ROSA LUXEMBURG:
BREVE PERFIL DE UMA REVOLUCIONARIA

Isabel Maria LOUREIRO I
•

RESUMO: 0 presente texto, que serve de apresentac;:ao a serie de cartas traduzidas pela A. e publicadas
a seguir junto ao original alemao (Karl Kraus), esboc;:a em f<lpidos trac;:os a personalidade de Rosa

Luxemburg, tendo como pano de fundo a cultura do seu tempo. Procura-se sugerir que se Rosa e uma
personagem tao rica e interessante, isso deve-se ao amalgama, existente na sua formac;:ao, entre a
Bildungsburgertum e a atmosfera revolucionaria proveniente da Russia .
•

PALAVRAS -CHAVE : Social- democracia alema ; Bildungsburgertum ; literatura c1assica alema; socia
Iismo democratico.

Apresenta�ao
Ao chegar a Berlim pela primeira vez , vinda de Zurique, em maio de 1 898, Rosa
Luxemburg tern urn mau pressagio . Como se ela soubesse que na cidade eleita para
a sua carreira politica, ness a detestada capital da Prussia a que lentamente se
acostumou , receberia 0 batismo de fogo ao entrar na social-democracia alema cenario de lutas constantes , interminaveis , quase todas ingl6rias - e que ali seus dias
terminariam de maneira brutal, marcando para sempre a trajet6ria da esquerda no
seculo xx.
Fazer carreira na social-democracia alema representava, para a j ovem judia
polonesa, com urn brilhante doutorado sobre "0 desenvolvimento economico da
Polonia" , recem-concluido na Universidade de Zurique, urn desafio inevitavel posta
pela luta revolucionaria . Era da maior importancia, para quem quisesse ter urn papel
politico relevante na esquerda , militar no partido ale mao que , como se sabe, formava
a mais pod eros a organiza9ao operaria da Europa.
Rosa porem deu-se conta rapidamente de que esse partido, modelo da esquerda
na epoca, nao passava, na realidade , de uma grande organiza9ao burocratica, adepta
de urn marxismo de fachada, que os respeitados lideres social-democratas eram, na
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verdade, pusilânimes e medíocres, escreviam num estilo "convencional, rígido,
estereotipado",2 mas - e nisso consistia o problema - com enorme penetração nas
massas trabalhadoras. Era portanto necessário empurrar esse partido para a esquerda,
trabalho a que se dedicou incansavelmente até a guerra.
Após um ano de militância na social-democracia alemã, Rosa traça seu plano
de combate, comunicando-o a Leo Jogiches (Luxemburg, 1971), mentor, amante e
companheiro polítiCO:
dentro de um, dois anos, as intrigas, os temores, os ciúmes, nada disso terá importância, e eu
ocuparei uma das primeiras posições dentro do partido ... Não tenho a mínima intenção de
limitar-me à crítica; ao contrário, tenho intenção e vontade de empurrar positivamente, não as
pessoas, mas o movimento na sua totalidade, de rever todo o nosso trabalho, a agitação, a prática,
indicar caminhos novos ... combater a rotina etc., em suma, de dar continuamente impulso ao
movimento ... pois a suprema mtio a que cheguei através de toda a minha experiência revolucio
nária polonesa e alemã é de sermos sempre nós mesmos sem levar em conta o que nos circunda
e os outros. Ora, eu sou e quero permanecer idealista, tanto no movimento alemão, quanto no
polonês.

