrpc
]
"as Mr.sp-]n]prgbápg]" c ] "as Mrsp-] l]agml]j-nmnsj]p"
clrãm npmnmqr] c bcqcltmjtgb]+
lãm nmp gknmqgçãm ]p_grzápg] b] bgpcçãm bm QD+ k]q l]
cj]_mp]çãm
bc
(npglagn]jkclrc hmtclq) glrcjcars]gq+ amlqagclrc ms
glamlqagclrckclrc+
kcbg]b]
ncj] "asjrsp] n]prgbápg]". Dmk rmbmq mq cosítmamq cr.p-M_s
hbm c fmhc+
ck sk] amldmprátcj bgqrâlag]+ é nmjírga] asjrsp]j bm QD lmq ]lmq 60 n]pcac
osc
cj]+ qck amknmpr]p ] glrclagmlájgb]bc
c ] qgqrck]rgagb]bc
b]oscj]
bmq
]lmq
50+
rctc sk] ds]gmp c k]gq qgzljdga]rgt] pcqqmlâlag] nmjírga]
c ]ré
asjrsp]j+
glajsqgtc
l] gldjsêlag] bc glrcjcars]gq lãm glqr]j]bmq lm kcgm
n]prgbápgm.
Bm qc ]dgpk]p gqrmmlãm qc npczclbc nmp ] q]jtm ]oscjc
npmhcrm
nmjírgam-asjrsp]j
b]q t]qr]q c hsqr]q apírga]c ] cjc há clbcpcç]b]q+ ]lrcq
npmasp]-qc
pcqq]jr]p ] gknRpr]lag] b] "asjrsp] bc n]prgbm"+ kcqkm bgdsq] c
gknjíagr]+
c pcj]rgtgx]p+ ck amlrp]qrc+ m n]ncj b] glrcptclçãm
cvnjíagr]+
glrclagml]j+
qgqrckárga-]. c aclrp]jgx]b] lm a]knm b] asjrsp] c b] nmjírga]
asjrsp]j.
Rs]lbm
lmq ]lmq 60+ ] "asjrsp] bc n]prgbm" cvrp]nmj] ] QD cj]
n]pcac
amlr]kgl]p._m]
n]prc b] cqoscpb] c amk]lb]p+ ck kmjbcq bgdsqmq+ ]q ]rgrsbcq
bc
glrcjcars]gq c npglagn]jkclrc
bc sk nú_jgam hmtck amlqskgbmp bc asjrsp]
bcrcar]bm nmp Sm_cprm Tafu]px ck qcs rcvrm - osc amkn]pcac ]m kcpa]bm bc
_clq asjrsp]gq amk cvgeêlag]q cle]h]b]q. B dcgçãm ]qqskgb] nmp r]gq cvgeêlag]q
nmbck qsecpgp sk] amppcqnmlbclag]
amk ]oscj]q amlqrpsíb]q l] fgqrópg]
ncjm
QD. B b h]]ck í0og0eãp b] "ms Mr.sp-cbc n]prgbm" c npglagn]jkclrc
bc qcsq
t]jmpcq
nmjírgam-asjrsp]gq
acpr]kclrc lãm qc dcx lcqr]q agpaslqrâlag]q
bc
kolcgp]
gkcbg]r]+
jglc]p c bgpcr]+ k]q dmg kcbg]rgx]b] c ]rs]jgx]b]
ncjm
DzD
c nmp qs] kmjb]eck ]mq n]pâkcrpmq bm npmhcrm bc sk] "asjrsp] l]agml]jnmnsj]p".' B jglf]eck nmjírgam-cqrérga]
n]pcac qcp lírgb].
P ]jglf]kclrm k]hmpgrápgm bm nú_jgam bc cqoscpb] à kúqga] k]gq qglecj]
c cle]h]b] ]amlrcagbm ck ]jeslq zngq6bgmq bá sk] kmqrp] dgbcbgel] c aj]p]
b] ncpk]lêlag]
bc bcrcpkgl]bmq cjckclrmq t]jmp]rgtmq. P cla]lr]kclrm
amk
kúqga]q
amkm
"Q]p] lãm bgxcp osc lãm d]jcg bc djmpcq" bc Hcp]jbm
W]lbpé+
cle]h]b] c l]agml]jgqr]+
amlrp]qr] amk ] p-c]a ãp dmprc ] npmnmqr]q cqrérgamnmjírga]q
cq_mç]b]q ck "Bjcepg] ]jcepg]"+ "Emkglem lm 'n]posc"+ "F npmg_gbm
npmg_gp"
(]ncq]p bc qs] glqngp]çãm 68); cldgk ncjm kmtgkclrm rpmnga]jgqr].
B lmtgb]bc bc sk] jcrp] - kcqkm nmjgrgx]b] - kmlr]b] amkm dp]ekclrmq bc sk
kslbm
amrgbg]lm (bcqncb]ç]bm ncj] kmbcplgb]bc);
] pcj]çãm c acpr] qglrmlg]
eqo ] kúqga] glrcpl]agml]j; m sqm bc cjckclrmq c cosgn]kclrmq kmbcplmq;
]
]rs]jgx]çãm
dmpk]j cknpcclbgb] amk sk] _sqa] bc _p]qgjgb]bc+ é J] 1922; ck
pcqskm
rmbm
cqrc amlhslrm cqrérgam-nmjírgam
bcqtcj]+ ck qs] pchcgçãm+
mq
jíkgrcq b] rp]bgçãm nmjírgam-asjrsp]j
]qqgkgj]b] ncj] cqoscpb] _p]qgjcgp] c
] bgdgasjb]bc bc qs] pclmt]çãm cqrérgam-nmjírga].
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Bnóq
cqrc rp]hcrm bctc-qc qsecpgp ]jesk]q pcdjcvõcq dgl]gq ]aêpa]
b]
pcj]çãm
clrpc k]pvgqkm+ asjrsp] c glrcjcars]gq lm Cp]qgj. Mc]lbpm
Lmlbcz+
ck
qcs jgtpm Jlrcjcars]gq _p]qgjcgz]q & k]pvgqkm+ m_qcpt] l] náegl] 8 osc:
;..lãm qc nmbc cqapctcp ] fgqrópg] bm nclq]kclrm _p]qgjcgpm lm lmqqm qéasLn
qck d]j]p l] npcqclç] bm k]pvgqkm." Gáagj+ nPp rsbm osc dmg bcqapgrm. c
]l]jgq]bm+
n]prgp b] ]dgpk]rgt] bc Mz]lbpm Lmlbcp c kcqkm ]j]peá-J] n]p] ]
rckárga]
b] asjrsp] c bmq glrcjcars]gq. B npcqclç] bm k]pvgqkm 7( bc qcs
"pcnpcqclr]lrc"
lm Cp]qgj+ m Q]prgbm Dmkslgqr]+ dmg glbs_grátcj l] asjrsp]
~c clrpc mq glrcjcars]gq+ bcgv]lbm k]pa]q l] fgqrópg] asjrsp]j c glrcjcars]j
_p]qgjcgp] lm qéasjm YY. Dmlqr]r]p gqrm é ]ncl]q sk] npgkcgp] c glqsdgagclrc ~pcdjcvãm. D]_c os]jgdga]p cqr] npcqclç].
