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A HISTÓRIA NA ENGRENAGEM DA MUDANÇA SOCIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se jamais existiu um movimento político que correspondeu às necessidades de 

uma situação objetiva, e que não foi resultado de causas fortuitas, ele foi o fascismo. Ao 

mesmo tempo, o caráter degenerativo da solução fascista era evidente. Ela oferecia um 

escape a um impasse institucional que era essencialmente semelhante em grande 

número de países e, no entanto, se esse remédio fosse aplicado em todo lugar ele teria 

produzido uma doença que levaria à morte. Esta é a maneira na qual perecem as 

civilizações.  

A solução fascista do impasse atingido pelo capitalismo liberal pode ser descrita 

como uma reforma da economia de mercado, alcançada ao preço da extinção de todas 

as instituições democráticas, tanto no campo industrial como no político. O sistema 

econômico, ameaçado de ruptura, poderia ser revitalizado, mas os povos ficaram sujeitos 

a uma reeducação que se propunha a desnaturalizar o indivíduo e torná- 10 incapaz de 

funcionar como unidade responsável do corpo político.1 Essa reeducação, que abrangia o 

dogma de uma religião política que negava a idéia da fraternidade do homem em todas 

as suas formas, foi alcançada através de um ato de conversão de massa, imposta aos 

recalcitrantes por métodos científicos de tortura.  

 

 

                                                 
1 Polanyi, K., “The Essence of Fascin”. Em Chistianity and the Social Revolution, 1935. 
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O aparecimento desse movimento nos países industrializados do globo, e até 

mesmo em alguns menos industrializados, jamais pode ser atribuído a causas locais, 

mentalidades nacionais ou formação histórica, como fizeram sistematicamente os 

contemporâneos. O fascismo teve tão pouco a ver com a Primeira Guerra Mundial como 

com o Tratado de Versalhes, com o militarismo Junker como com o temperamento 

italiano. O movimento surgiu em países derrotados, como a Bulgária, e em países 

vitoriosos, como a Iugoslávia; em países de temperamento nórdico, como a Finlândia e a 

Noruega, e de temperamento sulista, como a Itália e a Espanha; em países de raça 

ariana, como a Inglaterra, a Irlanda ou a Bélgica, e de raças não-arianas, como o Japão, 

a Hungria ou a Palestina; em países de tradição católica, como Portugal, e em países 

protestantes, como a Holanda; em comunidades militares, como a Prússia, e unidades 

civis, como a Áustria; em culturas antigas, como a França, e novas, como os Estados 

Unidos e os países latino-americanos. De fato, não houve qualquer tipo de formação - de 

tradição religiosa, cultural ou nacional - que tornasse um país imune ao fascismo, uma 

vez dadas as condições para a sua emergência.  

Ademais, foi marcante a falta de relação entre a sua força material e numérica e a 

sua efetividade política. O próprio termo "movimento" era equivocado, uma vez que 

implicava uma espécie de alistamento ou participação pessoal de grandes massas. Se 

houve alguma coisa característica no fascismo foi a sua independência de tais 

manifestações populares. Embora seu objetivo fosse um cortejo de massas, sua força 

potencial era reconhecida não pelo número dos seus adeptos mas pelo fato de os líderes 

fascistas gozarem da boa vontade de pessoas em postos de relevância, cuja influência 

na comunidade podia defendê-los das conseqüências eventuais de uma revolta abortada, 

afastando assim os riscos da revolução.  

Um país que se avizinhava da fase fascista revelava sintomas e entre eles não 

era necessária a existêricia de um movimento fascista propriamente dito. Entre esses 

indícios importantes estavam a difusão de filosofias irracionais, estéticas raciais, 

demagogia anticapitalista, opiniões heterodoxas sobre a moeda, crítica do sistema 

partidário, a depreciação amplamente difundida do "regime", ou qualquer que seja o 

nome dado ao conjunto democrático vigente. Na Áustria a chamada filosofia universalista 

de Othmar Spann, na Alemanha a poesia de Stephan George e o romantismo 

cosmogônico de Ludwig Klages, na Inglaterra a vitalidade erótica de D. H. Lawrence, na 

França o culto do mito político de Georges Sorel estavam entre os seus precursores  
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extremamente diversificados. Hitler foi colocado no poder, eventualmente, pela facção 

feudalista em torno do presidente Hindemburg, da mesma forma que Mussolini e Primo 

de Rivera foram elevados a seus cargos pelos seus respectivos soberanos. No entanto, 

Hitler tinha um vasto movimento a apoiá-lo; Mussolini tinha um movimento pequeno· 

Primo de Rivera não tinha nenhum. Em nenhum dos casos ocorreu uma verdadeira 

revolução contra a autoridade constituída. As táticas fascistas foram, invariavelmente, as 

de uma rebelião simulada, arranjada com a aprovação tácita das autoridades que fingiam 

ter sido superadas pela força.  