Sua notória intransigência (teimosia?) ou idealismo, fundada num forte traço de
personalidade, reconhecida por todos, admirada por uns como força de caráter,
detestada por outros como sectarismo e por ela mesma proclamada em inúmeras
cartas aos amigos, acentua-se nas lutas políticas travadas no partido alemão, sobre
tudo a partir da guerra. Em tom cortante, declara, da prisão, a uma amiga, que começa
a fraquejar: "... doravante, não farei a menor concessão, nem em política, nem na
escolha dos meus amigos ... assim que puder pôr o nariz para fora, vou perseguir e
caçar o vosso bando de rãs, ao som da trompa, a chicotadas, lançando sobre ele meus
molossos - ia escrever, tal Pentesilea - mas por Deus, vocês não são Aquiles!". 3
Essa intransigência política e moral deu origem à imagem de uma Rosa
pétroleuse, sanguinária, imagem criada pela imprensa burguesa e social-democrata

para desmoralizá-la. Representação distorcida a que passou a opor-se mais tarde a
da Rosa autora epistolar, irradiante de lirismo e de amor à natureza. Luise Kautsky,
numa homenagem à amiga assassinada, foi a primeira a publicar as cartas endereça
das aos Kautsky, buscando assim contrapor à revolucionária radical a mulher huma
nista, fiel aos valores da Bildungsbürgertum, generosa e compassiva, sempre disposta
a consolar os amigos, divertida e espontânea. Capaz de em uma frase - muito mais
que uma boutade - expor lapidarmente sua essência conflituosa: "no fundo, fui feita
para cuidar dos gansos e se giro no turbilhão da história do mundo é por engano"4
(Luxemburg, 1984).

2. Carta a Robert Seidel, datada de 23.6.1898, publicada em Gesammelte Briefe,

v.

1, de Rosa Luxemburg.

3. Carta a Mathilde Wurm, datada de 28.12.1916, publicada em Gesammelte Brjefe, v. 5. Sobre a intransigência de
Luxemburg, diz sua amiga e biógrafa Henriette Roland Holst: "O não compromisso que ela exigia na luta política
realizava continuamente na sua própria vicia. Nos congressos nacionais e internacionais evitava sentar-se à mesma
mesa com companheiros de outras colorações políticas" (Rosa Luxemburg, ihr Leben und Wirken, 1937, p. 111-2).

4. Carta a Luise Kautsky, datada de 18.9.1915.
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Na verdade, tanto as cartas aos amigos , quanto as dirigidas a Leo Jogiches , na
juventude e, na maturidade , a seu novo amante, Kostia Zetkin, revelam uma mulher
dilacerada entre 0 amor, a vida simples , pacifica , e a causa politica. Seu maior desejo
sempre fora nao separar politica e felicidade privada. Donde as etemas criticas e brigas
com Leo , que s6 tinha olhos para a " causa" . Alias , quando a j ovem Rosa, antes de ir
para Berlim , ve diante de si a obrigagao de escolher entre felicidade individual e dever
politico , confessa espontaneamente sua opgao pela primeira : " Se ap6s refietir longa
mente , chegar a conclusao de que estou perante a alternativa de me afastar do
movimento operario, vivendo em paz contigo em qualquer buraco , ou agir na arena
publica separando-me de ti - escolherei a primeira" 5 ( 1 97 1 ) .
Nao 0 fez . U rn tanto a contragosto tomou 0 outro rumo , sacrificando a vida
pessoal, decisao que deu origem a continuas dores e amarguras . Tinha, porem, plena
consciencia de que num mundo dilacerado nao havia saida. A fuga para 0 doce
remanso da vida burguesa, muitas vezes almejada , era impossivel e ela sabia disso .
Acima do tranquilo isolamento do " ego bern amado" , encontrava-se a busca da
verdade, tanto no plano pessoal, quanto no social.
Nesse sentido , Rosa identifica-se com Toistoi, pois ele
orienta-se para aquelas formas de vida e existencia que possam concordar com 0 ideal da
moraJidade (Siulichkeit). Mas 0 seu Ide Toistoi! ideal moral (sittlich) e de natureza puramente social :
igualdade e solidariedade entre todos os membros do genero humano, baseado no dever geral de
trabalhar . . . A hist6ria da arte tolstoiana e uma busca de como eliminar a contradir;:ao entre 0 ideal
e as relar;:oes sociais existentes. Ele nao quis, por nenhum prer;:o, renegar esse ideal durante toda
sua longa vida, nem nunca admitiu 0 menor compromisso com a ordem estabelecida. ( 1 984d,
p. 1 86)

