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IV. Sobre a contribuição do revisionismo para a derrota  
do socialismo na Europa 

 

1. O revisionismo tem alguma coisa que ver com a derrota do socialismo? 
 
O revisionismo começou a ser combatido logo por Marx e Engels, Rosa Luxemburg e 

Karl Liebknecht enquanto ideologia burguesa destinada a obstruir o socialismo. Os 
partidos comunistas e operários, nas suas conferências internacionais, caracterizaram o 
revisionismo como uma agência da burguesia de liquidação do socialismo. Mesmo nas 
declarações das conferências de 1957 e 1960, que representam uma mistura de 
afirmações marxistas-leninistas e revisionistas – produto do compromisso na luta 
exasperada dos marxistas-leninistas, liderados pelos representantes do PC Chinês, contra 
os revisionistas representados por Khruchov – constata-se: «A conferência sublinha a 
necessidade de superar decididamente o revisionismo e o dogmatismo nas fileiras dos 
partidos comunistas e operários. (…) Condenando o dogmatismo, os partidos 
comunistas consideram, nas condições actuais, o revisionismo como o perigo principal, 
por outras palavras, consideram o oportunismo de direita como uma manifestação da 
ideologia burguesa, que paralisa a energia revolucionária da classe operária e reclama 
a manutenção ou restauração do capitalismo.» 

Para atenuar a concentração do fogo sobre o revisionismo enquanto perigo principal, 
os revisionistas – o trio Khruchov, Gomulka e Kadar, os seus principais representantes – 
impuseram o seguinte aditamento: «No entanto, o dogmatismo e o sectarismo podem 
representar igualmente o principal perigo, em determinadas etapas do 
desenvolvimento de um partido. Cada partido comunista define qual deles é para si o 
perigo principal em cada dado momento». 

Por outro lado, os marxistas-leninistas conseguiram introduzir no documento um 
catálogo das características principais e objectivos do revisionismo moderno: «O 
revisionismo moderno procura denegrir a grande doutrina do marxismo-leninismo, 
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declara-a “obsoleta”, tendo alegadamente perdido importância no presente para o 
desenvolvimento da sociedade. Os revisionistas pretendem extirpar o espírito 
revolucionário do marxismo, abalar a confiança da classe operária e do povo 
trabalhador no socialismo. Manifestam-se contra a necessidade histórica da revolução 
proletária e da ditadura do proletariado, durante a transição do capitalismo para o 
socialismo, negam o papel dirigente dos partidos marxistas-leninistas, negam os 
princípios do internacionalismo proletário, exigem a renúncia aos princípios leninistas 
fundamentais da construção do partido e, acima de tudo, ao centralismo democrático, 
exigem que o partido comunista deixe de ser uma organização revolucionária 
combativa e se transforme num género de clube de discussão.»1 

Porém não foi possível tirar os representantes do revisionismo do anonimato e indicar 
o seu nome e endereço no documento. Não admira! O nome «Tito» e o nome 
«Khruchov» teriam logo de aparecer. A declaração da conferência dos partidos 
comunistas e operários de Novembro de 1960 possui o mesmo carácter ambíguo de 
compromisso da de 1957. Por um lado, o perigo do revisionismo é minimizado ao 
afirmar-se em completa contradição com a realidade: «Os partidos comunistas 
derrotaram ideologicamente os revisionistas nas suas fileiras, que procuravam desviá-
los do rumo marxista-leninista. Na luta contra o revisionismo e o oportunismo de 
direita, registou-se um reforço contínuo de cada partido comunista e de todo o 
movimento comunista internacional. 

Por outro lado, porém, seguiu-se algo que Khruchov tinha sido capaz de impedir em 
1957: uma rigorosa caracterização e condenação do revisionismo do partido de Tito (com 
o que, todavia, – como foi o único referido – todos os outros, e principalmente o 
revisionista mais perigoso, Khruchov, foram considerados marxistas-leninistas 
irrepreensíveis): «Os partidos comunistas condenaram unanimemente a variante 
jugoslava do oportunismo internacional, que representa uma expressão concentrada 
das “teorias” dos revisionistas modernos. Traindo o marxismo-leninismo, declarando-o 
obsoleto, os dirigentes da Liga dos Comunistas Jugoslavos opuseram o seu programa 
revisionista antileninista à Declaração de 1957, opuseram a Liga dos Comunistas 
Jugoslavos a todo o movimento comunista internacional, apartaram o seu país do 
campo socialista, colocaram-no sob a dependência da chamada “ajuda” dos americanos 
e de outros imperialistas e assim puseram em risco as conquistas revolucionárias 
alcançadas pela luta heróica do povo jugoslavo. Os revisionistas jugoslavos fazem um 
trabalho subversivo contra o campo socialista e o movimento comunista internacional. 
Sob o pretexto da política não-alinhada, desenvolvem uma actividade prejudicial à 
causa da unidade de todas as forças e Estados amantes da paz. O desmascaramento 
contínuo dos dirigentes dos revisionistas jugoslavos e a luta enérgica para defender o 
movimento comunista, bem como o movimento operário, das ideias antileninistas dos 
revisionistas jugoslavos mantêm-se como uma tarefa indispensável dos partidos 
marxistas-leninistas (…) Os interesses do movimento comunista e operário exigem 
também no futuro, como se afirma na Declaração de Moscovo de 1957, um combate 

                                                      
1
 Declaração da Conferência de representantes dos partidos comunistas e operários dos países 

socialistas (Moscovo, de 14 a 16 de Novembro de 1957) – Deliberação do 34.º Plenário do CC do 
SED sobre as conclusões das reuniões dos partidos comunistas e operários comemorativas do 
40.º aniversário da Grande Revolução Socialista de Outubro, Berlim, 1957, pp. 15-17. [Citações 
cotejadas com a versão em russo, segundo a edição Dokumenti Sovechanii Predstavitelei 
Komunistitcheskikh e Rabotchikh Partii, Moscovo, 1957, pp. 5-22. (N. Ed.)] 
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resoluto em duas frentes: contra o revisionismo, que se mantém como o perigo 
principal, e contra o dogmatismo e o sectarismo. 

Deturpando o marxismo-leninismo e extirpando-o do seu espírito revolucionário, o 
revisionismo, o oportunismo de direita, reflecte a ideologia burguesa na teoria e na 
prática, paralisa a vontade revolucionária da classe operária, desarma e desmobiliza 
os operários, as massas trabalhadoras na luta contra o jugo do imperialismo e dos 
exploradores, na luta pela paz, pela democracia, pela libertação nacional e pelo triunfo 
do socialismo.»2 

Apesar de esta caracterização ser correctíssima, o busílis estava em que todos os 
outros partidos dirigidos por revisionistas e os seus líderes – Khruchov à cabeça – não 
tinham sido referidos, e assim puderam recuperar o então justamente condenado partido 
de Tito e o seu líder – como acontecera em 1955 – o «caro camarada Tito!», virando-se 
depois contra os acusadores, o que aconteceria pouco depois. 

Todavia, citei em pormenor estas passagens por duas razões: 
1. Expressam claramente o ensinamento marxista de que uma política revisionista 

conduz à derrota do socialismo e à restauração do capitalismo. 
2. Enumeram as características da política revisionista: a declaração da caducidade 

do marxismo-leninismo; a supressão do espírito revolucionário do marxismo; o abalo 
da convicção dos trabalhadores na justeza do socialismo; a negação da necessidade da 
revolução proletária; a negação da ditadura do proletariado; a renúncia aos princípios 
do internacionalismo proletário; a abdicação dos princípios leninistas fundamentais da 
construção do partido, nomeadamente do centralismo democrático; a transformação 
do partido comunista, organização revolucionária de luta, num género de clube de 
discussão. E não deixam dúvidas de que a política de Tito, Khruchov, Gomulka e Kadar 
era revisionista, isto é, conduziria necessariamente à liquidação do socialismo, caso não 
fosse combatida. Contudo, como isso não aconteceu, esta política, prosseguida e 
completada por Gorbatchov, conduziu à completa liquidação do socialismo na União 
Soviética e nos estados socialistas europeus. 

Nestas declarações encontra-se a resposta à questão das causas da derrota do 
socialismo no final do século XX, o qual esperámos e desejámos que se tornasse o século 
do triunfo definitivo do socialismo, o século da libertação definitiva da maioria da 
humanidade do domínio do capital. 

A resposta é: tal aconteceu porque o revisionismo – apesar dos avisos feitos nas 
conferências dos partidos comunistas de que constituía a principal ameaça à existência 
do socialismo – venceu o marxismo-leninismo no partido dirigente do campo socialista, 
o PCUS, e assim o imperialismo pôde vencer o socialismo na União Soviética e na 
Europa. Sendo tão evidente a constatação de que o socialismo só pode ser construído 
com êxito no caminho do socialismo científico, também devia ser evidente para cada 
marxista que qualquer desvio deste caminho arruina o socialismo – mas não é. 