Este é o e boço simples de um quadro complexo no qual ainda teria que se dar 

lugar a figuras tão diversas como o demagogo independente e católico da Detroit 

industrial, ou o "Kingfish" da atrasada Louisiana, os conspiradores militares japoneses e 

os sabotadores ucranianos anti-soviéticos. O fascismo era uma possibilidade política 

constante, uma reação emocional quase instantânea em cada comunidade industrial 

desde 1930. Pode-se chamá-lo um "passo", de preferência a um "movimento", para 

indicar a natureza impessoal da crise, cujos sintomas eram freqüentemente vagos e 

ambíguos. Muitas vezes as pessoas não estavam certas se um discurso político ou uma 

peça, um sermão ou uma parada pública, uma meta física ou uma exposição artística, um 

poema ou um programa partidário, era fascista ou não. Não havia um critério aceito para 

o fascismo e nem ele possuía dogmas convencionais. Entretanto, um aspecto 

significativo de todas as suas formas organizadas foi a maneira abrupta na qual ele 

aparecia e desaparecia outra vez, apenas para irromper com mais violência após um 

período indefinido de latência, Tudo isso assenta no quadro de uma força social que 

aumenta e diminui de acordo com a situação objetiva.  

O que intitulamos como "situação fascista", para resumir, nada mais foi do que a 

ocasião tipica das vitórias fáceis e completas do fascismo. De repente, pareciam 

dissolver-se as tremendas organizações do trabalho industrial e político e outros 

devotados mantenedores da liberdade constitucional, e minúsculas forças fascistas 

punham de lado o que parecia até então a força irresistivel de governos democráticos, 

partidos, sindicatos profissionais. Se uma "situação revolucionária" é caracterizada pela 

desintegração psicológica e moral de todas as forças de resistência, a ponto de um 

punhado de rebeldes mal armados ser capaz de assaltar as fortalezas aparentemente 

intransponíveis da reação, então a "situação fascista" é seu paralelo total, exceto pelo 

fato de que aqui os baluartes da democracia e liberdades constitucionais foram  
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assaltados e suas defesas ruíram da mesma forma espetacular. Na Prússia, em julho de 

1932, o governo legal dos social-democratas, entrincheirado na sede do poder legítimo, 

capitulou diante da simples ameaça de uma violência inconstitucional por parte de Herr 

von Papen. Cerca de seis meses mais tarde, Hitler se apoderou pacificamente dos postos 

mais altos do poder, de onde lançou um ataque revolucionário de destruição total contra 

as instituições da República de Weimar e os partidos constitucionais. Imaginar que foi a 

força do movimento que criou situações como essas, e não ver que foi a situação que fez 

nascer o movimento, neste caso, é perder de vista a lição mais importante das últimas 

décadas.  

O fascismo, como o socialismo, enraizava-se numa sociedade de mercado que se 

recusava a funcionar. Daí ser ele de caráter mundial, de alcance católico, universal na 

aplicação; os temas transcendiam a esfera econômica e geravam uma transformação 

geral de um tipo distintamente social. Ele se irradiou para quase todos os campos da 

atividade humana, seja político ou econômico, cultural, filosófico, artístico ou religioso. 

Até certo ponto, ele aglutinou-se às tendências locais e tópicas. Não é possível entender 

a história desse período, a menos que se distinga entre o movimento fascista subjacente 

e as tendências efêmeras com as quais esse movimento se fundiu em diferentes países.  

Na Europa da década de 1920 duas dessas tendências assumem forma 

proeminente e encobrem o padrão do fascismo, mais débil, porém amplamente mais 

compreensível: contra-revolução e revisionismo nacionalista. Seu ponto de partida mais 

imediato foram os tratados e as revoluções pós-guerra. Embora estritamente 

condicionados e limitados a seus objetivos específicos, eles foram facilmente confundidos 

com o fascismo.  