o ideal etico de Toistoi e , de certa forma , 0 seu : superar a cisao entre 0 divino
e 0 mundo , porem atraves da "luta de classes revolucionaria do proletariado" . Dai 0
dever de dedicar-se a revolugao . Entretanto, malgrado essa forte consciencia do dever,
Rosa nao deixa de lamentar com amargura a desumanidade de uma vida exclusiva
mente consagrada a politica, como podemos ver pelo seguinte trecho de uma carta a
Leo :
Ontem a nOite, por uma estranha coincidencia, peguei a caixa com as ultimas cartas de
mamae e papai e cartas antigas de Andzia e J6zio lirmaos l . Li-as todas , chorei ate os olhrn ficarem
inchados e tui para a cama desejando nunca mais acordar. Particuiannente odiosa tomou-se-me
toda a 'poJitica ' . Por causa dela . . . nao respondia as cartas de mamae e papai durante semanas
inteiras . Nunca tinha tempo para eles . por causa destes trabalhos de abalar 0 m undo (e is so
continua ate hoje). Meu 6dio voltou -se contra ti. porque toste tu que me acorrentaste para sempre
a esta maldita politica. (Lembro-me de ter seguido 0 teu conselho para nao deixar a sra. Lubeck
ir a Weggis. pois poderia perturbar 0 acabamento de um artigo de marcar epoca para os
Sozialistische Monatshefte. e ela vinha com a noticia da morte da minha mae ! ) . Digo-te tudo ista
de corayao aberto. Hoje passeei ao sol e sin to-me um pouco melhor. Ontem estava quase a desistir.

5. Carta a Leo Jogiches, datada de 1 2 . 7 . 1 896.
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para sempre, de toda esta maldita politica, ou melhor, da cruel paródia da nossa vida 'política', e

mandar o mundo para o inferno. A política é um servir a Baal idiota, em que toda a existência
humana, vítima do seu próprio dilaceramento, da sua atrofia espiritual, se sacrifica. Se eu
acreditasse em Deus, estaria convencida de que ele nos castigaria severamente por este tormento.6
(1984b)

Como vemos, trata-se de um protesto veemente contra uma vida estritamente
política, pobre do ponto de vista afetivo e espiritual, contra a falta de influência de
suas idéias sobre as massas, contra a modorra reformista em que vegeta a social-de
mocracia alemã. Mas não é só isso. Rosa tem sempre presente o sonho de uma outra
vida, bela, harmoniosa, ideal inatingível, continuamente perseguido:
Dentro de mim sinto-me bem mais em casa num pequeno canto de jardim como aqui, ou
no campo, sentada na grama, cercada de zângâos que ... num congresso do partido. Posso dizer-lhe
tudo isto tranqüilamente, você nâo vai desconfiar de que estou traindo o socialismo. Você sabe,
espero, apesar de tudo, morrer no meu posto, numa batalha de rua ou nos trabalhos forçados. Mas
o meu eu mais profundo pertence antes aos meus pardais que aos "camaradas"7 (1985)

Poderíamos multiplicar os exemplos, mas basta mais um, do Natal de 1914:
Aliás, como sempre na vida, estou em marcante contradição com o que faço. Como pretendo
fundar novamente o jornal, tenho cinco reuniões por semana e trabalho pela futura organização.
Mas apesar disso, por dentro, nada mais quero a não ser calma e renúncia, para sempre, a toda
esta enorme atividade sem sentidoB (1985).

Manifestações assim, tão tipicamente femininas, são constantes na correspon
dência, na qual podia revelar seus estados de alma aos amigos, sem medo de ser
censurada. Sob este aspecto, Rosa nada tem de excepcional.