E infelizmente entre os que contestam esta afirmação e procuram negá-la, estão 
comunistas tão experientes e conhecedores como o camarada Fred Müller, antifascista, 
combatente em Espanha e professor universitário de marxismo-leninismo, falecido no 

                                                      
2
 Declaração da reunião dos representantes dos partidos comunistas e operários, Novembro 

1960 – Comunicação de Walter Ulbricht e deliberação do 11.º Plenário do CC do SED, Berlim, 2ª 
ed., 1961, pp. 60-62. [Citações cotejadas com a versão em russo, segundo a edição Dokumenti 
Sovechanii Predstavitelei Komunistitcheskikh e Rabotchikh Partii, Moscovo, 1960. (N. Ed.)] 
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ano passado. Em vários artigos e em dois cadernos especiais da [revista] Offensiv, 
explanou teses – a par de muitas outras com as quais só posso sinceramente concordar – 
de que discordei e discuti com ele ainda em vida, discussão entre camaradas que gostaria 
de ter continuado. A sua morte impediu-o. Mas estas suas teses têm de ser contestadas 
porque, primeiro, na minha opinião, não contribuem para o esclarecimento mas para a 
confusão e, segundo, porque o seu autor é Fred Müller, e exactamente por isso têm de ser 
levadas a sério. 

O seu teor é resumidamente o seguinte: a derrota do socialismo não é consequência de 
uma política errada, mas sim do facto de o socialismo, devido à ausência da revolução 
mundial, ter sido sempre mais fraco do que o imperialismo, fraqueza que se acentuou 
depois da vitória da União Soviética na II Guerra Mundial. Por isso a sua derrota era 
inevitável, já que é apenas a correlação de forças que decide as vitórias e as derrotas e não 
a superioridade do sistema social. Em Fred Müller isto soa assim: «Sobre a questão 
central “quem vencerá quem”, Lénine nunca escondeu que seria o mais forte a decidir a 
seu favor. (…) Se uma sociedade socialista não tiver poderio económico para garantir a 
necessária independência política e económica no confronto de forças internacional, 
está exposta ao declínio e por fim à derrota. Desde o primeiro dia da Revolução de 
Outubro, que o braço-de-ferro se manteve implacavelmente na ordem do dia entre 
ambos os sistemas antagónicos, e não se resolveu a favor de quem possuía o nível 
historicamente superior de desenvolvimento social, mas sim a favor de quem possuía o 
poder necessário para a manutenção da sua ordem!»3 

Fred Müller interpretou muito mal Lénine nestas afirmações. Lénine nunca disse em 
lado nenhum que na disputa «quem vencerá quem», o mais forte teria forçosamente que 
ganhar. Se assim fosse, não valia a pena sequer iniciar a luta. Com efeito, cada nova 
ordem social, que resulta da antiga, é durante longo tempo a parte mais fraca. O que 
Lénine disse foi que a disputa «quem vencerá quem» é em última instância decidida pela 
maior produtividade do trabalho. 

Müller não levou em consideração e não referiu que a União Soviética, nos primeiros 
três decénios da sua existência, recuperou uma grande parte do atraso russo graças à 
elevada produtividade da economia socialista planificada e, transcorridas duas décadas 
apenas, no início da II Guerra Mundial, encontrava-se em segundo lugar na lista das 
potências industriais, atrás dos EUA, em condições de destruir, após a agressão nazi, a 
maior e mais poderosa máquina de guerra imperialista até então conhecida – o fascismo 
alemão.  

Na verdade, Fred Müller assinala que nos anos 50 se iniciou – segundo a sua 
expressão – um declínio «imparável» (p. 28). Mas não refere que, em vez de uma política 
económica e social orientada [pelos princípios] do socialismo científico, depois do XX 
Congresso do PCUS, na União Soviética foi seguida uma política que apresentou, cada 
vez mais claramente, as características do revisionismo moderno, referidas pela 
conferência de 1957. É de acentuar que, na perspectiva histórica de Müller, não há lugar 
no movimento comunista à luta renhida contra o revisionismo. 

É de resto inútil procurar nas suas teses o conceito de revisionismo moderno. Em vez 
disso encontramos o seguinte: «Alguns procuram as razões da degeneração do sistema 
principalmente na infiltração da influência ideológica desagregadora do inimigo de 
classe, e também na incapacidade política e profissional, nos erros e falhanços dos 

                                                      
3
 Prof. Dr. Fred Müller, Problemas do Socialismo. Contribuições para a História do 

Socialismo, Caderno II, Offensiv n.º 9/2000, pp. 14-16. 
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funcionários responsáveis, que até se terão revestido de um carácter criminoso (…) A 
União Soviética, que durou quase um século, provou que não foram erros e falhanços 
que ameaçaram a sua existência, mas sim a perda das bases materiais, principalmente 
económicas, para a manutenção do sistema.» (p. 17) 

Fred Müller contesta aqui umas das mais inquestionáveis lições do marxismo: como o 
socialismo é uma ciência, também a construção da ordem socialista só pode ter êxito se 
for científica, ou seja, a vitória ou a derrota dependem não só das condições objectivas, 
mas também, naturalmente, da política do partido dirigente, da sua correspondência com 
as condições sociais, e do seu conhecimento e tomada em consideração das leis 
económicas. 

Mas nada disto se encontra em Fred Müller e por isso também nem sequer se 
questiona como foi possível, de repente, «o sistema degenerar» na União Soviética e 
perderem-se «as bases materiais, principalmente económicas, para a manutenção do 
sistema». Afirma peremptório que as causas de tudo isto não se encontram «na acção 
subjectiva», mas no facto de que «as consequências da guerra, que a União Soviética 
conduzira e ganhara contra o fascismo, significaram não só a libertação dos povos da 
URSS e de muitos outros povos no mundo, mas também conduziram ao seu próprio 
declínio e tornaram a derrota inevitável!» (p. 28) Se esta explicação do declínio da 
União Soviética e dos países socialistas europeus estivesse correcta, então só um milagre 
poderia explicar a resistência de Cuba socialista ao super-poderoso imperialismo 
americano, 12 anos depois de ter perdido o seu mais forte apoio económico, político e 
militar. Mas por que não viu ele isto e preferiu uma explicação que inocenta Gorbatchov 
da acusação de ter contribuído activamente para o declínio da União Soviética, 
atribuindo-lhe a categoria de executor da sentença da História? 

De novo Fred Müller: «O alargamento dos países da comunidade socialista terá 
significado uma efectiva melhoria sensível? Não, pelo contrário. Significou, juntamente 
com as outras obrigações internacionais, um pesado encargo adicional para a União 
Soviética.» (p. 31). Finalmente ainda este argumento de Fred Müller: «A vitória 
definitiva do socialismo só está assegurada através da revolução mundial vitoriosa. A 
inexistência desta condição prévia é a principal razão que permitiu condições tão 
favoráveis ao desenvolvimento da supremacia do imperialismo e levou a que o declínio 
e a derrota do socialismo real não pudessem ser evitados.» (p. 17) 

Espanta que Fred Müller, por um lado, lamente que «a revolução mundial vitoriosa» 
não tivesse acontecido, vendo aí a causa da inevitabilidade do declínio e da derrota na 
disputa «quem vencerá quem»; e, por outro lado, declare também como causa da 
inevitabilidade da derrota acontecimentos que, na realidade, foram elos dessa revolução 
mundial, que se desenvolveu em etapas, nomeadamente o alargamento da área de poder 
do socialismo através «dos países da comunidade socialista», devido ao «pesado encargo 
adicional para a União Soviética», o qual possibilitou «o grande e muito rápido 
crescimento económico» do imperialismo. (p. 29) 

Fred Müller não viu que, longe de um reforço, significavam um enfraquecimento do 
imperialismo: 

− a redução para metade da sua área de poder e de exploração na Europa, a perda da 
China, o maior país do planeta a seguir à União Soviética e o mais populoso, da Coreia do 
Norte e do Vietname; a derrota militar na Coreia e no Vietname, o fim do seu monopólio 
das armas nucleares e a instauração do socialismo em todos os continentes, excepto na 
Austrália; 
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− a limitação que daqui resultou para a ambição desmesurada do imperialismo em 
extorquir super-lucros a todos os países e povos, na medida em que o campo socialista 
apoiou a sua luta pela independência e a resistência às tentativas de extorsão 
imperialistas! 

Mas Fred Müller vê um reforço do imperialismo na diminuição da sua área de 
influência e um enfraquecimento do socialismo no alargamento da sua área de poder de 
um sexto para um terço do globo! 

Além disso, na sua procura das causas da derrota, lamento que não tenha sequer 
colocado a questão da cisão do campo socialista, na sequência da confrontação hostil da 
União Soviética com a China Popular, como factor que contribuiu para o 
enfraquecimento do socialismo. E pergunto-me se teria também explicado esta cisão 
unicamente como consequência dos dados objectivos, independentemente da política. 

Mas como vimos, Fred Müller não conseguiu demonstrar o seu postulado pelo qual 
pretende explicar a derrota enquanto resultado exclusivo dos dados objectivos. Por um 
lado afirma que não foram erros dos políticos soviéticos que provocaram a derrota, mas 
sim a ausência da revolução mundial. Mas porque é que esta não ocorreu? Seria 
consequente se tivesse também apresentado dados objectivos para tal ausência. Mas qual 
é na realidade a sua explicação para a inexistência da revolução mundial? Numa réplica 
às minhas objecções4 a alguns pontos da sua explicação, escreveu: «A traição da social-
democracia foi decisiva para que Outubro Vermelho não se convertesse na vitória da 
Revolução Mundial.»5 

Mas se a traição da social-democracia pôde impedir a revolução mundial, por que 
razão então «a traição do revisionismo» não podia impedir a vitória do socialismo? 

Não nos deixemos, portanto, desviar da análise aprofundada da contribuição do 
revisionismo para a derrota do socialismo. 