As contra-revoluções eram o retorno habitual do pêndulo político em direção a um 

estado de coisas que havia sido perturbado violentamente. Tais movimentos foram 

típicos da Europa, pelo menos desde o estabelecimento do Commonwealth inglês, e 

tinham apenas uma conexão limitada com os processos sociais da sua época. Na década 

de 1920 ocorreram numerosas situações do mesmo tipo, uma vez que os levantes que 

derrubaram mais de uma dúzia de tronos na Europa Central e Oriental deviam-se, em 

parte, à repercussão da derrota e não a um movimento em direção à democracia. A 

tarefa da contra-revolução era principalmente política e recaiu, naturalmente, sobre as 

classes destituídas e grupos tais como dinastias, aristocracias, igrejas, indústrias 

pesadas e partidos a eles filiados. As alianças e os choques de conservadores 
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e fascistas durante esse período estavam relacionados, basicamente, com a parte que 

caberia aos fascistas na intentona contra-revolucionária. Ora, o fascismo foi urna 

tendência revolucionária dirigida tanto contra o conservadorismo como contra as forças 

revolucionárias competidoras do socialismo. Isto não impediu aos fascistas de procurar o 

poder na área política, oferecendo seus serviços à contra-revolução. Pelo contrário, eles 

reclamaram a ascendência, principalmente pela suposta impotência do conservadorismo 

em cumprir a tarefa inevitável de impedir o socialismo. Os conservadores, naturalmente, 

tentaram monopolizar as honras da contra-revolução e, na verdade, fizeram-na sozinhos, 

corno ocorreu na Alemanha. Eles privaram os partidos da classe trabalhadora da 

influência e do poder, sem porém transmiti-los aos nazistas. O mesmo ocorreu na 

Áustria, onde os socialistas cristãos um partido conservador - desarmaram os 

trabalhadores em grande escala (1927) sem fazer qualquer concessão à "revolução da 

direita". Mesmo quando era inevitável a participação fascista na contra-revolução, os 

governos (fortes) estabelecidos relegaram o fascismo ao esquecimento. Isto aconteceu 

na Estônia em 1929, na Finlândia em 1932, na Lituânia em 1934. Regimes pseudoliberais 

enfraqueceram o poder do fascismo, pelo menos durante algum tempo, na Hungria em 

1922 e na Bulgária em 1926. Só na Itália é que os conservadores foram incapazes de 

restaurar a disciplina do trabalho na indústria sem fornecer aos fascistas urna 

oportunidade de adquirir poder.  

Nos países derrotados militarmente, mas também na Itália derrotada 

"psicologicamente", agigantava-se o problema nacional. Aqui havia uma tarefa cuja 

premência não podia ser negada. O desarmamento permanente dos países derrotados 

era o mais profundo dos temas. Num mundo no qual a única organização existente de lei 

internacional, de ordem internacional, e de paz internacional repousava no equilíbrio-de-

poder, uma série de países se via impotente, sem poder imaginar que tipo de sistema 

substituiria o antigo. A Liga das Nações representava, quando muito, um sistema 

avançado de equilíbrio-de-poder, mas, na verdade, ela não se aproximava sequer do 

nível do antigo Concerto da Europa, pois faltava-lhe o pré-requisito de uma difusão geral 

de poder. O nascente movimento fascista se colocou, praticamente, em todos os lugares, 

a serviço do tema nacional; dificilmente ele teria sobrevivido sem assumir essa tarefa.  

Entretanto, ele usou esse tema apenas como degrau; em outras ocasiões seu tom 

era pacifista e isolacionista. Na Inglaterra e nos Estados p Unidos ele se aliou ao 

apaziguamento; na Áustria o Heimwehr cooperou 
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com diferentes pacifistas católicos, e o fascismo católico era antinacionalista por 

princípio. Huey Long não precisou do conflito de fronteiras com o Mississippi ou o Texas 

para lançar seu movimento fascista em Baton Rouge. Movimentos similares na Holanda e 

na Noruega foram não-nacionalistas ao ponto da traição - Quisling pode ter sido um 

nome para um bom fascista, mas certamente não era o nome de um bom patriota.  