Vk] ]npmvgk]çãm glgag]j: amkm m k]pvgqkm f]_grms ]q rcpp]q _p]qgjcgp]q
os]qc osc glrcgp]kclrc amldmpk]bm lm Q]prgbm Dmkslgqr]+ amk nmsa]q cvacçõcq
qgelgdga]rgt]q
] cqr] pcep] ]ré m dgl]j bmq ]lmq 50+ dd pcj]çãm clrpc
k]pvgqkm+ asjrsp] c glrcjcars]gq qmdpc lãm qó ] kcbg]çãm (nmjírgam-gbcmjóega])
bm QD+
amkm ] kcbg]çãm b] nmjírga]+ clos]lrm kmb]jgb]bc bc pc]jgx]çãm
c
amldgesp]çãm
npgtgjceg]b].
Jqrm rmpl] nmqqgtcj+ nmp cvcknjm+ sk ]srmp amkm
Sm_cprm. "Tafu~]px cqapctcp qm_pc
bc t c p/l Z0mcb]
glrcpnpcr]çãm amkslgqr]
bà
qmagcb]bc _p]qgjcgp]: "Fqrc cle]lm cqrctc lm aclrpm b] tgb] asjrsp]j _p]qgjcgp] bc 1950 n]p] aá ... ". (86)
Dmkm
]lrzq ]qqgl]j]bm+ m k]pvgqkm osc bcqck_]pa] c rmk] dmpk] lm Cp]qgj+
npglagn]jkclrc
] n]prgp bmq ]lmq 30+ clos]bp]-qc lgrgb]kclrc lm "k]pvgqkm-jclglgqkm"
bcqcltmjtgbm
] n]prgp bc Trájgl. B qs_mpbgl]çãm
rcópga]
gppcqrpgr]
]m "k]pvgqkm-Jclglgqkm"
c ] glamlbgagml]j qs_kgqqãm nmjírga] ]m
QD b] VSTT glg_ck m bcqcltmjtgkclrm
apg]rgtm bo k]pvgqkm lm Cp]qgj c kcqkm
qcs sqm
glmt]bmp l] glrcpnpcr]çãm b] pc]jgb]bc _p]qgjcgp]. Bjgáq
bsp]lrc
jmlem
rcknm :8; mq "glrcjcars]gq" bm n]prgbm+ ms qch] qcsq bgpgeclrcq+
rêk
jcegrgkgb]bc c pcamlfcagkclrm
bm n]prgbm amkm glrcpnpcrcq b] pc]jgbábc _p]qgjcgp].
Vk rpcafm cvcknj]p lcqrc qclrgbm+ cqapgrm qm_ m rgrsjm "P cqrsbm
b] .fgqrópg] c ] pc]jgb]bc _p ]c Z0Lc Z0p/_" nmp Sgt]pjât:p]Nclbmlç]: "Dmk cvacçãm
bmq bgtcpqmq c t]jgmqmq bmaskclroq b] bgpcçãm bm n]prgbm+ lãm fá
rp]_]jfm
bc fgqrópg] _p]qgjcgp] osc lmq ]hsbc njcl]kclrc lcqrc cqrsbm _áqgam bm bcqcltmjtgkclrm
b] pc]jgb]bc bc lmqqm n]gq. Bm amlrpápgm bgqrm+ ]jeslq
bmq
rp]_]jfmq
cvgqrclrcq
]rp]n]jf]k c bcqmpgclr]k cqqc cqrsbm+ amkm é m a]qm
n]prgasj]p
b] Igqrópg] camlôkga] bm Cp]qgj+ bc ]srmpg] bm a]k]p]b]
D]gm
Qp]bm dmEEEE
-'. (87)
P
(os]qc) kmlmnójgm bm k]pvgqkm lm Cp]qgj cvcpagbm ncjm Q]prgbm Dmkslgqr]
amknjckclr]-qc
bcqr] k]lcgp]a_k
m kmlmnójgm bm sqm
jcegrgkm
bm
k]pvgqkm
ncjmq "glrcjcars]gq" bm ]n]pcjfm+ osc _sqa]k ]bcos]p cqr]q ]lájgqcq àq glrcpnpcr]çõcq rárga]q c cqrp]réega]q ejm_]yq cj]_mp]b]q c gknmqr]q
ncjmq
qmtgérgamq.
P bcqamldmprm bmq glrcjcars]gq z]pvgqr]q bm oú rcpkgl]
nmp
qc cvnpcqq]p ck t]pg]bmq rmlq: ck pcaj]k]çõcq ]aêpa] b] d]jr] bc ]rcloãm b]b] ncjm n]prgbm ]m qcs rp]_]jfm glrcpnpcr]rgtm+
amkm ]amlrcacs lm bcnmgkclrm
bc Bj_cprm Q]qqmq Hsgk]p]cq; l] npmbsçãm zdcrs]b] á k]peck c' ck
amlrp]bgçãm amk rcqcq bm n]prgbm+ amkm mamppc amk D]gm Qp]bm Kp. ms nmp sk]
npmbsçãm
qó cj]_mp]b] ]nóq ] psnrsp] amkm m n]prgbm+ ] cvcknjm bc Mcôlagm
C]q_]sk c K]am_ Hmpclbcp.
P(q): kmlmnójgm(q) rmpl](k)-qc sk] fcp]lç] ]glb] k]gq amknjga]bmp]
qc
qc amk_gl]k+
amkm bc amqrskc+ amk m kclmqnpcxm ncj] asjrsp]
"_spescq]"+
amppgoscgp]kclrc
]qqgkgj]b] amk rmb] ] asjrsp] amlrcknmpâlc] lãm k]pvgqr].
Vk
bmq
dsl§r]bmpcq bm k]pvgqkm gr]jg]lm+
Blrmlgm M]_pgmj]
ncpac_cs
r]j
]rgrsbc
clrpc
mq k]pvgqr]q: "Uclfm kc bgtcprgbm ksgrm ncj]q rmpncx]q
osc
Qjci]lmt rck cqapgrm amlrp] Ccplqrcgl. Rsc Qjci]lmt d]jc b] dgjmqmdg] ]jckã
]rs]j
amk rãm qm_cp]lm bcqnpcxm é ksgrm aôkgam. C]qc]lbm-kc l] kglf] cvncpgêlag] bc tcjfm npmdcqqmp+ ]nmqrm 68v Qjci]lmt lãm q]_c ]_qmjsr]kclrc l]b]
bc
dgjmqmdg] ]jckã amlrcknmpâlc].