É uma mulher dedicada

à política revolucionária que, ao mesmo tempo, revela seu lado sensível, "feminino",

lamentando gastar a vida tão somente na luta árdua para tornar o mundo belo, justo,
harmonioso. Por que não conciliar as duas coisas, a política e a felicidade pessoal?
Era precisamente esse o seu desejo, tanto que sua amiga e biógrafa Henriette Roland
Holst chega a dizer, e com razão, que: "Ela não era uma pura natureza política,
simplista, como os grandes dirigentes polítiCOS e revolucionários de todos os tempos,
Cromwell, Robespierre, Marat ou Lenin"

(1937, p 34).

Mas no que consistiria a diferença entre ela e os seres estritamente políticos?
Embora correndo o risco da simplificação, talvez possamos considerar que aquilo que
a torna uma personalidade única nos meios de esquerda da época seja a maneira
particular como assimila a cultura "burguesa" passada e presente, o que tentarei
delinear em grandes traços. A literatura alemã, francesa, russa, Tolstoi em primeiro
lugar, têm papel fundamental na sua formação humanista, além do poeta romântico

G. Carta

a

Leo Jogiches, datada de 20.10.1905.

7. Carta a Sonia Liebknecht, datada de 2.5.1917.
8. Carta a Kostia Zetkin, datada de 24.12.1914.
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polones Adam Mickiewicz que, segundo Ettinger ( 1 989, p . 36) , "personificou 0 drama
de seu pais - dividido entre 0 Oriente e 0 Ocidente, entre a emOC;ao e a razao " .
Mickiewicz teria sido, muito antes de Rosa conhecer Marx, a sua fonte inspiradora,
revelando-!he a obrigaC;ao moral de lutar por urn sistema social mais justo e levando-a
a confiar na sabedoria instintiva dos traba!hadores (p . 34) .
Os comentadores sao unanimes ao descrever Rosa como uma pessoa cultivada,
produto de urn tempo caracterizado pelo universalismo dos interesses . "A profunda
necessidade de cultura, a ligac;ao aos seus valores , 0 amor a natureza sao parte
integrante da existencia quotidiana da 'Bildungsbiirgertum '" (Haupt, 1 977, p. 23) . Rosa
Luxemburg corresponde sem duvida a esse perfil : nela encontramos amalgamados
urn genuino interesse pela literatura , pintura, musica , botanica, geologia e urn amor
profundo a natureza . Nada do que torna urn ser humane mais refinado do ponto de
vista espiritual esta excluido do seu horizonte : "0 universalismo do classicismo alemao
e seu modelo , seu ideal" (p . 23) . Ideal que podemos ver exposto numa carta a Luise
Kautsky, criticando-a por deixar-se influenciar pela dificil conjuntura do tempo da
guerra :
Repara, por exemplo, como urn G oethe se mantcve fri o c sereno , acima das coisas. Pensa
pelo que teve de passar : a grande Revoluc;; ii o Francesa que certamente, vista de perto, parecia
uma farsa sanguinaria, totalmente sem sentido ; e a seguir, de 1 793 a 1 8 1 5, uma cadeia de guerras
ininterrupta , em que 0 mundo, de novo, parecia um manicomio desenfreado. Com que calma , com
que equilibria espiritual fez ele, ao mesmo tempo, seus estudos sabre a metamorfose das plantas,
sabre a teoria das cores, sabre mil coisas. Nao exijo que fa<;:as poesia como Goethe, mas sua
concep<;:EIO da vida - a universalidade dos interesses, a harmonia interior - , todos podem faze-la
sua au , pelo menos, esfor<;:ar-se para isso. (Luxemburg, 1984c, p . 533)