Na sua luta pelo poder político, o fascismo está inteiramente livre para desprezar 

ou utilizar temas locais, à vontade. Seu objetivo transcende o arcabouço político e 

econômico: é social. Ele coloca uma religião política a serviço de um processo 

degenerativo. No seu processo de ascensão ele exclui apenas algumas emoções na sua 

orquestração; uma vez vitorioso, porém, ele afasta da sua banda todas as outras 

motivações, a não ser um pequeno grupo, um grupo extremamente característico. A 

menos que possamos distinguir perfeitamente entre esta pseudo-intolerância no caminho 

para o poder e a intolerância genuína quando no poder, dificilmente poderemos 

compreender a diferença, sutil mas decisiva, entre o suposto nacionalismo de alguns 

movimentos fascistas durante a revolução e o não-nacionalismo especificamente 

imperialista que eles desenvolveram depois da revolução.2 

Embora os conservadores fossem bem-sucedidos, em regra, em conduzir as 

contra-revoluções internas, dificilmente eles conseguiam resolver o problema nacional-

internacional dos seus países. Brüning afirmava, em 1940, que as reparações alemãs e o 

desarmamento haviam sido solucionados por ele antes que a "facção em torno de 

Hindemburg" decidisse afastá-lo do cargo e dar o poder aos nazistas, e alegou que a 

razão deste ato era não quererem dispensar-lhe as honras devidas.3 Num sentido muito 

limitado, se isto aconteceu ou não parece imaterial, pois a questão da igualdade de status 

da Alemanha não se restringia ao desarmamento técnico, conforme alegava Brüning, 

mas incluía a questão igualmente vital da desmilitarização. Também não era realmente 

possível desprezar a força que a diplomacia alemã conseguiu através da existência das 

massas nazistas, devotadas a políticas nacionalistas radicais. Os eventos provaram 

conclusivamente que a igualdade de status da Alemanha não podia ter sido atingida sem 

uma partida 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Heymann, H., Plan for Permanent Peace, 1942. Cf. A carta de 8 de janeiro de 1940 de Brüning.. 
3 Rauschning, H., The Voice of Destruction, 1940. 
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revolucionária, e é a essa luz que se tornou aparente a terrível responsabilidade do 

nazismo, que empenhou uma Alemanha livre e igualitária numa carreira de crimes. Tanto 

na Alemanha quanto na Itália, o fascismo só pôde assumir o poder porque foi capaz de 

usar como alavanca problemas nacionais insolúveis, enquanto na França ou na Grã-

Bretanha o fascismo foi enfraquecido decisivamente pelo seu antipatriotismo. Somente 

em países pequenos, naturalmente dependentes, é que o espírito da subserviência a um 

poder estrangeiro provou ser um ativo para o fascismo. Foi apenas por acidente, como 

vemos, que o fascismo europeu na década de 1920 se ligou às tendências nacionais e 

contra-revolucionárias. Foi um caso de simbiose entre movimentos de origens 

independentes, que se reforçaram uns aos outros, e criaram a impressão de uma 

similaridade básica quando, na verdade, não estavam relacionados.  

Na realidade, o papel desempenhado pelo fascismo foi determinado por um fator: 

a condição do sistema de mercado.  

Durante o período 1917-1923 os governos procuraram ocasionalmente a ajuda 

fascista para restaurar a lei e a ordem: nada mais era preciso para que o sistema de 

mercado continuasse a funcionar. O fascismo continuou subdesenvolvido.  

No período 1924-1929, quando parecia garantida a restauração do sistema de 

mercado, o fascismo desapareceu como força política.  

Após 1930 a economia de mercado enfrentava uma crise geral. Em poucos anos 

o fascismo se tornou um poder mundial.  