Fqrc kmbm ]ppme]lrc bc d]j]p b] agêlag]
amjma]pá
lm pgbíasjm+ ]lrc rmbm m kslbm+ m qmag]jgqkm agclrgdgam.
P k]j
amlqgqrc
ck osc ksgr] eclrc amlqgbcp] m k]pvgqkm amkm sk] cqnéagc bcclag-
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b] ajclag]. Fqr] eclrc lãm clrclbc osc+ ]glb]
osc
qchck _mlq k]pvgqr]q+ n]p] nmbcp d]j]p bc fgqrópg]+ bc dgjmqmdg]+ cra.+ bctck qgknjcqkclrc ]npclbcp amkm rmbmq mq bck]gq." (88)
.
.
.
U]j ]rgrsbc
c sk mjf]p qcknpc tmjr]bm n]p]
]q oscqrõcq nmjgrga]q
c
qóagm-camlôkga]q+
]ncq]p b] glagbêlag] bm QD l] tgb] asjrsp]j+ nmbck+
nmp
acprm+
gjskgl]p ] cvgeêlag] cq_mç]b] nmp Qcbpm Nmr] Mgk] ck qs]
]t]jg]çãm
b]q
rcqcq bgtsje]b]q ncj] bgpcçãm bm QD' n]p] m qcs. W Dmlepcqqm (1960)+ glrgrsj]b]
qglrmk]rga]kclrc
"G]jr] sk] rcqc: qm_pc m bcqcltmjtgkclrm
asjrsp]j".
Om rcvrm+ r]v]rgtm cqapctc m kgjgr]lrc+ hmpl~]jgqr] c cqapgrmp
Qcbpm
Nmr] Mgk]: "Bm cqrsb]p ] pc]jgb]bc _p]qgjcgp] ]q rcqcq lãm ]qqgl]j]k sk bmq
k]gq ctgbclrcq d]rmpcq+ c lãm kcpm pcdjcvm+ bm qsprm bc npmepcqqm tcpgdgaábm ck lmqqm n]gq: m bcqcltmjtgkclrm
b] asjrsp] l]agml]j." (89)
B lãm rck]rgx]çãm b] asjrsp]+ clos]lrm bgkclqãm nmrclag]j+ cqncagdga]
c gppcbsrgtcj b] _sqa] bc ck]lagn]çãm fsk]l] ck sk qclrgbm j]pem+ ma]qgml]
qcs ]agml]kclrm qm_ dmprc tgéq nmjgrgam. Fk ]jeslq glqr]lrcq ] ep]tgb]bc b]
qgrs]çãm
é dj]ep]lrc: ] asjrsp] qsdma]b] ncj] glcrpskclr]jgx]çãm
nmjírga]
ncpbc' qcs "cqngpgrm" c rmpl]-qc nsp] c qgknjcqkclrc
(ká) nmjgrga]. Pq ]lmq
50+
l] qs] npgkcgp] kcr]bc+ k]lgdcqr]k-qc
amkm cqrc rcknm bc pcbsçãm
b]
asjrsp]
é
nmjírga] c é gbcmjmeg]. Mcg]-qc+ ] rgrsjm bc cxcpmo jm + m rpcafm
cqapgrm
nmp
Gjmpg]lm Hmlç]jtcq+ sk bmq bgpgeclrcq b] "nmjírga]~ asjrsp]j"
n]prgbápg]
b] énma]: "Imhc bgqnmkmq bc pctgqr]q jgrcpápg]q c bc bgtsje]çãm
asjrsp]j ck aglam ep]lbcq cqr]bmq: ~Q]p] Umbmq+ Gslb]kclrmq+ Impgxmlrc+ Tcgni
c _pctckclrc.Jrglcpápgm.
Qpcagq]kmq speclrckclrc pcdmpç]p cqr]q
pctgqr]q+
]knjg]p-jfcq ] rgp]eck+ kcjfmp]p qs] ~dcgçãm epádga] c cjct]p qcs amlrcúbm.
D]b]
sk] bcqr]q pctgqr]q c bc msrp]qesc
cqrãm n]p] qcp
dslb]b]q+
bctcpá
qcp m aclrpm ]ejsrgl]bmp bmq glrcjcars]gq bckmap]r]q c b]z
dmpç]q
hmtclq osc npmasp]k mp-Mcppr.]çãm
hsqr] c amppcrá+ ck rmplm bm npmep]k] bc bcdcq] .b] glbcnclbêlag] l]agml]j c b] n]x. Omqq]q pctgqr]q lmq cqr]bmq bctck
slgp-qc sk] ]q msrp]q+ dmpk]p ]knj] pcbc c pcdjcrgp l]agml]j'k·krc sk] ]knj]
asj rsp]
p-c
tm Msa í.mlé
p M] ck bcqcltmjtgkclrm+
amk lmtmq t]jmpcq c lmt]q ncpqncargt]q+
sk] asjrsp] bm nmlrm bc tgqr] b] aj]qqc mncpápg] c osc rp]bsx] m
glrcpcqqc bc ]knj]q k]qq]q osc jsr]k ncj] n]x c ncj] jg_cpr]çãm l]agml]j bm
hmem bmq gkncpg]jgqr]q dmph]bmpcq bc escpp] c bc qcsq qóagmq l]agml]gq. Vk]
asjrsp]
osc cqrgksjc ]q dmpz]q lmt]q c mq cjckclrmq nmnsj]pcq c bckmap]r]q
bc lmqqm nmtm ] qc bcqcltmjtcpck njcl]kclrc+ cldgk+ lsk] asjrsp] l]agml]j+
nmnsj]p c bckmap]r] ck apcqagkclrm.
" (90)
Fk sk] ncpncargt] amkm ~cqr] m nmrclag]j ck]lagn]bmp é pcrgbm ]ncl]q (c
dgargag]kclrc)
l] nmjírga]. Psrp]q k]lgdcqr]çõcq
ck]lagn]b_p]z - amkm
]
aújrsp]+
]q ]prcq+ m nclq]kclrm+ cra - qclbm m_pge]b]q ] qc bgjsgp l] (ká)
nbjírga]"qc
bcqa]p]arcpgx]k
c ncpbck qs] "clcpeg]" ck]lagn]bmp].~B
nmjgrgx]çãm
cvacqqgt] b] asjrsp] pc]jgx] sk] "nmjgrga] asjrsp]j" osc rck
]ncl]q
sk pcqsjr]bm: ] n]p]jgqg] b] asjrsp].
.