 
 

2. Sobre o problema das causas objectivas e subjectivas da derrota do socialismo 
 
A existência também no movimento comunista de tendências, e até mesmo correntes, 

oportunistas e revisionistas não é difícil de demonstrar. Mas o facto de o revisionismo ter 
podido sobrepor-se no partido-mãe do marxismo-leninismo, o PCUS, constitui um 
verdadeiro problema. 

Porém, este acontecimento não é único na história do movimento operário. Algo 
idêntico já aconteceu também no partido-mãe do marxismo, o Partido Social-Democrata 
da Alemanha, acompanhado a par e passo desde a sua fundação por Marx e Engels. 

Poderia parecer que isto facilitaria a resposta à questão de como é que pôde acontecer 
– acontecimentos idênticos têm em regra causas semelhantes. E a resposta à questão das 
causas originárias e também das causas para a vitória do revisionismo nos partidos da II 
Internacional foi dada embrionariamente por Marx e Engels e, depois deles, por Lénine 
de forma fundamental e universalmente válida. 

                                                      
4
 Kurt Gossweiler, Bemerkungen zu Fred Müllers «Wurdigung und Abschluss der Debatte» in 

Offensiv 1/99, (Observações ao [texto] de Fred Müller «Apreciação e Conclusão do Debate», 
Offensiv 4/99), pp. 39-50. 

5 Prof. Dr. Fred Müller, Kurt Gossweilers Bemerkungen zu «Wurdigung und Abschluss der 
Debatte» in Offensiv 4/99 (Observações de Kurt Gossweiler à «Apreciação e Conclusão do 
Debate», in Offensiv 4/99), Offensiv 6/99, p. 52. 
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Friedrich Engels referiu-se logo em 1858, numa carta a Marx, à relação entre a 
exploração do mundo pela burguesia inglesa e o aburguesamento da classe operária 
inglesa ao escrever: «(…) O proletariado inglês está cada vez mais aburguesado de 
modo que a mais burguesa de todas as nações aparentemente quer levar as coisas a 
pontos de possuir uma aristocracia burguesa e um proletariado burguês ao lado da 
burguesia. Para uma nação que explora o mundo inteiro isto é de certo modo 
legítimo.»6  

Lénine analisou a concatenação entre imperialismo e oportunismo principalmente na 
sua obra Imperialismo Fase Superior do Capitalismo e em inúmeros outros trabalhos – 
refiramos aqui apenas os textos «O Oportunismo e a Falência da II Internacional», 
escrito em Janeiro de 1916, e «Imperialismo e a Cisão do Socialismo», escrito em 
Dezembro de 1916. Na sua obra principal sobre o imperialismo escreveu: «O 
imperialismo, que significa a partilha do mundo e a exploração não apenas da China, e 
implica lucros monopolistas elevados para um punhado de países muito ricos, gera a 
possibilidade económica de subornar as camadas superiores do proletariado, e 
alimenta assim o oportunismo. (…) O imperialismo tem tendência para formar 
categorias privilegiadas também entre os operários, e para as divorciar das grandes 
massas.»7 O nascimento e o vicejar do revisionismo nos partidos da II Internacional 
relacionam-se, portanto, originalmente com as mudanças na economia, a transição do 
capitalismo da livre concorrência para o capitalismo monopolista, o imperialismo. 

Que há de mais evidente do que procurar igualmente nas alterações económicas as 
causas do aparecimento e da vitória do revisionismo nos partidos comunistas, e 
considerar não-marxistas, idealistas e personalistas as interpretações que procuram as 
causas não só aí, mas também na política?… 

Rolf Vellay, logo em 1989, viu e escreveu: «Mikhail Gorbatchov, secretário-geral – é a 
contra-revolução na direcção no PCUS! Mikhail Gorbachov, presidente da URSS – é o 
fim do socialismo na União Soviética!». No entanto, numa carta que me dirigiu, em 18 
de Maio de 1998, objectou às minhas razões para a vitória do revisionismo na União 
Soviética: «Por muito interessante que seja a linha que desenhaste dos debates 
ideológicos no PCUS e no movimento comunista internacional, (…) ela ainda não me 
responde de forma completamente satisfatória à pergunta “como foi possível chegar a 
isto”. Penso que em última instância as mudanças políticas fundamentais têm as suas 
causas na economia. Os reformistas acabaram por poder dominar a antes 
revolucionária social-democracia alemã porque o imperialismo, com a ajuda da 
legislação social de Bismarck e a acção ”social” de empresários, como por exemplo 
Krupp, Bosch, Abbe, criou as condições materiais para a divulgação da ilusão do 
“caminho pacífico”, de “um socialismo de prosperidade”. Sem esta sensível melhoria da 
situação social para uma parte dos operários, e para o estrato em formação de 
funcionários do movimento operário no capitalismo, aliada à esperança de com o 
tempo a situação poder melhorar ainda mais para uma grande parte do proletariado – 
Bernstein e consortes não encontrariam apoio para o seu reformismo. Inversamente, 
penso que os revisionistas do PCUS, e por fim dos partidos dos outros países socialistas 
europeus, obtiveram a supremacia não porque os camaradas revolucionários fiéis aos 

                                                      
6 MEW, Brief v. 7. Oktober 1858 (Carta de 7 de Outubro de 1858), tomo 29, Berlim, 1967, p. 358. 
7 V.I. Lénine, Obras, Tomo 22, Berlim, 1960, p. 286, 288. [Citação conforme tradução das 

Edições Avante!, V.I. Lénine, Obras Escolhidas, em seis tomos, t. 2, Lisboa, 1984, pp. 282 e 284 
(N. Ed.)] 
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princípios tenham cometido erros – por exemplo, como referes no final do teu artigo,8 
“não discutirem abertamente as contradições perante as massas populares” – mas sim 
porque os resultados insatisfatórios da economia socialista ofereceram ao revisionismo 
a plataforma que lhes permitiu alcançar por fim a supremacia nos grémios decisivos do 
partido.» 

Rolf tinha naturalmente razão ao constatar que as causas de todas as mudanças 
políticas de cariz fundamental radicam, em última instância, na economia. Mas 
precisamente – em última instância! E por vezes através de uma longa corrente de elos 
de mediação na área não económica! Sem investigação e conhecimento destes elos de 
mediação, concluir directamente pela economia enquanto causa, conduz forçosamente a 
erros de avaliação, como acontece também a Rolf neste caso. Deduções por analogia 
entre o «velho» revisionismo nos partidos da II Internacional e o revisionismo 
«moderno» dos partidos da Internacional Comunista, a terceira, podem até conduzir a 
conclusões falsas, quando não se levam em conta as diferenças agravantes que existem 
entre os dois, apesar de todas as convergências. 

 
 

3. Convergências e divergências entre o «velho» e o «moderno» revisionismo 
 
Ponto comum entre o velho revisionismo e o novo, «moderno», é que ambos, 

respectivamente, no interior do movimento operário marxista revolucionário e no 
movimento operário marxista-leninista procuraram superar o anticapitalismo e anti-
imperialismo revolucionário e substituí-lo pela ideologia e prática do reformismo, da 
cooperação de classes, tendo-se ambos tornado rapidamente em agências da burguesia, 
em instrumentos da contra-revolução burguesa. 

Uma razão para isso é que a burguesia não perde de vista as organizações políticas, 
muito especialmente os partidos comunistas, e combate as que lhe parecem 
especialmente perigosas não só com repressão mas também com diversão. Os seus 
organismos responsáveis acompanham com enorme atenção os debates internos nos 
partidos comunistas, e qualquer oposição interna emana uma força de atracção mágica 
para os colaboradores desses organismos. Procuram estabelecer contactos com estes 
opositores de todas as formas possíveis e imaginárias, não só para os influenciar a partir 
do exterior, mas melhor ainda do interior, e finalmente conduzi-los na direcção desejada. 

Mas a tarefa dos velhos revisionistas dos partidos socialistas e sociais-democratas e a 
tarefa do revisionismo moderno nos partidos comunistas e operários no governo, 
tiveram, apesar dos aspectos comuns, objectivos diametralmente opostos: 

O velho revisionismo tinha como objectivo impedir o derrube revolucionário da 
ordem existente, do capitalismo, ou seja, manter a ordem existente um pouco reformada. 

O revisionismo moderno tinha e tem como objectivo eliminar a ordem existente, o 
socialismo, através da «liberalização» e do regresso, pouco a pouco, às condições 
capitalistas. 

                                                      
8
 Kurt Gossweiler, Thesen zur Rolle des modernen Revisionismus bei der Niederlaga des 

Sozialismus (Teses sobre o papel do revisionismo moderno na derrota do socialismo), Wider den 
Revisionismus (Contra o Revisionismo), Munique, 1997, p. 335 e segs. [Ver http://www.hist-
socialismo.com/docs/Tesessobreorevisionismo.pdf (N. Ed.)] 
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O «velho» e o «moderno» revisionismo também surgiram de forma diferente. Na 
verdade cresceram ambos no seio do imperialismo, mas de forma e sob condições muito 
diferentes. 

O velho revisionismo apareceu, como já se referiu, enquanto corrente ideológica e 
política nas camadas superiores da classe operária privilegiadas pelo imperialismo, que 
fizeram a sua paz com a ordem capitalista existente. Esta corrente, os seus ideólogos e 
líderes na direcção da social-democracia, teve o apoio firme dos representantes mais 
inteligentes da burguesia imperialista. Onde os líderes revisionistas alcançaram o 
controlo dos partidos, transformaram-nos em algo que Kurt Tucholsky definiu 
certeiramente com a imagem do rabanete: vermelho por fora, branco por dentro. A I 
Guerra Mundial mostrou que estes partidos se tinham tornado em partidos operários 
burgueses, e assim apoiantes da ordem imperialista, agências do imperialismo na classe 
operária. 