O primeiro período, 1917-1923, produziu pouco mais do que pretendia. Numa 

série de países europeus - Finlândia, Lituânia, Estônia, Letônia, Polônia, Rumânia, 

Bulgária, Grécia, Hungria - haviam ocorrido revoluções agrárias ou socialistas, enquanto 

em outros - entre eles Itália, Alemanha e Áustria - a classe trabalhadora industrial havia 

adquirido influência política. As contra-revoluções eventualmente restabeleceram o 

equilíbrio-de-poder interno. Na maioria dos países o campesinato voltou-se contra os 

trabalhadores urbanos; em alguns países os movimentos fascistas foram iniciados por 

oficiais e a pequena nobreza, que dirigia o campesinato; em outros, como na Itália, os 

desempregados e a pequena burguesia se constituíram em tropas fascistas. Em nenhum 

lugar foi debatido outro problema se não o da lei e da ordem e não se levantava qualquer 

questão de reforma radical; em outras palavras, não era aparente qualquer indício de 

uma revolução fascista. Esses movimentos só eram fascistas na forma, isto é, na medida 

em que bandos de civis, chamados elementos irresponsáveis, faziam 
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uso da força e da violência, com a conivência de pessoas em posição de autoridade. A 

filosofia antidemocrática do fascismo já havia nascido, mas não era ainda um fator 

político. Trotski fez um volumoso relatório sobre a situação da Itália, às vésperas do 

segundo congresso do Comintern, em 1920, mas nem sequer mencionou o fascismo, 

embora o fasei já existisse há muito tempo. Levou ainda dez anos, ou mais, antes que o 

fascismo italiano, há muito estabelecido no governo do país, desenvolvesse algo da 

natureza de um sistema social distinto.  

Em 1924, e depois, a Europa e os Estados Unidos foram o cenário de um surto 

impetuoso que afogou todas as preocupações quanto à solidez do sistema de mercado. 

Considerava-se restabelecido o capitalismo. Tanto o bolchevismo como o fascismo 

estavam liquidados, exceto nas regiões periféricas. O Comintern declarou a consolidação 

do capitalismo um fato consumado; Mussolini elogiava o capitalismo liberal; todos os 

países importantes, exceto a Grã-Bretanha, estavam em ascensão. Os Estados Unidos 

gozavam de uma prosperidade legendária e o continente saía-se quase tão bem. O 

putsch havia sido sufocado, a França evacuara o Ruhr, o Reichsmark se restabelecia 

como por milagre, o Plano Dawes havia retirado a política das reparações, Locarno 

estava distante e a Alemanha estava iniciando os sete anos gordos. Antes do final de 

1926, o padrão-ouro dominava novamente, de Moscou até Lisboa.  

Foi no terceiro período - após 1929 - que se tornou aparente o verdadeiro 

significado do fascismo. O impasse do sistema de mercado era evidente. Até então o 

fascismo havia sido apenas um traço do governo autoritário da Itália que, porém, pouco 

se diferenciava daqueles de um tipo mais tradicional. Ele emergia, agora, como uma 

solução alternativa para o problema de uma sociedade industrial. A Alemanha tomou a 

iniciativa, numa revolução de âmbito europeu, e o alinhamento fascista deu à sua luta 

pelo poder uma dinâmica que logo abarcou os cinco continentes. A história estava na 

engrenagem de uma mudança social.  

Um acontecimento fortuito, mas de forma alguma acidental, iniciou a destruição 

do sistema internacional. A queda de Wall Street atingiu dimensões imensas e foi seguida 

pela decisão da Grã-Bretanha de ,se afastar do ouro e, dois anos mais tarde, por um 

passo semelhante por parte dos Estados Unidos. Simultaneamente, a Conferência do 

Desarmamento deixou de se reunir e, em 1934, a Alemanha abandonou a Liga das 

Nações.  

Esses eventos simbólicos introduziram uma época de mudança espetacular na 

organização do mundo. Três potências, Japão, Alemanha e 
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Itália, rebelaram-se contra o status quo e sabotaram a minguada instituição da paz. Ao 

mesmo tempo, a organização factual da economia mundial se recusava a funcionar. O 

padrão-ouro foi posto fora de ação, temporariamente, pelos seus criadores anglo-saxões; 

sob o disfarce de uma insolvência, as dívidas externas eram repudiadas; os mercados de 

capital e o comércio mundial minguaram. O sistema político e o sistema econômico do 

planeta se desintegraram conjuntamente.  