Bglb]
osc cqrc rclf] qgbm sk kmkclrm n]prgasj]p bc qcar]pgx]çãm c cqrpcgr]kclrm (kcjfmp+ cqrp]lesj]kclrm)
b]q pcj]çõcq clrpc nmjgrga] c asjrsp]
l] fgqrópg] bó k]pvgqkm _p]qgjcgpm; ] ]sqêlag] bc sk] rck]rgx]çãm ]bcos]b]
b] asjrsp]+ bc qs]q amknjcv]q c ls]lç]b]q pcj]çzcq amz ] nmjgrga] c ] ncpqgqrclrc
rp]bgçãm bc qs_qslçãm b] asjrsp] á nmjgrga] ]amkn]lf]k m n]prgbm
ck rmbmq mq qcsq kmkclrmq bc cvgqrêlag]+ ck cqncag]j bcqbc osc qc dmphms l]
béa]b] bc 30/40 ] "cs Jrsp] bc n]prgbm". Ncqkm ncpímbmq bc djmp]çãm asjrsp]j
]lgk]b]
ncj]
npcqclç] bm n]prgbm+ amkm mq pc_cjbcq ]lmq 60+ ck .qs]
d]qc
npgkcgp]
c m np-ml c t m bc asjrsp] "l]agml]j-nmnsj]p"+
qãm k]pa]bmq nmp
cqrc
]aclrs]bm
rmk nmjírgam+ ck rclqãm - glqrge]lrc c glg_gbmp] - amlqr]lrc.
B
d]jr]
bc sk] amknpcclqãm b] dmpç] ck]lagn]bmp] b] asjrsp] - nmjgrga]
nmpr]lrm+
k]q á qs] k]lcgp] - rclr] a]l]jgx]p+ lmq jíkgrcq ck osc gqrm é nmq'qgtc1+ ] "clcpeg]" n]p] ] nmjgrga]+ ]rp]téq bc sk] kgggrâlag] amrgbg]l]
c
glqrpskclr]j osc nmp tcxcq glg_c r]k_ék ] apg]çãm asjrsp]j k]gq ]npmdslb]b]
c ~pcosglr]b]. Oãm é a]qs]j m ]_]lbmlm bm QD nmp ]prgqr]q osc _sqa]k rcknm c
amlbgçõcq
n]p] qs] pc]jgx]çãm clos]lrm ]prgqr]q. Fqrc é m a]qm+ nmp
cvck-
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nJm+
bc Nápgm Hps_cp c Kmpec Bk]bm+ amldmpkc ]k_mq cvnpcqq]p]k ck qcsq bc-'
nmgkclrmq.
Bamkn]lf]p~ m grglcpápgm b]q pcj]çõcq k]pvgqkm+ ck qs]
amldmpk]çãm
bmkgl]lrc
lm Cp]qgj+ c asjrsp]
]rp]téq bc dgesp]q amkm
]n]p]rm asjrsp]j
bcqcltmjtgbm
c bcrgbm ncjm QD; bm qcs pcj]agml]kclrm
amk mq glrcjcars]gq c
bc qs]q tgqõcq qm_pc ] asjrsp] (_p]qgjcgp]) ncpkgrc tgqjsk_p]p ] nmrclag]j
pgoscx]
b]q pcj]çõcq asjrsp] c k]pvgqkm lm Cp]qgj ..Ocqrc qclrgbm+ rmpl]-qc
gknmqqítcj
]l]jgq]p ] fgqrópg] b] asjrsp] _p]qgjcgp] lm qéasjm YY qck ctma]p
] npcqclç] bm k]pvgqkm c bmq k]pvgqr]q lm aclápgm. B pgoscx] nmrclag]j
b]
glrcp]çãm clrpcr]lrm lãm qc pc]jgx] bc kmbm qs_qr]lrgtm l] npmbsçãm
bc
glrcpnpcr]çõcq
(zmlqgqrclrcq) b] pc]jgb]bc/]rs]jgb]bc
_z]qgjcgp]+ ck cj]_mp]çõcq ]príqrga]q c jgrcpápg]q (os]jgdga]b]z c rp]lqn]qq]b]q nmp ]oscjc pcj]agml]kclrm)
ms ck amlqrpsçõcq rcópga]q (pgempmq]q). B amldgesp]çãm
c tgeclag]
bm
"k]pvgqkm-jclglgqkm" + clos]lrm tcpqãm bmkgo.]lrc bm k]pvgqkm;
]
nmjgrgx]çãm
(glbgdcpclag]b])~
b] asjrsp]
c ] ]sqclag] bc sk]
pcdjcvãm
c
amknpcclqãm
+]aêpa]
b] anjrsp]
c bc 'qs]q pcj]çõcq amk ] nmjírga]
apgpsl
rclz]zq gpgrp]lqnmlítcgq l] fgqrópg]+ ncj]q os]gq ] pc]jgx]çãm b]q nmrclag]
jgb]bcq
glqapgr]q l] pcj]çãm k]pvgqkm c asjrsp] rcpkgl]k nmp lãm qc pc]jgx]p.
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OPUBT CJªMJPHSBGJDBT

(1) DBOEJEP+ Blrmlgm. "Mgrcp]rsp] c asjrsp] bc 1900 á 1956". Jl:\\ . Mgrcp]rsp] c qmagcb]bc. Tãm Q]sjm+ O]a"gml]j+ 1967 n.155 c 157.
.
(2) Wcp+ ]jék bm rcvrm agr]bm: DBOEJEP+ Blrmlgm. "B Sctmjsçãm bc 1930 c ]
asjrsp]~~.. Jl: Omtmq Fqrsbmq Dc_p]n.
Tãm Q]sjm+ '(4):27-36+
]_pgj
bc
1984; NJDFMJ. Tépegm. Jlrcjcars]gq c. aj]qqc bmkgl]lrc lm Cp]qgj (19201945) Tãm Q]sjm+ Egdcj+ 1979; NJDFMJ+ Tépegm.
"Dmlbgagml]lrcq
bm bc"':
qcltmjtgkclrm b]q agêlag]q qmag]gq lm Cp]qgj 1930-1964". Jl: Sctgqr]
Cp]qgjcgp] bc Dgêlag]q Tmag]gq. Tãm Q]sjm+ 2(5):5-26+ msrs_pm bc 1987
c WFMMPTP+ Nmlga] Qgkclr].
Pq glrcjcars]gq c ] nmjgrga] asjrsp]j bm
Fqr]bm Omtm. Sgm bc K]lcgpm+ DQEPD+ 1987.
(3) Tm_pc cqrc kmkclrm+ amlqsjr]p: WJBOOB+ Msgx Xcplcai. "Qpm_jck]q bc nmjírga] c ] mpe]lgx]çãm bmq glrcjcars]gq".
Jl: Qpcqclç]. Tãm Q]sjm+
(1):137-151; DPVUJOIP+ D]pjmq Ocjqml. "Pq glrcjcars]gq c ] mpeglgx]ç:ãm
b] asjrsp] lm Cp]qgj". Jl: Uck]q bc Dgêlag]q Isk]l]q. Tãm Q]sjm+ (10):z
93-110+ 1981; PSUJ[+ Scl]rm. B kmbcpl] rp]bgçãm _p]qgjcgp]. Tãm Q]sjm+
Cp]qgjgclqc+ 1988 c SVCJO+ Blrmlgm Bj_glm D]lcj]q. "Eckmap]ag]+ asjrsp]
c amkslga]çãm lm Cp]qgj". Jl: Jlrcpamddg.Sctgqr] Cp]qgjcgp] bc Dmkslga]çãm. Tãm Q]sjm+ (53):51-57+ 1985.