De gosto conservador e classico , Rosa afastou-se, por urn lado, dos escritores
modernos, os quais nao compreendia ou nao conhecia e, por outro , uma cultura
proletaria aut6noma sempre !he foi estranha, nao se interessando pelas tentativas de
alguns circulos socialistas de produzirem cantos e poesias proletarias . Entre os
escritores alemaes , Rosa preferia Goethe, Marike e Lessing, em virtude de sua " grande
e nobre visao do mundo" . Em seguida, os classicos franceses, Stendhal principalmen
teo De Schiller nao gostava (ate que durante a guerra , na prisao, Luise Kautsky levou-a
a admira-lo) , em parte devido a seu idealismo, em parte pelo culto que os social-de
mocratas the dedicavam .
Tanto Rosa quanto Mehring se opunham as tentativas da social-democracia de
transformar Schiller em poeta revolucionario . Ao resenhar urn ensaio de Mehring sobre
o poeta ale mao ( 1 979, p. 533) , ela denunciava a interpretac;ao materialista grosseira
que buscava a to do custo separar 0 Schiller revolucionario do Schiller burgues . Rosa
entendia a obra do poeta como uma "vigorosa manifestac;ao da cultura burguesa" que
os operarios precisavam as similar enquanto tal . Poderiamos fazer aqui uma analogi a
com a famosa tese de Engels sobre 0 proletariado como herdeiro da filosofia classica
alema , mas alargando-lhe 0 alcance : Rosa ve no proletariado 0 herdeiro da grande
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cultura burguesa na sua totalidade , especialmente da literatura classica alema . Ideia
que expoe numa carta a Mehring, de 27 . 2 . 1 9 1 6 :
S e 0 proletariado alemao e , segundo Marx e E ngels , 0 herdeiro hist6rico d a filosofia classica
alema, voce [oi 0 executor desse testamento. Voce salvou do campo da burguesia e nos trouxe,
ao campo dos deserdados socialmente, tudo 0 que restara dos maravilhosos tesouros da cultura
intelectual passada da burguesia . Com os seus livros e artigos , voce uniu, por liames indissoluveis,
o proletariado alemao, nao somente a filosofia classica alema, mas tambem a literatura classica,
nao so mente a Kant e Hegel , mas tambem a Lessing, Schiller e Goethe. Cada linha da sua pena
maravilhosa ensinou aos nossos operarios que 0 socialismo nao e uma questao material [Messer
und-Gabel Frage] , mas urn movimento civilizador, uma visao de mundo grande e orgulhosa.
(Luxemburg, 1 984c)

Henriette Roland Holst , inclusive , na tentativa de compreender a especificidade
da concepQao socialista de Rosa, observa que a sua relaQao com a cultura burguesa
era bem diferente da de Lenin . Este , par exemplo , nas suas cartas a Gorki , dizia que
nao se deve ouvir Beethoven "tao frequentemente" . Rosa, em contrapartida, " durante
sua vida, foi francamente receptiva aos valores esteticos e eticos da cultura burguesa,
valores que incorporou e assimilou , sendo -Ihes gratamente reconhecida ate seus
ultimos dias " (Roland Holst , 1937, p . 25), acrescentando que ela distinguia a " cultura"
burguesa , com suas ideias de justiQa e igualdade , da " civilizaQao " capitalista .9
Como sabemos, os socialistas da Segunda Internacional estavam profundamente
envolvidos por esse universo da Kultur e Luxemburg, apesar de suas posiQoes
esquerdistas , nao constitui caso a parte . Para ela , a revoluQao proletaria, ao emanciPll
o homem alienado do capitalismo , seria 0 meio de realizar concretamente os ideais
universalistas burgueses que permaneceram abstratos . Por is so mesmo , sua mira
dirige-se ao homem e nao a grupos particulares , como os judeus . Nesse sentido ,
escreve : "E preciso sempre, antes de mais nada , viver como um ser humano total . . .
nao tenho , para 0 gueto , nenhum lugar especial no coraQao . Sinto-me em casa no
vasto mundo onde ha nuvens , passaros e lagrimas . " l o
Alem disso, sua visceral ligaQao com a literatura russa, volt ada para as questoes
sociais , veio fortalecer 0 que aprendera com Mickiewicz na juventude : a confianQa na
sabedoria instintiva do povo , 11 tambem presente em Dostoievski, Toistoi e Korolenko ,