O revisionismo moderno surgiu de outra forma. 
Não incluo no revisionismo moderno as correntes oportunistas de direita e de 

esquerda que existiram na história do movimento comunista, e principalmente no PCUS, 
antes da II Guerra Mundial, mas apenas entre os seus precursores. Isto porque nunca 
conseguiram formular um contra-programa geral, como o de Browder, com os seus 
princípios essenciais, depois desenvolvidos pelos revisionistas jugoslavos sob a direcção 
de Tito, no programa da Liga dos Comunistas Jugoslavos, cujo núcleo central foi referido 
na declaração da conferência internacional em Moscovo, em Novembro de 1957, e 
sistematizado, codificado e adoptado, em 1958, no Congresso de Liubliana do partido de 
Tito, enquanto programa alternativo ao programa do PCUS ainda baseado no marxismo-
leninismo. 

A particularidade da origem do revisionismo moderno consiste simplesmente no facto 
de os seus primeiros passos terem tido a bênção expectante do imperialismo americano: 
recordemos a justificação da Casa Branca para libertar Browder – a libertação era «no 
interesse da unidade da frente nacional» – e no facto de ser um homem de confiança de 
Allan Dulles e Noel Field, tendo este último tratado de divulgar as teses de Browder entre 
os membros dos partidos comunistas europeus, especialmente entre os emigrantes 
comunistas alemães, checos, polacos e húngaros. 

Se os órgãos de Estado americanos não foram os parteiros da forma original do 
revisionismo moderno, o «browderismo», foram pelo menos os seus padrinhos e 
ajudantes. E não se ficaram por aqui. Este empenhamento dos serviços secretos 
imperialistas no crescimento e triunfo do revisionismo moderno tornou-se mais intenso 
principalmente depois da formação dos estados democrático-antifascistas e socialistas no 
Leste da Europa. 

As teses de Browder a propósito da «Frente Unitária Nacional» eram, por um lado, o 
produto da enorme pressão do capitalismo americano e do seu Estado sobre o 
movimento comunista (ameaça de interdição!), e sobre o próprio (condenação a quatro 
anos de prisão), por outro, [o produto] da aliança invulgar, antes considerada impossível, 
dos EUA, a potência imperialista dirigente, com a há muito proscrita e declarada reino do 
mal União Soviética socialista na coligação anti-hitleriana, e por último [o produto] dos 
esforços dos serviços secretos americanos para romper a ligação do Partido Comunista 
dos EUA com a União Soviética e o Komintern, e transformá-lo numa organização 
reformista defensora do sistema. 

Depois da sua libertação, a acção do secretário-geral do PC dos EUA estava 
inteiramente na linha dos desejos dos dominadores: dissolução do PC e a sua 
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transformação numa associação, separação não só orgânica, mas também política e 
ideológica do Komintern e do PCUS, substituição dos objectivos socialistas pela 
constituição de uma frente nacional interclassista duradoura, com a justificação de que 
esta era a contribuição dos comunistas dos EUA para a continuação do trabalho de 
cooperação entre os EUA e a URSS depois da guerra, e com ela para a consolidação da 
paz. 

Quando Browder conseguiu ganhar inicialmente a maioria dos membros do partido 
para a sua «via nacional» e para a transformação do partido numa «associação política», 
os especialistas americanos na luta contra o comunismo rapidamente compreenderam 
que, se conseguissem internacionalizar e implantar o «browderismo» em todos os 
partidos comunistas, especialmente no Leste da Europa onde previsivelmente se 
tornariam partidos de governo, tal poderia tornar-se, juntamente com o trotskismo, 
numa arma eficiente para o enfraquecimento e desagregação do movimento comunista a 
partir de dentro. No exemplo da actividade de Noel e Hermann Field, vimos quais foram 
as consequências práticas desta orientação. 

Passados dois anos, ou seja em 1946, Field e Dulles podiam estar muitíssimo 
satisfeitos com os resultados dos esforços na germinação do revisionismo moderno 
noutros partidos comunistas. 

O Partido Comunista da Jugoslávia,9 entretanto no poder, era dirigido exclusivamente 
por defensores do revisionismo moderno.10 Sob a direcção do trio dirigente Tito, Kardelj 
e Rankovic, em coordenação com os serviços secretos americanos e britânicos, a 
Jugoslávia foi transformada num centro hostil à União Soviética, enquanto o PCJ 
assumiu simultaneamente o papel de cavalo de Tróia do imperialismo na fortaleza dos 
partidos comunistas e de centro dirigente do revisionismo moderno em relação aos 
pontos de apoio noutros partidos comunistas. 

Alguns quadros com posições nacionalistas, anti-soviéticas, pró-ocidentais, ou seja 
defensores das posições de Browder e de Tito, alcançaram posições-chave ainda durante 
a luta dos partidos comunistas contra os ocupantes fascistas na Europa de Leste.  

No Partido Operário Polaco, Wladyslaw Gomulka, em quem Tito depositava grandes 
esperanças de que conseguiria transformar o POP à imagem do PCJ, era primeiro 
secretário desde 1943.11 

No Partido Comunista da Hungria, Laszlo Rajk12 – membro do partido comunista 
desde o início dos anos 30, preso em 1931 pela polícia de Horthy, libertado depois de ter 
assinado uma declaração de cooperação com a polícia, enviado em 1937 pela polícia para 
o Batalhão Rákosi em Espanha, aí expulso do partido em Junho de 1938, internado em 
França no campo Vernet em 1939, aderiu aí a um grupo de trotskistas jugoslavos e foi 
também visitado por Noel Field, transferido para trabalhar na Alemanha em 1941, 
regressou em Agosto de 1941 a Budapeste – conseguiu no início, dado que os camaradas 
                                                      

9 O Partido Comunista da Jugoslávia adoptou o nome de Liga dos Comunistas Jugoslavos em 
1952. (N. Ed.) 

10 Exemplos nos volumes já citados sobre os processos em Budapeste e Praga e no volume 
Traitscho Kostov e o seu Grupo, Berlim, 1951 sobre o processo Kostov em Sófia. Ver também a 
minha comunicação «Die Entfaltung des Revisionismus in der kommunistischen Bewegung und 
in der DDR» (O desenvolvimento do revisionismo no movimento comunista e na RDA), parte I 
in: Auferstanden aus Ruinen. Über das revolutionäre Erbe der DDR, (Ressurgidos das Ruínas. 
Sobre a herança revolucionária da RDA), Hannover, 2000, pp. 164 e 176-178. 

11 Auferstanden, (Ressurgidos), pp. 159-161. 
12 Laszlo Rajk und Komplicen… (Laszlo Rajk e Cúmplices…), pp. 41-67. 
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não conheciam todo o seu percurso, ser secretário da organização do partido em 
Budapeste, e depois do derrube do regime fascista de Szálasi e da constituição do 
primeiro governo dirigido por comunistas da República húngara, em Fevereiro de 1946, 
chegou a ser ministro do Interior no executivo dirigido por Imre Nagy, também este, 
como se iria constatar dez anos mais tarde, partidário de Tito.13 

No Partido Comunista da Bulgária, Traítcho Kostov tornou-se primeiro secretário do 
CC, em Março de 1945, substituindo Dimítrov até este regressar de Moscovo no final de 
1945. Kostov colaborava com os serviços secretos jugoslavos e britânicos.14 

No Partido Comunista da Checoslováquia, Rudolf Slánsky, militante desde 1921 e 
quadro dirigente do partido já desde o final dos anos 20, ocupava o cargo de secretário-
geral. Utilizou o seu poder para colocar em posições-chave no Estado e no aparelho 
produtivo pessoas que sabia possuírem uma orientação inimiga, anticomunista e anti-
soviética, pró-ocidental e pró-titista, e também alguns de quem conhecia as suas ligações 
aos serviços secretos imperialistas e organizações inimigas, entre elas organizações 
sionistas. Desta forma tornou-se dirigente de um centro de conspiração inimigo do 
Estado, conforme se formula na acusação.15 Recorde-se a propósito o relatório de Leo 
Bauer sobre o seu encontro com Slánsky, Clementis e André Simone no Verão de 1948, 
no qual descreve a grande insatisfação que sentiam em relação à «pressão de Moscovo» 
para que não apoiassem o Plano Marshall e à «ruptura do Kominform com Tito». (p. 42) 

Na RDA, muitos amigos de Field e muitos outros que tinham sido apoiados por ele na 
emigração ocupavam funções importantes no partido, no aparelho de Estado, nas 
organizações de massas e nas áreas da cultura e imprensa. Paul Merker, com quem Field 
tivera a relação mais estreita, tinha-se tornado, justificando as expectativas, membro do 
Politburo do SED, assim como Franz Dahlem, que Field conhecia do seu internamento 
em França. 

Depois do fim da guerra, Field regressou por pouco tempo aos EUA, procurou, como 
já vimos, encontrar uma colocação na RDA ou na Checoslováquia. Como já citámos do 
relatório de Matern, Field «foi despedido do seu lugar na administração americana por 
apoiar comunistas (…) para poder ser integrado na RDA. É acusado publicamente pelo 
Comité de Actividades Anti-Americanas de ser um agente comunista para lhe obterem 
uma base na Checoslováquia.» 