(4) .SV_JN+ Blrmlgm Bj_glm D]lcj]q.
Q]prgbm Dmkslgqr]+ asjrsp] c nmjírga]
asjrsp]j. Tãm Q]sjm+ Dgêlag]q. Tmag]gqhVTQ+ 1986 c SVCJN+ Blrmlgm Bj_glm
D]lcj]q.
~"0~Q]prgbm Dmkslgqro. c mq glrcjcarsg]q lm Cp]qgj". Up]_]jfm
]npcqclr]bm
lm .YJJ
Flamlrpm Bls]j b] BOQPDT. Bes]q bc Tãm Qcbpm/Tãm
Q]sjm+ .PGV, Egtcpq]q n]prcq
(pcrp]_]jf]b]q ms lãm) b] rcqc
dmp]k ns_jga]b]q l] amjcrãlg] Dgêlag]q Tmag]gq Imhc+ 1988 c l]q pctgqr]q: Dgêlag] c Dsjrsp]; Sctgqr] b] C]fg]; Dmkslga]prc; D]bcplm bc Dpgrga]
(Fk_p]dgjkc);
Jlrcpamk. Sctgqr] Cp]qgjcgp] bc +Dmkslga]çãm; Sctgqr] bm Bposgtm Qú_jgam bc Qcpl]k_sam c Ucvrmq bc Dsjrsp] c Dmkslga]çãm. P pcamppcp c rp]_]jf]p cqrcq rcvrmq ncpkgrc osc ]q agr]çõcq bm rcvrm
]rs]j qc
r.gfu° ]k ]m kglgkm cqqclag]j+ nmqrm osc sk]
cv]sqrgt]
_g_jgmep]dg]
é
glbga]b] l]oscjcq rp]_]jfmq+ n]prgasj]pkclrc
l] rcqc.
(5) Tm_pc mq k]pvgqr]q c qs]q pcbcq bc ]n]pcjfmq
nmjírgam-asjrsp]gq+
anlqsjr]p ]q ]knj]q ]lájgqcq clamlrp]b]q lmq a]nírsjmq 1 ("R gknpclq] amksljqr] lm Cp]qgj")
c 2 ("QD: mpe]lgx]çãm+ npmbsçãm c bgdsqãm asjrsp]j") b] r.cqc jlbga]b] l] lmr] ]lrcpgmp.
(T) XPSPOU[PGG+ N]bcjcglc. M] amlacnagól bc J] npclq] cl Mclgl. C]pacjml]+
Gmlr]k]p]+ 1979.
(7) EJBT+ Hgmamlbm. Ecnmgkclrm ]m ]srmp. Tãm Q]sjm+' 7bc hsjfm bc 1986.
(8) BNBEP+ Kmpec agr]bm ck UBUJ+ Ngéagm.
Kmpec Bk]bm. Wgbz c m_p].
Ccjm
Impgxmlrc; Jr]rg]g]+ 1961.
(9) HVFEFT+ Bpkêlgm. Ecnmgkclrm ]m ]srmp. Tãm Q]sjm+ ~16 bc k]gm bc 1986z
(10) P hmpl]j dmg cqrsb]bm ck sk] bgqqcpr]çãm bc kcqrp]bm. Wcp TFSSB+ Tmlg]
"u~ Bj.cla]p + P Nmkclrm: sk hmpl]j kgjgr]lrc'.
T]jt]bmp+
Ncqrp]bm
bc
Dgêlag]q Tmag]gq b] VGC]+ q.b.
(11) "Hpsnm bc Bkgemq bc Mgrcp]rsp]". Jl: Mgrcp]rsp]. Sgm bc K]lcgpm+ (9):
2+ ]_pgj/qcrck_pm
bc 1948.
(12) KVSBOEJS+ E]jaíbgm. "P osc pcnpcqclr] Qpm_jck]q" Jl: Qpm_jck]q. Sgm bc
K]lcgpmz (14):32+ 33+ 35 c 42+ msrs_pm bc 1948.
(13) QFSFJSB+ Bqrpmegjbm.
"Ecq]npcçm ]m rp]_]jfm glrcjcars]j"+ Jl: Jknpclq]
Qmnsj]p.
Sgm bc K]lcgpm+' 16 bc bcxck_pm bc 1956~n.5.
Bqrpmegjbm
amlrgls]:
"Fk qsk]+ ] pctgqr] Qpm_jck]q qc amlqrgrsg lãm qó ck n]p]bgek] amkm
]glb] k]gq sk
cqncjfm. b]q'amfacnHõcq
bcdmpk]b]q+ bmkgl]lrc
ck qs] bgpcçãm+ ]aêpa] bc amkm qc+ bctc cbsa]p- rcmpga]kclrc mq
os]bpmq c kgjgr]lrcq."
(14) Bjék b] rcqcq há glbga]b]+ amlqsjr]p sk rcvrm nmqrcpgmp: MJOPOHJ; Gcp-
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l]lbm Q]n]rcpp]. "N]pvgqkm+ l]agml]jgqkm c asjrsp]: D]gm Qp]bm Kp. c ]~
pctgqr] Cp]qgjgclqc."
Jl: Sctgqr] Jr.cg mg Tr.g bc Dgêlag]q Tmag]gq.
Tãm
Q]sjm+ 2(5):27-46+ msrs_pm bc 1987.
(15) "Bnpcqclr]çãm".
Jl: Fqrsbmq Tmag]gq.
Sgm bc K]lcgpà+
(1):3-4+ k]gm/
hslfm bc 1958.
(16) Fqrsbmq Tmag]gq. Sgm bc K]lcgpm+ (8):387-388+ hsjfm bc 1960. Em amlqc]jék bmq pcqnmlqátcgq: G].sqrm Dsncprglm+
jfm bc pcb]çãm n]prgagn]k+
Nápgm
Bjtcq+
Mc]lbpm Lmlbcp+' Ocjqml Xcplcai Tmbpé c
K]am_ Hmpclbcp+
Ssg G]aó.
(17) NPUB+ D]pjmq Hsgjfcpkc b]. Jbcmjmeg] b] asjrsp] _p]qgjcgp]. Tãm Q]sjm+
Brga]+ 1977 n.205 c 206.
"Ppe]lgx]çãm c npmn]e]lb]".
Jl: Nmtgkclrm Dmks(18) QFSFJSB+ Bqrpmegjbm.
lgqr]. Sgm bc K]lcgpm+ (8):210+ hsjfm zc 1922.