9. A Kuiwr constitui a esfera dos " valores eticos, esteticos e politicos , caracteriza urn estilo de Vida pessoal, urn
universo espiritual 'interior' , ' natural ' , 'organico ' , tipicamente alemao, Zivilisation designa 0 processo material,
tecnico-economico, 'exterior' , ' mecanico ' , 'artificial ' , de origem anglo-francesa" (Lbwy, 1 979, p. 1 9 ) . Entretanto,
Rosa distingue as grandes obras literarias da economia politica e da hist6ria burguesas, as quais critica
asperamente e que, no seu entender, foram completamente ultrapassadas pelo marxismo. Na Introdur;:ao a
ecollomia politica, diz, por exemplo : "A doutrina de Marx e filha da teoria economica burguesa , mas seu
nascimento matou a mae" . (Luxemburg, 1 985, p. 59 1 ) .
1 0 . Carta a Mathilde Wurm, datada de 1 6 . 2 . 1 9 1 7 e publicada e m Gesammelte Briefe, 1 984c, v. 5. Tambem n a o dirige
nenhuma atenyao espeCial a questao feminina, que deixava para Clara Zetkin. Nos debates partidarios nunca
tocou no assunto e numa obra de mais de quatro mil paginas, apenas doze se debruyam sobre 0 problema. Mas
nem por isso as fem inistas ale mas deixaram de reivindica-Ia para si.
1 1 . Para Rosa, povo, massa, proletariado tern praticamente
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cujo romance, a Hist6ria de meu con tempor{meo, traduziu na prisao , no decorrer da
guerra. Durante anos, Rosa procurou mostrar aos social- democratas alemaes a
importi'mcia dos romancistas russos do seculo passado, mas a maior parte das vezes
enfrentava uma incompreensao que a enchia de furia (Nettl, 1 972 , p. 39) . EIa, em
contrapartida, criada no entrecruzamento de duas culturas , consegue unir, na sua
visao de mundo , 0 universalismo da Bildunsburgertum ao futuro socialista que nascia
na Russia. Embora apresentada muito sucintamente, nisto consistiria a particularidade
a que antes me referi na assimilagao da cultura burguesa por parte de Rosa .
Porem, se, sob urn certo aspecto , vir de urn mundo atrasado e pobre , cultor da
rebeldia, the permitiu horizontes amplos, muito alem da mesquinha estreiteza euro
centrista de seus colegas social-democratas , sob outro aspecto , Rosa pagou urn prego
pOI viver na encruzilhada entre dois universos geograticos, culturais, temporais :
Oriente e Ocidente ; mulher de educagao burguesa que , em luta contra urn destino
tipicamente feminin� , escolhe nao s6 a carreira politica , mas a causa proletaria ;
revolucionaria tipica do seculo XIX, por todos os seus valores (donde uma certa
sensagao de anacronismo ao lermos as cartas) , que, com a guerra, ve desmoronar 0
mundo que the era familiar, Rosa vive constantemente dilacerada. Entre outras coisas
porque sendo revolucionaria, OIadora e jornalista, ao fazer uso publico da palavra,
ocupa urn lugar tradicionalmente masculin� , situagao que , ao mesmo tempo, lhe
agrada - visto significar emancipagao - e the pesa, pois exclui a dogura e tranquilidade
da vida feminina entre quatro paredes . Ali8. s , se Rosa fascinou tantos escritores ,
tendo-se tornado tema de varias obras literarias , deve-se, nao s6 ao seu destino
tragi co , mas tambem a sua personalidade multifacetada, em que a paixao e 0 desejo
de nunca deixar de ter a sua " ragao diaria de felicidade" 1 2 dominam e que , pOI isso
mesmo , sofria com 0 rame-rame quotidiano da politica partidaria.
A sua alma ardente de Sturmer und Dranger sempre a fez ver no trabalho
burocratico , de rotina dentro da organizagao uma corveia insuportavel. Seu espirito
arrebatado fora , assim como 0 de Lassalle, talhado para os gran des atos her6ico s .
Tanto e verdade que nas epocas revolucionarias vive intensamente , e nos periodos
de calmaria sente-se vegetar . E se existe algo de que se arrepende , a crermos nas
suas palavras , foi " de nao ter mostrado tres vezes mais audacia ! " 1 3 Por isso mesmo ,
escreve da prisao a sua amiga Clara Zetkin, a primeiro de janeiro de 1 9 1 7 : " sabes 0
que decidi? Depois da guerra simples mente nao te permitirei mais participar de
reuni6es e , da minha parte, acabei para sempre com todas essas reuni6es . Quero ficar
ali onde ha grandes coisas , onde se ouve 0 bramir do vento , no meio da turbulencia ;
da rotina quotidiana estou farta e tu tambem, com certeza . " ( 1 984c) .
Rosa e 0 oposto inequivoco do burocrata de partido , meticuloso , unicamente
preocupado com a manutengao da maquina da qual depende, que nunca quer arriscar