O trabalho realmente importante começava agora para ele: os seus «protegidos» 
encontravam-se em altas funções nos países comunistas, a ligação que tinha com eles era 
agora efectivamente valiosa e de enorme importância, eis a verdadeira razão de ter ficado 
na Europa. Preparara a rede na emigração, mas isso fora somente o trabalho 
preparatório. Agora tinha à sua frente a parte mais importante: entrar em acção com esta 
rede, trabalhar com ela e, se possível, torná-la ainda mais apertada através de novos 
contactos! Este trabalho não podia ser incumbido a mais ninguém – o seu êxito baseava-
se inteiramente na relação de confiança que Field tinha construído com os seus 
«protegidos». 

Já sabíamos, através do relatório de Matern, que Field fizera esforços para conseguir 
novos contactos. Kiessling também referiu estes esforços. Field encontrara Franz Dahlem 
na casa de Walter Bartel. «Um resultado do encontro de Dahlem com Field foi sem 
dúvida que entre este e a VVN (Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, KG) 

                                                      
13 Auferstanden, (Ressurgidos), p. 167-174. 
14 Idem ibidem, p. 174-178. Traitscho Kostoff und seine Gruppe, p. 82-141. 
15 Prozess gegen die Leitung… (Slansky-Prozess), p. 7-109. Auferstanden, p. 161-163. 
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[Associação dos Perseguidos pelo Regime Nazi], representada por Helmut Bock, se 
combinou a entrega de donativos da USC.» (Kiessling, p. 132) 

Kiessling seguramente chegou a esta conclusão através da deliberação do CC do SED, 
de 20 de Dezembro de 1952, na qual se descreve: «Ele (Field) procurou diversas vezes 
obter listas de vítimas do fascismo e dirigiu-se com esse fim ao Secretariado Central do 
SED. Porém, como aí foi recusado, conseguiu através de telefonemas falsos uma ligação 
com a Comissão Central em Berlim das vítimas do fascismo, onde realmente lhe foi 
entregue, depois de várias reuniões, uma lista com 25 nomes.» 

Ambas as descrições não são correctas. Quando Helmut Bock, de quem era amigo, me 
contou o seu encontro com Field, pedi-lhe para passar a escrito o seu testemunho, o que 
fez. Eis a sua descrição de 17.07.1992: «De acordo com as minhas recordações, já não 
muito rigorosas, deve ter sido no Verão de 1948, em todo o caso de certeza antes da 
cisão, que recebi no meu serviço (era director do Departamento das Vítimas do 
Fascismo em Berlim) um telefonema do governo militar americano. O homem ao 
telefone apresentou-se como sendo Noel Field e convidou-me para um encontro no 
apartamento de Walter Bartel, que morava em Schöneberg, já não me lembro da rua.  

Quando subia as escadas à hora marcada, um homem alto, muito magro desceu na 
minha direcção. Disse-me que era Field, que não estava ninguém em casa de Bartel e 
pediu-me para entrar no seu automóvel americano. Conversámos então durante a 
viagem. Ele era colaborador de uma organização de ajuda humanitária do governo 
militar americano que desejava apoiar materialmente vítimas do fascismo. Marcou-se 
um encontro num escritório da potência ocupante americana, onde poderia ir 
acompanhado de um dos meus colaboradores. Foi assim que aconteceu. Lá fui com a 
minha camarada Ilse Haak (já morreu), (já não me lembro da localização do 
escritório). Field recebeu-nos, conduziu-nos a uma mulher de meia-idade, sentou-se a 
uma secretária no fundo da sala e não se preocupou mais connosco. A mulher disse-nos 
que queriam apoiar as vítimas do fascismo com víveres valiosos (CARE Package16), não 
só os berlinenses, mas também outras vítimas do fascismo na zona de ocupação 
soviética. Se nos fosse possível, devíamos colocar à sua disposição a nossa lista de 
endereços. No início ficámos muito sensibilizados com este gesto humanitário, como 
então o vimos. Em conversas com camaradas do CC fomos porém avisados de que os 
americanos poderiam ter objectivos traiçoeiros e não aceitámos o pedido da mulher 
americana. Não lhe foram entregues as listas de endereços.» 

Pelo menos Helmut Bock não as entregou. Pelos vistos Field, depois do fracasso junto 
de Helmut Bock, encontrou outras formas de conseguir novos endereços com a ajuda dos 
seus amigos influentes. De resto é digno de nota que, supostamente acusado nos EUA de 
apoiar comunistas, Field tenha sido incumbido em Berlim, enquanto membro do governo 
militar americano, de recolher endereços de vítimas do fascismo, na sua maioria 
comunistas! 
 
 

                                                      
16

 CARE Package era a designação das embalagens com produtos alimentares enviadas dos EUA 

através da Cooperative for American Remittances to Europe (CARE). As primeiras remessas foram 

enviadas em Maio de 1946 para a Europa. (N. Ed.) 
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3. O imperialismo enfraquecido, mas munido com novas armas 
 
A derrota do imperialismo fascista alemão foi também simultaneamente uma derrota 

do imperialismo mundial. Com ela foi destruída uma arma que fomentara durante longos 
anos como uma cunha que deveria atingir o coração da União Soviética. A vitória do 
exército soviético sobre o fascismo foi simultaneamente uma vitória dos povos 
combatentes pela libertação da opressão nacional e colonial e do saque do imperialismo. 
Em pouco tempo, o processo revolucionário mundial fez tais progressos que as fronteiras 
entre o imperialismo e o socialismo na Europa foram deslocadas para o Elba, a Ocidente, 
e até ao Mar da China, na Ásia. O asfixiante cerco capitalista à União Soviética tinha sido 
rompido, o período do «socialismo num só país» chegara ao fim, iniciara-se o período do 
campo socialista, que já abrangia um terço do globo terrestre, onde se incluíam também 
países industrializados como a RDA e a Checoslováquia. 

Estava assim aberta uma perspectiva de desenvolvimento profundamente alarmante 
para o imperialismo: se este campo socialista crescesse em conjunto numa comunidade 
económica, dirigida de acordo com um plano homogéneo por um centro dirigente 
comum, o qual se deveria manifestamente tornar o Conselho de Assistência Mútua 
Económica, fundado em 1949, então existia um perigo real para o imperialismo, e para a 
humanidade a possibilidade real de este campo socialista diminuir o seu atraso perante o 
mundo capitalista, no mesmo passo rápido que a União Soviética entre 1917 e 1941. No 
final do século, o mundo poderia ter-se modificado tanto que teria de se inverter a 
expressão do cerco capitalista ao único país socialista e falar-se do cerco socialista ao 
resto do capitalismo. 

Tal perspectiva não era de modo nenhum irreal. Os povos da Ásia – Coreia, Vietname, 
Laos, Índia, Indonésia, Filipinas – da América Central e do Sul e da África, estimulados 
pela vitória da União Soviética sobre os agressores alemães e japoneses e pela 
entusiasmante vitória da revolução popular chinesa, tinham iniciado a luta pela 
libertação do jugo colonial e semi-colonial. 

Era pelo menos claro, sem dúvida, que, tal como o conteúdo principal da história na 
primeira metade do século XX tinha sido a luta da velha ordem social capitalista contra a 
nova ordem social socialista, que lutava pela sua afirmação, também o conteúdo principal 
da segunda metade, e com isso todo o século XX, seria o confronto de sistemas, entre o 
capitalismo e o socialismo. 

Nesta luta, até aí, a velha ordem social capitalista tinha oposto à nova ordem socialista 
uma brutal superioridade no desenvolvimento das forças produtivas em todas as áreas. 
Económica, política e militarmente era muito mais poderosa do que a ordem soviética 
chegada ao poder num país arruinado, com uma indústria pouco desenvolvida e 
amplamente destruída pela guerra. 

E no entanto, não tinha podido evitar a ascensão da potência socialista a segunda 
potência mundial! 

As suas possibilidades de sair vitoriosa da próxima ronda de conflitos, na segunda 
metade do século, seriam diminutas se ao socialismo apenas tivesse a opor, como até aí, a 
sua superioridade económica. 

Mas, durante a guerra, o imperialismo tinha desenvolvido duas novas armas na sua 
luta contra o socialismo, nas quais depositava a esperança de um êxito rápido e 
definitivo. Primeira foi a bomba atómica e a segunda o cavalo de Tróia do browderismo, o 
novo revisionismo. 
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As bombas atómicas em Hiroxima e Nagasaki, a 6 e 9 de Agosto de 1945, com as quais 
os pilotos americanos eliminaram centenas de milhares de japoneses, não tiveram, como 
todos sabem ou pelo menos deviam saber, importância para o fim da guerra. A derrota do 
Japão e a sua capitulação próxima eram uma certeza. No mesmo dia em que o piloto 
americano lançou a sua bomba em Nagasaki, 9 de Agosto, a União Soviética entrou na 
guerra contra o Japão. O que isto significou para o destino da guerra é descrito numa 
história em cinco volumes Geschichte des Krieges im Stillen Ozean [História da Guerra 
no Oceano Pacífico], organizada por autores japoneses. «Esta notícia foi um golpe 
atordoante para os dirigentes do governo japonês (…). Nem mesmo a bomba atómica 
levara o Conselho Superior da Guerra a fazer alterações na política do Estado (…). A 
entrada da União Soviética, porém, destruiu todas as esperanças de poder continuar a 
guerra.»17 Em dez dias, o exército soviético derrotou o grande exército japonês, o 
exército Kwantung, no continente chinês. A capitulação incondicional japonesa seguiu-
se a 2 de Setembro de 1945. 