Dentro das próprias nações, a mudança não era menos completa. Os sistemas 

bipartidários eram substituídos por governos unipartidários e, às vezes, por governos 

nacionais. Todavia, as similaridades externas entre países ditatoriais, e países que 

conservavam uma opinião pública democrática apenas serviam para enfatizar a 

importância superlativa das instituições livres de discussão e decisão. A Rússia se voltou 

para o socialismo sob formas ditatoriais. O capitalismo liberal desapareceu nos países 

que se preparavam para a guerra, como a Alemanha, o Japão e a Itália e, em menor 

extensão, também nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha. Mas os regimes emergentes 

do fascismo, socialismo, e do New Deal eram semelhantes apenas no abandono dos 

princípios do laissez-faire.  

Enquanto a história iniciou seu curso por um acontecimento externo a todos, as 

nações individuais reagiam ao desafio segundo podiam fazê-lo. Algumas se opunham à 

mudança; algumas percorreram um grande caminho para encontrá-Ia, quando ela surgiu; 

algumas ficaram indiferentes. As soluções também foram buscadas em várias direções. 

Do ponto de vista da economia de mercado, essas soluções, às vezes radicalmente 

diferentes, representavam apenas alternativas dadas.  

Entre aqueles determinados a fazer uso de uma desarticulação geral para 

incrementar seus próprios interesses, estava o grupo de potências insatisfeitas, para as 

quais o sistema de equilíbrio-de-poder, mesmo em sua forma enfraquecida, impingido 

pela Liga, parecia oferecer uma oportunidade rara. A Alemanha estava agora ansiosa 

para apressar a queda da economia mundial tradicional, que ainda dava apoio à ordem 

internacional, e ela procurava antecipar-se a esse colapso de forma a começar antes de 

seus oponentes. Ela se separou deliberadamente do sistema internacional de capital, 

mercadoria e moeda, de forma a diminuir a autoridade do mundo exterior sobre si mesma 

quando achasse conveniente repudiar suas obrigações políticas. Patrocinou a autarquia 

econômica para garantir a liberdade necessária a seus planos a longo termo. Malbaratou 

suas reservas de ouro, destruiu seu crédito exterior pelo repúdio gratuito de suas 

obrigações e, durante algum tempo, até 
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mesmo aniquilou sua balança comercial externa favorável. Conseguiu camuflar 

facilmente suas verdadeiras intenções, uma vez que nem Wall Street, nem a City de 

Londres, nem Genebra suspeitavam que os nazistas estavam realmente operando a 

dissolução final da economia do século XIX. Sir John Simon e Montagu Norman 

acreditavam firmemente que, no devido tempo, Schacht restauraria a economia ortodoxa 

na Alemanha, ainda sob pressão, e que ela retomaria à congregação se fosse ajudada 

financeiramente. ilusões como essas sobreviveram em Downing Street até a época de 

Munich, e mesmo depois. Enquanto a Alemanha era ajudada desta forma em seus 

planos conspiratórios pela sua habilidade de ajustar-se à dissolução do sistema 

tradicional, a Grã-Bretanha se encontrava severamente prejudicada por aderir a esse 

sistema.  

Embora a Inglaterra tivesse abandonado o outro temporariamente, sua economia 

e suas finanças continuavam a se basear nos princípios de câmbios estáveis e moeda 

sólida. Daí as limitações sob as quais se encontrou em relação ao rearmamento. Assim 

como a autarquia alemã foi um resultado de considerações militares e políticas que 

decorreram da sua intenção de antecipar urna transformação geral, a estratégia e a 

política externa britânicas foram reprimidas pela sua perspectiva financeira conservadora. 

A estratégia de uma guerra limitada refletia a visão de um empório ilhado, que se vê 

seguro enquanto a sua marinha é forte o bastante para garantir o abastecimento que seu 

dinheiro sólido pode comprar nos Sete Mares. Hitler já estava no poder quando, em 1933, 

Duff Cooper, um conservador ferrenho, defendia os cortes no orçamento militar de 1932 

como feitos "em face da bancarrota nacional, considerada então um perigo ainda maior 

do que um serviço militar eficiente". Mais de três anos mais tarde, Lorde Halifax 

assegurava que se poderia conseguir a paz com ajustes econômicos e que não deveria 

ocorrer qualquer interferência no comércio, já que isto dificultaria os ajustes. No mesmo 

ano de Munich, Halifax e Chamberlain ainda formulavam a política britânica em termos de 

"balas de prata" e dos tradicionais empréstimos americanos à Alemanha. De fato, mesmo 

depois que Hitler cruzara o Rubicão e já havia ocupado Praga, Lorde Simon aprovava na 

Câmara dos Comuns a proposta de Montagu Norman de entregar as reservas de ouro 

tchecas a Hitler. Simon estava convicto de que a integridade do padrão-ouro, a cuja 

restauração ele dedicava a sua função de estadista, superava todas as outras 

considerações. Os contemporâneos acreditavam que a ação de Simon era o resultado de 

uma política determinada de apaziguamento. Na verdade,  
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ela foi uma homenagem ao espírito do padrão-ouro, que continuava a governar a 

perspectiva dos líderes da City de Londres em relação a assunto estratégicos e políticos. 