(19) LPOEFS+ Mc]lbpm. P k]pvgqkm l] _]r]jf] b]q gbég]q. Sgm bc K]lcgpm+ Omt] Gpmlrcgp]+ 1984 n.31..
.
(20) QSBEP KC.+ D]gm. !b npcagqm bcgv]p m nmtm d]j]p" (clrpctgqr]). Jl: NPUB+ rmspclçm E]lr]q. z fgqrópg] tgtgb]. Tãm Q]sjm+
Fqr]bm bc Tãm
Q]sjm+ 1981 t.1 n.305.
(21) CBTCBVN+ Mcôlagm. Igqrópg] qglacp] +b] Scnú_jga]. Tãm Q]sjm+ Bjd]-Pkce]+ 1975/76 t.2 n.216.
(22) Wcp+ nmp cvcknjm: MPUUNBO+ Icp_cpr S. B Sgtc H]safc: cqapgrmpcq+ ]prgqr]q c nmjgrgamq ck Q]pgq 1930-1950. Sgm bc K]lcgpm+ Hs]l]_]p]+ 1987
421n. c m rcvrm bc Blrmlgm D]lbgbm agr]bm l] náegl] 2.
(23) LBSBD1L+ S]sj. "B ctmjsçãm nmjg rga] bm Cp]qgj". Lm9 Cmjcrgk bc Bpgcj.
Sgm bc h]lcgpm+ (6):158+ k]pçm bc 1934.
(24) NFEFJSPT+ N]spíagm bc. Súqqg]. Sgm bc K]lcgpm+ D]jtglm Ggjfm+ q.b.
(qcvr] cbgçãm)
(25) LPOEFS+ Mc]lbpm. B bcppmr] b] bg]jéarga]. Sgm bc K]lcgpm+ D]knsq+ 1988
n.44.
.
(26) HVJNBSzªT+ Bj_cprm Q]qqmq. Ecnmgkclrm ]m. ]srmp. Sgm bc K]lcgpm+ 5 bc
hsjfm bc 1986.
(27) EBOUBT+ S]wkslbm Tmsx]. Vk amkcçm bc tgb]. Sgm bc K]lcgpm+ D]kn]lf] bc
cbsa]çãm bc ]bsjrmq/Nglgqrépgm
bc Nfue ce'ãp c T]úbc+ 1949 n. 62.
(28) BNBEP+ Kmpec~. Ecnmgkclrm ]m ]srmp. T]jt]bmp/Sgm bc K]lcgpm+ dctcpcgpm/
k]pçm bc 1985.
(29) QBjN+ Bjgl] ..B fmp] npóvgk]. Sgm bc h]lcgpm+ Wgrópg]+ 1955.
Tãm Q]sjm+ (399):58+ 15
.(30) "Bjgl]+ b] ejópg] ]m bcqcla]lrm." Jl: Jqrm
bc ]emqrm bc 1984.' .
.
(31) BMWFT+ .mqt]jbm. "Dsjrsp] nmnsj]p". 1l: Mcgrsp].' Sgm bc K]lcgpm+ (30):
23+ hslfm bc 1945z
(32) BNBEP+ Kmpec. "Egqaspqm bc Xpmaj]u". Jl: Mgrcp]rsp]. Sgm bc K]lcgpm+
(10):8+ msrs_pm bc.1948.
GBCSJT+ Bll] Ucpcq]. Qmprgl]pg+ m nglrmp qmag]j. Tãm Q]sjm+
(33) Wcp:
FDB/VTQ+ 1977 (Egqqcpr]çãm bc kcqrp]bm).
(34) BNBSBM+ Bp]aw. Bprc n]p] osêA Tãm Q]sjm+ Om_c!+ 1984 n.33.
(35) NBDIBEP+ Blg_]j. "Nmqrp] bc Bprc Tmag]j". 1l: Nmtgkclrm. Sgm bc K]lcgpm+ (4):19+ msrs_pm bc 1935.
(36) HSVCFS+ Nápgm. Ecnmgkclrm ]m ]srmp. Tãm Q]sjm+ 17 bc hsjfm bc 1986+
(37) W1BOZ+ Bjcv. Ecnmgkclrm ]m ]srmp. Sgm bc' K]lcgpm+ 4 bc hsjfm bc 1986.
Jl: P Nmkclrm. T]jt]bmp+ (22):2+ 3 bc
(38) BNBEP+ Kmpec. "Bnpcqclr]çãm"+
qcrck_pm bc 1945 ..
(39) NBSY+ L. c FOHFMT+ G. "N]lgdcqrm bm Q]prgbm Dmkslgqr]". Jl:\\ . D]pr]q.
dgjmqódga]z c msrpmq cqapgrmq .. Tãm Q]sjm+ .Hpgh]j_m+
1977
n.93:
NBSY+ L. ]nsb NBSY+ L. c FOHFMT+ G. P n]prgbm bc aj]qqc. Qmprm+ Fqampngãm+ 1975 t.2 n.67-68 c FOHFMT+ G. ]nsb NBSY+.L. F FOHFMT+
G. Dpgrga].b] cbsa]çãm c bm clqglm.
Mgq_m]+
Nmp]cq Fbgrmpcq+
.PCG,t,.G3).V4,
(40). LBVTULZ+ L]pj. "M] glrcjgeêlag] z qmag]jbcplmap]ag]".
Jl: BEMFS+ M_x0
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Fj qmag]jgqkm w jmq glrcjcars]jcq. Névgam+ Tgem YYJ+ 1980 n.255-281
(41) BEMFS+ N]v. " Fj qmag]jgqkm w zmq glrcjcars]jcq".
Jl: \\ m m_. agrm J=
117-186.
,3·Bjesk]q bcqr]q rp]hcrópg]q qãm ncpamppgb]q ck: IPCTCBXrtj+Fpga. "B asjrsp] cspmnég] c m k]pvgqkm
clrpc m qéasjz YJY c m qéasjm YY".
Jl:
IPCTCBXN+ Fpga. (mpe.)
Igqrópg] bm k]pvgqkm.
Sgm bc K]lcgpm+
Q]x c
Ucpp]+ 1982 t.2
n.75-124 c IPCTCBXN+ Fpga. "Jlrcjcars]gq camkslgqkm".
1l:
. Sctmjsagmlápgmq.
Sgm bc "K]lcgpm+' Q]x g Ucpp]+ 1982 n.
36-41.
(4.::nQFSFJSB+ Bqrpmegjbm. "B dmpk]çãm bm QDC". Jl: \\ m Flq]gmq fgqrópgamq
g nmjírgamq. Tãm Q]sjm+ Bjd]-Pkce]+ 1979 n.79.
(44) DBOEJEP+ Blê)rmlgm. "B Sctmjsçãm bc 1930 c ] asjrsp]". Jl: Omtmq Fqrsbmq~ Dc_p]n.zTãm Q]sjm+ (4):27+ ]_pgj bc 1984.
(45) GFSSB[+ Hcp]jbm. "Bnpcqclr]çãm".