Naturalmente que o presidente Truman sabia que a capitulação do Japão estava 
próxima, mesmo sem o lançamento da bomba atómica. Esta demonstração da posse 
exclusiva desta arma de incomparável poder de destruição visava na verdade um 
destinatário completamente diferente – a União Soviética. Queria mostrar aos dirigentes 
soviéticos que a destruição atómica ameaçava o seu país, caso se opusessem e resistissem 
à nova ordem mundial de acordo com os desejos e exigências dos EUA. 

O monopólio das armas atómicas também despertou no primeiro-ministro britânico 
Churchill o desejo de, agora com a ajuda da bomba atómica, alcançar o que não tinha 
conseguido nas guerras de intervenção: a destruição da União Soviética. Richard J. 
Aldrich refere-se a isto no seu livro sobre a actividade dos serviços secretos ingleses e 
americanos na Guerra Fria: «Em Maio de 1945, nos dias da derrota da Alemanha, 
Churchill ordenou a elaboração de planos para uma guerra contra a União Soviética 
(…) O objectivo de Churchill era a “eliminação da Rússia”. O plano obteve o nome de 
“Operação Impensável” (Operation Unthinkable) e só em 1990 foi desclassificado para 
publicação. Requeria centenas de milhares de tropas britânicas e americanas, apoiadas 
por 100 mil soldados alemães rearmados para desencadear um ataque surpresa contra 
os seus aliados de Leste cansados da guerra. Simultaneamente a RAF atacaria cidades 
soviéticas a partir de bases no Norte da Europa. (…) Os chefes de estado-maior, Brooke, 
Cunningham e Tedder, estavam horrorizados com a ideia de Churchill (…) Sabiam que 
esta seria uma guerra que o Ocidente não poderia vencer. (…) Por que pensava 
Churchill no Verão de 1945 que o Ocidente podia competir com a União Soviética? A 
resposta era clara – a chegada da bomba atómica. (…) Brooke escreveu no seu diário, 
“Churchill via-se agora como único possuidor da bomba atómica e na situação de a 
lançar onde entendesse. E assim, todo-poderoso, em condições de se impor a 
Stáline”.»18 

O monopólio da bomba atómica era a arma milagrosa dos EUA para o ataque exterior 
à União Soviética, assim será o browderismo, desenvolvido no moderno revisionismo, 
para a conquista da fortaleza socialista por dentro. 

                                                      
17 Der zweite Weltkrieg 1939-1945. Kurze Geschichte, (A II Guerra Mundial. Breve História), 

Berlim (RDA), 1988, p. 712. 
18 Richard J. Aldrich, The Hidden Hand. Britain, America and Cold War Secret Intelligence, 

Londres, 2001, p. 56-63. 
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Mas muito rapidamente os dirigentes soviéticos, com o apoio dos dirigentes dos 
partidos comunistas e operários, goraram as esperanças imperialistas em relação aos 
efeitos destas armas milagrosas. 

Na Conferência de Potsdam (17.07/02.08.1945), o presidente Truman já tinha tentado 
fazer ceder Stáline com o anúncio de que os EUA possuíam uma nova arma com um 
potencial destruidor inédito. Para sua grande frustração, Stáline não se mostrou 
minimamente impressionado. Mais tarde, Truman escreveu admirado, «o primeiro 
russo» não demonstrou «nenhum interesse especial».19 

Pior ainda: a 25 de Setembro de 1949 o monopólio americano da arma atómica é 
quebrado com o ensaio bem sucedido da bomba atómica soviética! 

O governo soviético, sob a direcção de Stáline, tinha tratado de desfazer o sonho do 
imperialismo americano de dominar o mundo com a bomba atómica. 

A coisa também não correu muito melhor com a especulação sobre a segunda arma 
milagrosa do imperialismo, o seu cavalo de Tróia, o revisionismo moderno transformado 
em ideologia de Estado, o revisionismo de Tito. 

A direcção de Tito do PCJ perseguia consequentemente o objectivo de alcançar a 
unificação da Jugoslávia com a Bulgária e Albânia, sob o pretexto hipócrita de concretizar 
o desígnio propagado desde os anos 20 pela Internacional Comunista – a constituição de 
uma Federação dos Balcãs sob princípios socialistas –, mas o verdadeiro intuito era 
constituir um bloco nos Balcãs fora da influência da União Soviética, que serviria de 
contrapeso nos outros estados socialistas. 

Este objectivo só era porém conhecido no círculo restrito da direcção do PCJ. Para o 
exterior, a Jugoslávia conduzia uma política que dava a impressão a quem estava de fora 
de que se tratava do país socialista que mais seguia o exemplo da União Soviética e a que 
de todos era o mais «sovietizado». A nós, camaradas na RDA, também nos parecia assim. 
Nunca esquecerei o seguinte episódio. Um dia, de certeza em Maio ou Junho de 1948, na 
Escola do Partido em Berlim apareceu no programa o desenvolvimento dos países das 
democracias populares. O camarada Kurt Schneidewind, do CC do SED, era o orador. A 
Jugoslávia mereceu-lhe a melhor nota de todos os estados democrático-populares 
porque, como dizia, o nível de desenvolvimento da Jugoslávia era o que mais se 
aproximava da União Soviética. Isto não provocou nenhuma admiração porque todos nós 
também pensávamos assim, já que era exactamente essa a imagem que a nossa 
informação divulgara até aí da Jugoslávia. E também na União Soviética se pensou assim 
durante muito tempo. Isto foi confirmado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros 
soviético, A. I. Vichínski, quando, no Verão de 1948, afirmou o seguinte sobre as relações 
da Jugoslávia com a União Soviética: «Depois da vitória sobre a Alemanha hitleriana, 
estabeleceram-se as mais fraternas relações entre a União Soviética e a Jugoslávia, 
foram tomadas importantes decisões para, na arena internacional, económica, política 
e militarmente ajudar a Jugoslávia, que nós consideramos um dos nossos aliados 
ideologicamente mais fiéis.»20 

Isto explica que Belgrado tenha sido escolhida como sede do Bureau de Informação 
dos Partidos Comunistas e Operários, quando da sua fundação em Setembro de 1947.21 

                                                      
19 Idem, ibidem. 
20 Auferstanden, p. 164. 
21 Für Frieden und Volksdemokratie. Bericht über die Tätigkeit einiger kommunistischer 

Parteien, gehalten auf der Konferenz in Polen Ende September 1947 (Pela Paz e Democracia 
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Isto também que, no início de 1948, parecesse não existir nenhum impedimento à criação 
da Federação dos Balcãs, como a qual, Gueórgui Dimítrov, primeiro-ministro da 
Bulgária, tinha concordado. 

Mas, na Primavera de 1948, a direcção jugoslava assumiu uma posição cada vez mais 
agressiva perante a União Soviética, o que finalmente conduziu a direcção da União 
Soviética, depois de as suas cartas e protestos não terem surtido efeito, a retirar, em Abril 
de 1948, os seus conselheiros e especialistas militares da Jugoslávia. Essa tinha sido 
exactamente a intenção da direcção jugoslava. Desta forma, a direcção de Tito começou a 
concretizar os seus objectivos. Já em Novembro de 1944, Kardelj, colaborador próximo 
de Tito, durante a sua estadia em Sófia, tinha revelado a Traítcho Kostov: «Os 
americanos e os ingleses, relatou Kardelj, estão completamente decididos a não 
permitir, de forma alguma, que países que sejam libertados pela União Soviética, se 
afastem do bloco dos países ocidentais. Nesta base, já durante a guerra, foi estabelecido 
um determinado acordo entre Tito, por um lado, e os americanos e os ingleses, por 
outro. (…) Kardelj afirmou que o governo jugoslavo tencionava solicitar à URSS que as 
tropas soviéticas abandonassem a Jugoslávia assim que os combates estivessem 
terminados nesta região. “Mas isso não é suficiente”, disse-me Kardelj, “as tropas 
soviéticas têm de abandonar a Bulgária, pois os americanos e os ingleses estão 
profundamente empenhados em que a influência soviética não se espalhe para Sul do 
Danúbio.” Kardelj referiu que Tito e toda a direcção jugoslava encaravam a anexação 
imediata da Bulgária pela Jugoslávia como a melhor forma de atingir este objectivo, 
sendo possível utilizar, no interesse da direcção jugoslava, a ideia extremamente 
popular entre os povos da Jugoslávia e da Bulgária de uma Federação dos Eslavos do 
Sul. “Então”, esclareceu-me Kardelj, “a Bulgária deixará de ser vista como um Estado 
inimigo, tornar-se-á parte de uma potência aliada e a presença de tropas soviéticas no 
seu território tornar-se-á supérflua, injustificável.”» 