Na mesma semana em que irrompeu a guerra, o Foreign Office, em resposta a uma 

comunicação verbal de Hitler a Chamberlain, formulava a política britânica em termos dos 

tradicionais empréstimos americanos à Alemanha.4 O despreparo militar da Inglaterra foi 

principalmente o resultado da sua adesão à economia do padrão-ouro.  

A Alemanha, em princípio, colheu as vantagens daqueles que matam aquilo que 

está destinado a morrer. Sua vantagem durou enquanto a liquidação do desgastado 

sistema do século XIX permitiu-lhe manter-se na liderança. A destruição do capitalismo 

liberal, do padrão-ouro e das soberanias absolutas foi o resultado incidental das suas 

incursões de pilhagem. Ajustando-se a um isolamento procurado por ela mesma e, mais 

tarde, no decurso das suas expedições escravagistas, ela desenvolveu tentativas de 

solução para alguns dos problemas da transformação.  

Seu maior acervo político, porém, foi sua habilidade em compelir os países do 

mundo a se alinharem contra o bolchevismo. Ela se transformou na principal beneficiária 

da transformação, assumindo a liderança para a solução do problema da economia de 

mercado que, durante muito tempo, pareceu congregar a aliança incondicional das 

classes proprietárias e, na verdade, não só dessas classes. Sob o pressuposto liberal e 

marxista do primado dos interesses econômicos de classe, Hitler destinava-se a vencer. 

Mas, a longo prazo, a unidade social da nação provou ser ainda mais relevante do que a 

unidade econômica de classe.  

A ascensão da Rússia também estava ligada ao seu papel na transformação. De 

1917 a 1929 o medo do bolchevismo não era mais do que o medo da desordem que 

poderia prejudicar fatalmente a restauração de uma economia de mercado e esta não 

poderia funcionar exceto numa atmosfera de confiança irrestrita. Na década seguinte, o 

socialismo se tornou uma realidade na Rússia. A coletivização das fazendas significava a 

superação da economia de mercado por métodos cooperativos em relação ao fator 

decisivo da terra. A Rússia, que havia sido apenas um local de agitação revolucionária 

dirigida para o mundo capitalista, emergia como representante de um novo sistema que 

podia substituir a economia de mercado.  

 

 

 

 

                                                 
4 British Blue Book, nº 74, Cmd. 6106, 1939. 
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Não é geralmente apreendido o fato de que os bolcheviques, embora eles 

mesmos ardentes socialistas, se recusavam teimosamente a "estabelecer o socialismo 

na Rússia". As suas próprias convicções marxistas impediam tal tentativa num país 

agrário atrasado. Entretanto, à parte o episódio inteiramente excepcional do chamado 

"comunismo de guerra", em 1920, os líderes aderiam à posição de que a revolução 

mundial deveria começar na Europa Ocidental industrializada. O socialismo em um único 

país parecia a eles uma contradição, em termos, e, quando ele se tornou uma realidade, 

os velhos bolcheviques rejeitaram-no quase que em uníssono. E, no entanto, foi 

precisamente esse ponto de partida que provou ser um sucesso extraordinário. .  

Retomando à história russa de um quarto de século, parece que aquilo que 

chamamos Revolução Russa consistiu realmente em duas revoluções separadas, a 

primeira das quais incorporava ideais europeus ocidentais tradicionais, enquanto a 

segunda foi parte de um desenvolvimento inteiramente novo da década de 1930. A 

Revolução de 1917- 1924 foi de fato o último dos levantes políticos da Europa que 

seguiram o padrão do Commonwealth inglês e da Revolução Francesa. A revolução que 

começou com a coletivização das fazendas, por volta de 1930, foi a primeira das grandes 

mudanças sociais que transformaram o nosso mundo na década de 1930. Com a 

primeira revolução, os russos conseguiram a destruição do absolutismo, do domínio 

feudal da terra e da opressão racial- uma verdadeira herança dos ideais de 1789. A 

segunda revolução estabeleceu uma economia socialista. Dito isso, a primeira foi apenas 

um acontecimento russo - ela cumpriu um longo processo de desenvolvimento ocidental 

em solo russo - enquanto a segunda fez parte de uma transformação universal 

simultânea.  