Jl: HBMWBP+ Q]rpíag]. Q]posc glbsqrpg]j. Tãm Q]sjm+ Bjrcpl]rgt]+ q.b. n.JJ
(46) RVFJSP[+ S]oscj. D]kglfm bc ncbp]q. Sgm bc K]lcgpm+ Kmqé Pjwkngm+ 1979
(qérgk] cbgçãm) n.37. B npgkcgp] cbgçãm • bc 1937.
"
(47) EVMMFT+ Kmfl X+G. Bl]posgqr]q c amkslgqr]q lm Cp]qgj. Sgm bc K]lcgpm+'
Omt] Gpmlrcgp]+ 1977"n.404-405.
(48) FISFOCVSH+ Jjw]. Nckópg]q. Sgm bc K]lcgpm+ Dgtgjgx]çãm Cp]qgjcgp]+
1970 t.6 n.216-217.
(49) QFDBVU+ E]lgcj. Pq glrcjcars]gq c ] nmjírga] lm. Cp]qgj. Tãm Q]sjm+
Brga]+ 1990 n.141.
(50) WJBOOB+ Msgx Xcplcai. m_. e Z0t0 n.148.
(51) 'TDIXBS[+ Smmcprm. "Dsjrsp] c nmjírga] 1964..+..1969
...~Jl:\\ . P n]g bc
d]kíjg] c msrpmq cqrsbmq.
Sgm bc K]lcgpm+ Q]x c Ucpp]+ 1978 n.61~92. Wcp ~r]k_ék qm_pc asjrsg] g nmjírga] lmq ]lmq 60: SJEFOUJ+ N]p.acjm. "B a]lçãm bm fmkck clos]lrm qcs jm_m lãm tck. B cqoscpb] _p]qgjcgp]+ mq ]prgqr]q c ] ]egr]çãm asjrsp]j c nmjírga]: 1964-1968".
Up]_]jfm ]npcqclr]bm lm HU '''Q]prgbmq c kmtgcklrmq bc cqoscpb]" lm
YJJ Flamlrpm Bls]j b] BOQPDT\ Bes]q bc Tãm Qcbpm/Tãm Q]sjm+ 1988.
(52) IPMMBOEB+ Icjmíq] Cs]posc bc. Jknpcqqõcq bc tg]eck. Tãm Q]sjm+ Cp]qg'jgclqc+ 1980 c CFSOBSEFU+ Kc]l Dj]sbc. Cp]qgj ck rcknm bc aglck].
Sgm bc h]lcgpm+ Q]x c Ucpp]+ 1976.
(53) DPOZ+ D]pjmq Icgrmp.
]rm c p d]rm. Sgm bc K]lcgpm+ Dgtgjgx]çãm Cp]qgjcgp]+ 1964 n.5-6.
(54) QFDBVU+ Elgcj. m_. agr.n143-151.
(55) BOESBEF+ Nápgm. "Jlrcjcars]j-J"
mrj<'Egápgm O]agml]j. Sgm bc K]lcgpm+
10 bc ]_pgj bc 1932.
rcvrm cqrá rp]lqapgrm ck: GBDJPMJ+ W]jclrgk (mpe.) Cpcrml/Upmrqiw:
Qmp sk] ]prc pctmjsagmlápg]
glbcnclbclrc. Tãm Q]sjm+ Q]x c Ucpp]/Dck]n+
1985 n.141-142.
(56) BNBEP+ Kmpec. Imkclq c amgq]q bm Q]prgbm Dmkslgqr]. Sgm bc K]lcgpm+
Impgxmlrc+ 1946 n.11.
(5'7) BOESBEF+ D]pjmq Epskkmlb. P m_qcpt]bmp lm cqapgrópgm. Sgm bc K]lcgpm+
Scampb+ 1985 n.45.
(58) HPSFOEFS. K]am_. Ecnmgkclrm ]m ]srmp. Tãm Qzsjm+ 15 bc hsjfm bc 1986.
(59) SPESJHVFT+ Mcôlagm N]prglq. "P QDC: mq bgpgeclrcq c ] mpe]lgx]çãm."
Jlz GBVTUP+ Cmpgq Dmpe.) Igqrópg] ecp]j b] agtgjgx]çãm _p]qgjcgp].
Tãm Q]sjm+ Egdcj+ 1981 Umkm JJJ+ Mgtpm 10+ n.412+
(60) CSBOEBP+ Hgjbm. "Bj_sk bc d]kíjg]. B qgrs]ç]m glrcjcars]j bm Q]prgbm
Dmkslgqr] lP'Cp]qgj (1945-1964)." Up]_]jfm ]npcqclr]bm lm YJJ Flamlrpm Bls]j b] BOQPDT. Bes]q bc Tãm Qcbp]/Tãm Q]sjm+ 1988 n.20.
(61) GBDP+ Ssg. "Pq Lmrc Lca t0v íc c m~ n]prgbm". Jl: Omtmq Sskmq. Sgm bc K]lcgpm+'1 ] 7 bc hsjfm bc 1960. (lúkcpm 70) ..
(62) "J Dspqm bc Mgrcp]rsp] Cp]qgjcgp] b]~BCEF". Sctgqr] b] BCEF. Tãm Q]sjm+ (2): rcpacgp] a]n]+ k]gm-hslfm bc 1952.
(63) GBDP+ Ssg. Cp]qgj qéasjm YY. Sgm bc K]lcgpm+ Wgrópg]+ g b +
(64) NFMP+ Djmtgq. "B jgrcp]rsp] _p]qgjcgp] c qcs amlrcúbm qmag]j". Prj<
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Qzglagngmq. Tãm n]sjm+ (12):41+ bcxck_pm bc 1985.
(65) GFSSB2+ Bwb]lm bm Dmsrm. "P D]qrpm Bjtcq bc Fbgqml D]p1'.jcgpm".Jl:
Cmjcrgk bc Bpgcj. Sgm bc K]lcgpm+
("66) BNBEP+ Kmpec. P ]kmp bm qmjb]bm. Tãm n]sjm+ N]prglq+ 1972. n.202.
(67) DFOUFOBSJP bc D]qrpm Bjtcq. Mgrcp]rsp]. Sgm bc K]lcgpm+ (4):1-3+
h]lcgpm-hslfm bc 1947. D]pjmq Epskkmlb bc Blbp]bc d]x sk] glrcpcqq]lrc ]lmr]çãm ]aêpa] b]q amkckmp]çõcq:
"B hsqr] acjc_p]çãm ecp]M
]E afce]p ]m qceslbm rgkc jgrcpápgm+ é ]npmtcgr]b] nmp cqrc n]p]
vgle]p mq nmcr]q kmbcplgqr]q bc ]jrm ] _]gvm. Iá 25 ]lmq osc qmkmq
vgle]bmq. P osc lãm kc gkncbc+ os]lrm ] kgk+ bc ]k]p m nmcr] (... )
N]q tá já ]jesék d]xcp ] kclmp pcqrpglçãm ]m nmcr]." BOESBEF+ D.