À época a «anexação imediata» não se concretizou porque, como declarou Kostov, 
chegou de Moscovo um aviso categórico de Gueórgui Dimítrov: «Não se deve apressar a 
união da Bulgária com a Jugoslávia». A Federação poderia «ter consequências 
indesejáveis sem uma preparação prévia no campo da política externa.» Em Março de 
1945, Kostov recebeu a visita de um outro membro da direcção jugoslava, Milovan Djilas. 
Insatisfeito, porque Kostov não tinha conseguido a anexação imediata, declarou que 
«apesar do fracasso, o nosso objectivo comum não será retirado da ordem do dia.»22 

Kostov teve ainda várias reuniões, inclusive com o próprio Tito, sobre a melhor forma 
de concretizar finalmente a união da Bulgária como a Jugoslávia. A última foi em 
Novembro de 1947, e depois desta data teve múltiplas reuniões com Cicmil, o 
representante jugoslavo na Bulgária, sobre o mesmo assunto. No seu último encontro 
com Cicmil, em Abril de 1948, este informou-o de que Tito o tinha encarregado de lhe 
anunciar «a eminente ruptura definitiva das relações entre a Jugoslávia e a União 
Soviética, por um lado, e os países das democracias populares por outro.»23 

Tito concretizou a anunciada ruptura através da recusa da proposta da União Soviética 
e de outros partidos do Bureau de Informação de «examinar a situação no partido 
comunista jugoslavo na reunião do Bureau de Informação, segundo os princípios 
normais de camaradagem entre partidos, na base dos quais, a actividade de outros 
                                                                                                                                                                      
Popular. Relatório sobre a actividade de alguns partidos comunistas apresentado na conferência 
na Polónia, no final de Setembro de 1947), Berlim, 1947, pp. 3-4. 

22 Traitscho Kostoff, pp. 98 e 103. 
23 Idem, ibidem, pp. 103, 106, 120 e segs., e 129. 
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partidos comunistas foi analisada na primeira reunião, do Bureau de Informação».24 
Tito usou o argumento de que, numa tal reunião, o PC da Jugoslávia seria colocado numa 
«situação desigual». Na Resolução da reunião, realizada na segunda quinzena de Julho 
de 1948, na Roménia, sem a participação do PC da Jugoslávia, os restantes partidos do 
Bureau de Informação – ou seja o Partido dos Trabalhadores da Bulgária, o Partido dos 
Trabalhadores da Roménia, o PC da União Soviética (bolchevique), o PC da França, o PC 
da Checoslováquia e o PC da Itália – afirmam o seguinte: 

«Esforçando-se por fugir à justa crítica dos partidos irmãos no Bureau de 
Informação, os dirigentes jugoslavos inventaram a versão da sua suposta “situação 
desigual”. É preciso dizer que nesta versão nem uma única palavra é verdadeira. Sabe-
se que os partidos comunistas, na fundação do Bureau de Informação, partiram do 
facto indiscutível de que cada partido tem de prestar contas ao Bureau, assim como 
cada partido possui o direito de criticar os outros partidos. Na primeira reunião dos 
nove partidos comunistas, o Partido Comunista da Jugoslávia usou largamente este 
direito. A recusa dos jugoslavos em prestar contas da sua actividade ao Bureau de 
Informação e em ouvir as apreciações críticas dos outros partidos comunistas significa 
uma verdadeira violação da igualdade entre os partidos comunistas e significa a 
exigência de criar uma situação privilegiada para o PCJ.» Na sua resolução, os partidos 
do Bureau de Informação chegaram à inevitável conclusão de «que o CC do PCJ e o PCJ 
se colocam assim fora da família dos partidos comunistas irmãos, fora da frente de 
unidade comunista e consequentemente também fora das fileiras do Bureau de 
Informação.»25 

Assim terminou num completo fiasco, e com a vacina do movimento comunista 
mundial contra os germens da doença e da degeneração que deveriam ser introduzidos 
nos partidos comunistas, a primeira tentativa do imperialismo de utilizar a sua segunda 
arma milagrosa, a encarnação estatal do revisionismo moderno, a Jugoslávia de Tito, 
para dissolver a frente de unidade comunista. O PCU(b) e o movimento comunista 
mantiveram o rumo leninista no caminho de vitórias futuras. 

Só quando este caminho foi abandonado, o imperialismo obteve uma nova 
oportunidade de usar com êxito a sua segunda nova arma, o «revisionismo moderno». 

A análise pormenorizada das razões deste novo avanço do revisionismo, que conduziu 
finalmente ao êxito desejado pelo imperialismo, ultrapassa em muito o objectivo destas 
«Reflexões sobre o Diário de Dimítrov» e fica reservado para um outro estudo. 

 
 

                                                      
24

 Comunicado sobre a reunião do Bureau de Informação dos Partidos Comunistas sobre a 
situação no Partido Comunista da Jugoslávia, in Die Lehren aus der Entartung der 
jugoslawischen Parteiführung (Os ensinamentos da degeneração da direcção do partido 
jugoslavo), Berlim, 1948, p. 16. 

25 Idem, ibidem, p. 17. 
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Índice de nomes 
(Acrescentado pela edição portuguesa) 

 
Abbe, Ernest Karl (1840-1905), físico alemão, 

inventor de vários tipos de lentes e instrumentos 
ópticos, tornou-se co-proprietário da companhia 
Carl Zeiss em 1886. 

 
Aldrich, Richard J. (1961), investigador 

britânico, professor de Relações Internacionais, é 
autor de vários livros sobre temas relacionados 
com a actividade dos serviços secretos ocidentais. 

 
Bartel, Walter (1904-1992), membro da 

juventude comunista da Alemanha desde 1920, 
entrou para o partido em 1923. É preso pelos 
nazis entre 1933 e 1935, emigrando a seguir para a 
Checoslováquia, onde volta a ser preso em 1939, 
na sequência da invasão alemã, passando toda a 
guerra no campo de Buchenwald. Após a 
libertação foi um dos fundadores do PSUA, tendo 
trabalhado como assistente pessoal de Wilhelm 
Pieck. Posteriormente seguiu a carreira 
académica, doutorou-se em Filosofia e tornou-se 
professor de História Moderna. Entre 1957 e 1962 
foi director do Instituto de História 
Contemporânea da Alemanha. Como sobrevivente 
dos campos nazis, trabalhou no Comité da 
Resistência de Combatentes Antifascistas e foi 
eleito em 1970 presidente do Comité 
Internacional de Buchenwald. É autor de 
numerosos estudos de História.  

 
Bernstein, Eduard (1850-1932), dirigente da 

ala direita do Partido Social-Democrata da 
Alemanha e da II Internacional. Ideólogo do 
reformismo e do revisionismo, é dele a palavra de 
ordem «O movimento é tudo, o objectivo final não 
é nada».  

 
Bismarck, Otto Eduard Leopold von (1815-

1898), primeiro-ministro da Prússia (1862-1890), 
promoveu a unificação da Alemanha, da qual se 
torna o primeiro chanceler entre 1871 e 1890). 
Inimigo feroz do movimento operário ascendente, 
cujos partidos proíbe nos anos 80, institui 
pensões de reforma e seguros de doença e de 
acidentes de trabalho para atenuar o 
descontentamento da classe operária. 

 

Bock, Helmut, não encontrámos referências 
biográficas. 

 
Bosch, Robert (1861-1942), industrial, 

engenheiro e inventor alemão, fundou a Robert 
Bosch GmbH, em 1886, que se especializa em 
sistemas de ignição eléctrica para motores de 
combustão interna. Pertence-lhe a invenção da 
vela de ignição. Durante o período nazi dedica-se 
ao fabrico de armamento. Hoje, o grupo Bosch é 
um dos maiores fabricantes mundiais de 
componentes para a indústria automóvel. 

 
Brooke, Alan Francis (1883-1963), marechal-

de-campo, comandou o segundo corpo da Força 
Expedicionária Britânica, participando na 
evacuação dos aliados em Dunquerque. Em 1941 
torna-se comandante-em-chefe do exército 
britânico, integrando o comando das forças 
aliadas ocidentais. 

 
Cicmil, O.M., não encontrámos referências 

biográficas sobre este dirigente jugoslavo.  
 
Cunningham, Andrew Browne (1883-1963), 

almirante britânico, nomeado em 1943 
comandante-em-chefe das forças navais do 
Mediterrâneo. Participou nas principais 
conferências dos aliados no Cairo, Teerão, Ialta e 
Potdsdam. 

 
Djilas, Milovan (1911-1995), sérvio-

montenegrino, membro do Partido Comunista da 
Jugoslávia desde 1932, do CC desde 1938 e do 
Politburo a partir de 1940. Juntamente com Tito é 
um dos organizadores da resistência, tornando-se 
comandante da guerrilha. Após a libertação, 
ocupa o cargo de vice-presidente do governo de 
Tito. Nos finais de 1953 assume-se como crítico do 
regime exigindo mais democracia no partido e no 
país. Demitido do governo e dos cargos 
partidários, abandona o partido em 1954, 
declarando, em Dezembro, ao New York Times 
que a Jugoslávia estava a ser governada por 
reaccionários. Em 1956 é condenado por 
propaganda antijugoslava, cumprindo várias 
penas de prisão até ser libertado em 1966 e 
autorizado a deixar o país. 
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Haak, Ilse, não encontrámos referências 
biográficas. 

 
Horthy, Miklós Horthy de Nagybánya (1868-

1957), um dos chefes militares da Hungria, foi 
regente do reino entre 1920 e 1944, impondo-se 
ao arquiduque, Joseph-Auguste de Habsbourg-
Lorraine. Adere formalmente ao Eixo em Abril de 
1941 e participa na guerra ao lado da Alemanha 
nazi, designadamente na invasão da Jugoslávia. 
Após a vitória sobre o nazi-fascismo, os aliados 
dão-lhe protecção e evitam que seja julgado como 
criminoso de guerra. Refugia-se então em 
Portugal, no Estoril, onde morre aos 89 anos. 