Aparentemente, na década de 1920 a Rússia estava afastada da Europa e 

trabalhava pela sua própria salvação. Uma análise mais apurada poderia desaprovar 

essa aparência. O fracasso do sistema internacional foi um dos fatores que levaram-na a 

uma decisão nos anos que decorreram entre as duas revoluções. Em 1924, o 

"Comunismo de Guerra" era um incidente esquecido e a Rússia havia restabelecido um 

mercado interno livre de cereais, enquanto mantinha o controle estatal do comércio 

exterior e das indústrias básicas. Ela procurava agora aumentar seu comércio exterior, 

que dependia principalmente da exportação de cereais, madeira, peles, e algumas outras 

matérias-primas orgânicas cujos preços caíram sistematicamente no decur o da 

depressão agrária que precedeu a ruptura geral do comércio. A incapacidade da Rússia 

de desenvolver um comércio de exportação em termos 
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favoráveis restringiu suas importações de maquinaria e, portanto, o estabelecimento de 

uma indústria nacional. Isto, mais uma vez, afetou desfavoravelmente os termos da 

permuta entre cidade e campo - a chamada "tesouras" - aumentando assim o 

antagonismo do campesinato à dominação dos trabalhadores urbanos. Dessa forma, a 

desintegração da economia mundial aumentou a pressão sobre as soluções 

improvisadas para a questão agrária na Rússia e apressou o surgimento do Kolkhoz. O 

fracasso do sistema político tradicional da Europa em fornecer apoio e segurança atuou 

no mesmo sentido, uma vez que ele levou à necessidade de armamentos, aumentando a 

carga de uma industrialização de alta pressão. A ausência do sistema de equilíbrio-de-

poder do século XIX, bem como a incapacidade de um mercado mundial em absorver a 

produção agrícola da Rússia, forçou-a a seguir, relutantemente, os caminhos da auto-

suficiência. O socialismo em um único país foi originado pela incapacidade da economia 

de mercado em estabelecer uma ligação entre todos os países; o que parecia uma 

autarquia russa era apenas a morte do internacionalismo capitalista.  

O fracasso do sistema internacional desprendeu as energias da história - os 

trilhos foram fixados pelas tendências inerentes numa sociedade de mercado. 
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Karl Polanyi nasceu em Viena, a 21 de outubro de 1886, de pais húngaros. 

Estudou nas universidades de Budapeste e Viena, formando-se em filosofia e em direito. 

Começou a praticar nos tribunais de Budapeste em 1912, mas, com a eclosâo da 

Primeira Guerra Mundial, foi servir como capitão no exército austro-húngara. Terminado o 

conflito, estabeleceu-se em Viena, onde logo se tornou conhecido como escritor e 

jornalista. De 1924 até 1933 fez parte do corpo editorial do Oesterreichische Valkswirt, o 

mais importante semanário financeiro de Viena, onde escrevia sobre assuntos ligados à 

economia e à política internacional.  

Com a ascensão do fascismo, Polanyi teve de demitir-se do jornal, e, em 1933, 

emigrou com sua família para Londres. Tornou-se cidadão britânico e lecionou em cursos 

de extensão oferecidos pelas universidades de Oxford e de Londres a alunos 

pertencentes à classe operária. Durante esse período viajou freqüentemente para os 

Estados Unidos, fazendo pesquisas e dando conferências, até que foi convidado, em 

1947, a ensinar História Econômica Geral na Universidade de Colúmbia. Lá permaneceu 

até 1953, quando se aposentou. A aposentadoria, entretanto, não o levou a abdicar das 

suas atividades de pesquisa, desenvolvidas com entusiasmo até quase o momento de 

sua morte, em 23 de abril de 1964, numa casa de campo nos arredores de Toronto, 

Canadá.  
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