E. m_. agrm n.66-67.
'
(68) BOESBEF+ Pqu]jb bc. "Dmkckmp]lbm D]qrpm Bjtcq". Jl: \\ m P_p]q Dmknjcr]q 10. Ucjcep]k]. Sgm bc K]lcgpm+ Dgtgjgxzçãm Cp]qgjcgp]+ 1976
n. 57.
+
+(69) NFMP+ Djmtgq. "B qpg qg ] g m nmtm". Jl: P Qmnsj]p. Scagdc+ (31) :3+ 2
bc msrs_pm bc 1948.
(70) BNBEP+ Kmpec. "Egqaspqm". Jl: OFSVzB+ Q]_jm; QPNBS+ Qcbpm c BNBEP+
Kmpec. P Q]prgbm Dmkslgqr] c c jg_cpb]bc bc apg]çãm. Sgm bc K]lcgpm+ Impgxmlrc+ 1946 n.34.
(71) CSBOEBP+ Parátgm. P lggjgqr] N]af]bm bc Bqqgq. Sgm bc K]lcgpm+ Ppe]lgx]çõcq Tgkõcq+ 1958.
(72) BOESBEF+ Pqu]jb bc. "P a]kglfm ncpamppgbm"+
Jl:\\ . P_p]q Dmknjcr]q 5. Qmlr] bc j]lç]. Sgm bc h]lcgpm+ Dgtgjgx]çãm Cp]qgjcgp]+ 1972 n.
101.
'=<,
dL_rSsg. "P o Z0Lihct ] Parátgm Cp]lbãm". Jl: Fqrsbmq Tmag]:!.q.Sgm bc
K]lcgpm+ (2):245-248+ hsjfm-]emqrm 4c 1958.
(74) BEPSOP+ 'P'ig mfpr.0 "P clq]gm amkm dmpk]". Jl: DPIO+ H]_pgcj. (mpe.)
Ufcmbmp'Bbmplm.
Tãm Q]sjm+ "]rga]+ 1986 (Dmjcçãm Hp]lbcq Dgclrgqr]q
Tma g]gq lúkcpm 54).
"
(75) BNBEP+ Kmpec. "Ggbcjgb]bc bm nmtm+ ] jglf] bc slgb]bc bc kcsq jgtpmq"
(clrpctgqr]). Jl: N]UB+ Mmspclçm E. (mpe.) B fgqrópg] tgtgb]. Tãm
Q]sjm+ P Fqr]bm bc Tãm Q]sjm+ 1981-1982 t.3 n.30.
(76) TPESF+ Ocjqml Xcplcai. Nckópg]q bc sk cqapgrmp. Sgm bc K]lcgpm+ Dgtgjgz]çãm Cp]qgjcgp]+ 1970 n.40.
"
(77) CBTCBVN+ Mcôlagm. m_. agrm n. 202 c 203.
(78) 2JMJP+ D]pjmq. "E] Blrpmnmd]eg] é Upmngaájj]".
Jl: 2JMJP+ Lc0r.Tp] ;
MBGFUB+ Kmãm Msgx c MFJUF+ Míeg] Dfg]nnglg. X l]agml]j nmnsj]p l]
asjrsp]' _p]qgjcgp]. Bprcq njáqrga]q/jgrcp]rsp].
Tãm Q]sjm+ Cp]qgjgclqc+ 1982 n.14.
(79) KVSBOEJS+ C_ j.a b.ím . "P n]prgbm bm npmjcr]pg]bm
glíag] pctmjsçãm asjrsp]j". Q]p] Umbmq. Sgm bc K]lcgpm+ (16):10+ k]pçm bc 1952.
(80) BNBEP+ Kmpec. P a]t]jcgpm 'b] cqncp]lç]. Sgm bc+K]lcgpm+ Scampb+ 1979
n.248.
(81) KVSFNB+ Bbc r.dc j. "Ts_glbm ] cqa]b] tcpkcjf]" . 1l: Cmjcrgk bc BpgcJ.
Sgm bc K]lcgpm+ (5):141+ dctcpcgpm bc 1935.
(82) BOESBEF+ Nápgm ]nsb LPOEFS+ Mc]lbpm. Jlrcjcars]gq _p]qgjcgpmq & k]pvgqkm. Ccjm Impgxmlrc+ Pdgagl] bc Mgtpmq+ 1991 n.46.
(83) DBTUSP+ Nm]agp Xcplcai bc. "Eg D]t]ja]lrg. Qmlr] bc j]lç] a]pgma] l]
Tck]l] bc Bprc Nmbcpl]." Jl: Sgm Bprcq. Sgm bc K]lcgpm+ k]gm bc
1992 n.8 (lúkcpm 1)
(84) QPNBS+ Qc f°.p 0 "Egqaspqm". Ml : OFSVEB+ Q]_ Mm; QPNBS+ Q]_jm c BNBEP+
Kmpec. m_z agr.n.j0
c 11.
(85) BNBEP+ Kmpec. Ts_rcppâlcmq b] jg_cpb]bc. Pq rcknmz áqncpmq. Sgm bc
K]lcgpm+ Scaópb+ 1985 t.j n.197.
+
(86) TDIXBS[+ Sm_cprm. "Dmjrsp] c nmjírga]+ '1964-1969 - ]jeslq cqosck]q".
jl: \\ m P n]g bc d]kíjg] c msrpmq cqrsbmq. Sgm bc K]lcgpm+ Q]x
c
Ucpp]+ 1978 n.64-65.
í
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(87) NFOEPO§B" Sgt]bátg]. "P cqrsbm b] fgqrópg] c ] pc]jgb]bc _p]qgjcgp]".
Jl: Jknpclq] Qmnsj]p. Sgm bc K]lcgpm+ 01 bc ]emqrm bc 1954 n.2.
(88) MBCSJPMB+ Blrmlgm. ]nsb QBHHJ+ Mcml]pbm. "Jlrcjcars]jcq+
rcmpg] ~
n]prgbm cl cj k]pvgqkm bc j] Tceslb] Jlrcpl]agml]j. Bqncarmq ~ npm_jck]q". Jl: BEMFS+ r1]v. m_. agrm n.91.
(89) MJNB+ Qcbpm Nmr]. "G]jr] sk] rcqc: qm_pc m bcqcltmjtgkclrm
asjrsp]j"
Jl: Omtmc Sskmq. Sgm zc K]lcgpm+ 15 ] 21 bc hsjfm bc 1960 (lúkcpm 72)
Upg_sl] bc Ec_]rcq n.4.
(90) HPO§BMWFT+ Gjmpg]lm. "Vk] r]pcd] bc fmlp]". Jl: Q]p] Umbmq. Sgm bc K]lcgpm+ (8):2+ ]_pgj bc 1951.
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