 
Kadar, János, verdadeiro apelido Csermanek, 

(1912-1989), secretário-geral do Partido Socialista 
Operário da Hungria entre 1956 e 1988, e 
primeiro-ministro entre 1956 e 1958 e 1961 e 
1965. Aderiu à juventude comunista em 1931 e ao 
partido em 1935. Participante na resistência na 
Hungria, Checoslováquia e Jugoslávia, entra para 
o CC em 1942 e para o Poliburo em 1945. Em 1948 
é designado ministro dos Assuntos Internos. Em 
Junho de 1951 é preso acusado de traição e de 
titismo. Reabilitado em 1954, volta a integrar o 
Politburo do Partido dos Trabalhadores da 
Hungria (PTH), assim designado desde 1948. 
Após a autodissolução do PTH (1 de Outubro 
1956), integra o comité executivo do recém-criado 
Partido Socialista Operário da Hungria. Entre 30 
de Outubro e 4 de Novembro de 1956 foi ministro 
de Estado do governo de Imre Nagy. Na noite de 1 
de Novembro voa secretamente para a URSS, 
onde, demarcando-se de Nagy, participa na 
organização do «governo revolucionário operário 
camponês da Hungria», que passa a dirigir com o 
apoio da URSS. 

 
Kardelj, Edvard (1910-1979), esloveno, 

membro do Partido Comunista da Jugoslávia 
desde 1926. Trabalhou no Komintern em Moscovo 
entre 1936 e 1937. Após a invasão da Jugoslávia, 
em Abril de 1941, torna-se um dos líderes da 
Frente de Libertação do Povo Esloveno, juntando-
se à resistência liderada por Tito em Maio de 
1945. 

 
Kostov, membro do Partido Comunista da 

Bulgária desde 1920, do CC desde 1931, do 
Politburo desde 1937. Após cinco anos de prisão, 
emigra para a URSS em 1929, onde se torna 
membro do PCU(b) e trabalha no Komintern. 
Entrando clandestinamente na Bulgária, torna-se 

secretário do CC e redactor do órgão central entre 
1938 e 1942, altura em que é preso. Libertado 
pelos resistentes em 1944, exerce funções como 
secretário-geral do partido entre 1944 e 1946, 
permanecendo no Politburo em 1948. Vice-
primeiro-ministro e presidente do Conselho 
Económico (1946), é exonerado das suas funções 
em 1949, sendo preso e acusado com outros dez 
dirigentes de espionagem e conspiração contra-
revolucionária. É condenado morte, enquanto os 
restantes arguidos são sentenciados com penas de 
prisão. 

 
Krupp, Friedrich (1787-1826), industrial 

alemão, fundador em 1811 da empresa de fundição 
de aço que deu origem ao conglomerado Krupp 
AG. Foi sucedido por Alfred Krupp (1812-1887), 
depois por Friedrich Alfred Krupp (1854-1902) e 
pela sua filha Bertha e marido, o barão Gustav von 
Bohlenund Halbach, que após o casamento, em 
1906, passou a usar o apelido Krupp. Mais tarde 
viria a ser um fervoroso apoiante de Adolf Hitler e 
um dos financiadores e fornecedores do 
rearmamento da Alemanha. Nas fábricas Krupp 
produziram-se tanques, canhões, munições, com 
amplo recurso à mão-de-obra escrava dos 
prisioneiros de guerra e detidos em campos de 
concentração. Após a vitória sobre o fascismo foi 
julgado como criminoso de guerra no Tribunal de 
Nuremberga, ao qual não compareceu por já estar 
senil. Todavia, o seu filho Alfred foi condenado a 
12 anos de prisão por crimes contra a humanidade 
no famoso julgamento Krupp (1947-48), sendo 
libertado ao fim de três anos. Em 1953 foi-lhe 
restituída a companhia que rapidamente se 
tornou numa das maiores da Europa, fundindo-se 
em 1997 com o concorrente Thyssen, dando 
origem ao actual ThyssenKrupp AG. 

 
Liebknecht, Karl (1871-1919), advogado, foi 

um dos fundadores do Partido Social-Democrata 
da Alemanha (SPD) e do Partido Comunista da 
Alemanha (KPD). Em 2 de Dezembro de 1914 foi o 
único deputado do SPD que votou contra os 
créditos de guerra. Foi assassinado com Rosa 
Luxemburg, em Berlim, em 15 de Janeiro de 1919, 
após o jornal do SPD, Vorwärts, ter oferecido 100 
mil marcos de recompensa pelas cabeças dos dois 
revolucionários. 

 
Luxemburg, Rosa (1871-1919), destacada 

personalidade do movimento operário alemão, 
polaco e internacional. Pertencendo à ala 
esquerda da II Internacional, integrou o grupo 
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fundador do Partido Comunista da Alemanha 
(Dezembro de 1918), formado na base da Liga 
Espartaquista, criada em 1916 na sequência da 
cisão no SPD devido ao seu apoio à guerra 
imperialista. 

 
Rákosi, Mátyas (1892-1971), membro do 

Partido Comunista da Hungria desde a I Guerra 
Mundial, foi vice-ministro do Comércio e ministro 
da Produção Social durante a curta existência da 
República Soviética da Hungria (21 de Março - 6 
de Agosto), proclamada por Béla Kun. Refugia-se 
na URSS e trabalha no Komintern até 1945. De 
regresso à Hungria, é de imediato eleito 
secretário-geral do Partido Comunista, que se 
funde em 1948 com o Partido Social-Democrata, 
dando origem ao Partido dos Trabalhadores da 
Hungria. Em Julho de 1956 é destituído pelo CC. 
Pouco tempo depois fixa-se definitivamente na 
URSS. Em 1970 é-lhe dada a possibilidade de 
regressar ao seu país com a condição de se abster 
da participação activa na política húngara, o que 
recusa terminantemente. Falece na cidade de 
Górki. 

 
Ránkovitch, Aleksándar, também conhecido 

como Leka Marko, (1909-1983), sérvio, membro 
do Partido Comunista da Jugoslávia desde 1928, 
do Politburo desde 1937. Adjunto de Tito, 
desempenhou um papel cimeiro na resistência 
jugoslava contra os ocupantes nazis. Em 1946 é 
nomeado ministro dos Assuntos Internos, 
dirigindo os órgãos de segurança. É nesse cargo 
que efectua as prisões dos chamados «stalinistas» 
no final dos anos 40. Torna-se vice-primeiro-
ministro em 1956, entre outros postos que ocupa 
na direcção do Estado e do partido. Vem a ser 
exonerado de todas as funções e expulso do 
partido em 1966, quando é acusado por Tito de ter 
colocado aparelhos de escuta na sua residência.  

 
Schneidewind, Kurt (1912-1983), membro da 

juventude comunista alemã desde 1927. Entra 
para o partido em 1935, emigrando para a URSS 
em 1938, onde passa toda a guerra. Participa em 
várias missões militares, designadamente na 
defesa de Leningrado. Regressa à Alemanha em 
1946, onde integra o CC do PSUA e trabalha no 
Ministério dos Negócios Estrangeiros e no seu 
serviço diplomático. 

 
Szálasi, Ferenc (1897-1946), fundador do 

partido nazi húngaro em 1935, mais tarde 
designado Partido da «Cruz de Flechas». Ocupou 

o posto de chefe de Estado e de Governo da 
Hungria entre Outubro e o início de Dezembro de 
1944, tendo fugido pouco depois de as tropas 
soviéticas iniciarem o cerco a Budapeste. Veio a 
ser capturado na Alemanha pelas tropas norte-
americanas, que o entregaram às autoridades 
húngaras. Julgado pelo tribunal popular em 1946, 
foi condenado a enforcamento por crimes de 
guerra e alta traição. 

 
Tedder, Arthur William (1890-1967), 

comandante-em-chefe da força aérea britânica, 
assume em 1943 o comando das forças aérea 
aliadas no Mediterrâneo, sendo nomeado 
comandante supremo adjunto ao lado de 
Eisenhower, com quem prepara a «Operação 
Overlord».  

 
Tucholsky, Kurt (1890-1935), jornalista e 

escritor alemão sob vários pseudónimos (Kaspar 
Hauser, Peter Panter, Theobald Tiger e Ignaz 
Wrobel), foi um autor famoso durante a República 
de Weimar. Democrata de esquerda, pacifista, 
acusou os sociais-democratas de terem traído a 
revolução de Novembro de 1918, aderindo ao 
Partido Social-Democrata Independente da 
Alemanha (USPD) em 1920. Mais tarde aproxima-
se do KPD, ao qual não chega a aderir. 

 
Vellay, Rolf (1927-2001), jornalista, membro 

do Partido Comunista Alemão (DKP) trabalhou no 
jornal Kommunistische Arbeiterzeitung (KAZ) e é 
autor de numerosos artigos e ensaios políticos e 
de vários livros sobre o socialismo. Foi várias 
vezes preso na RFA após a ilegalização do DKP, no 
qual continuou a militar clandestinamente. No 
final dos anos 80 adoptou uma posição anti-
revisionista do marxismo-leninismo, pondo em 
questão as conclusões do XX Congresso do PCUS 
e a condenação do período da construção do 
socialismo dirigido por I.V. Stáline. 

 
Vichínski, Andrei Ianúrievitch (1883-1954), 

jurista e diplomata soviético. Membro do partido 
desde 1920, do CC (1937-50 e 1954), menchevique 
entre 1903 e 1920. Foi procurador da União 
Soviética (1933-39) e promotor da acusação 
contra destacados ex-dirigentes soviéticos, 
implicados em actividades contra-revolucionárias. 
Foi vice-presidente do Conselho de Comissários 
do Povo (1940-46), vice-ministro (1940-49) e 
ministro dos Negócios Estrangeiros entre 1949 e 
1953. 