12. Carta a Leo Jogiches, datada de 1 7 . 5 . 1 898 e publicada em Lettres a Leon Jogiches, de Rosa Luxemburg .
1 3 . Verso modificado de A confissao de Hutten, poema de Conrad Ferdinand Meyer, citado em carta a Mathilde
Jacob, de 7 . 2 . 1 9 1 7 , publicado em Gesammelte Briere, 1 984c, v. 5, de Rosa Luxemburg.
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nada, pendant exato do funcionario publico mediocre , amigo da ordem, agarrado a
pequena e mesquinha seguranc;a quotidiana . A sua compreensao da vida - "Viver em
perigo e perigosamente" (Kautsky , s . d . , p. 54) -, 0 seu universo feito de grandes ideais
generosos , e a luta con stante para ver realizada uma " polftica moral" , fundada em
principios revolucionarios infiexiveis , eram urn brado de repudio contra "os velhos e
bern comportados companheiros da social-democracia defunta, para quem os carnes
de filiac;ao sao tudo , os homens e o espirito, nada" (Luxemburg, 1 987, p. 406) .
Rosa Luxemburg ficou conhecida como a te6rica pioneira do socialismo demo
cratico , em virtude de sua defesa intransigente da autonomia criadora das mass as
contra 0 burocratismo paralisante das organizac;aes . Alem das outras razaes anterior
mente expostas , 0 elan antiburocratico e libertario de sua teo ria - e de sua persona
lidade - explica 0 fascinio que ela continua a exercer sobre os espiritos insubmissos,
e tambem 0 6dio mortal que sempre suscitou nos amigos da ordem . Os dois tipos de
reac;ao podem ser constatados na pequena serie de cartas publicada a seguir.

LOUREIRO , !' M . Rosa Luxemburg : short profile of a revolutionary. Trans/FormlAC;8o, Sao
Paulo, v. 1 7 , p . 8 1 - 1 03, 1994 .
•

ABSTRACT: This paper, intended as an introduction to the series of letters tha t follows it, is a summary
sketch of Rosa Luxemburg's personality, drawn against the background of the culture of her time. It
suggests that if Rosa is a character so rich and in teresting, this is due to the combination, present in
her upbringing, of the Bildungsbiirgertum with the revolutionary atmosphere coming from Russia .
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TRADUQAOl

Carta de Rosa Luxemburg a Sonia Liebknecht
(Breslau, antes de 24 . 1 2 . 1 9 1 7

Sonitchka , meu passarinho , fiquei tao contente com a sua carta ! Queria respon
der imediatamente , mas tinha muito a fazer, 0 que exigia grande concentra9ao e por
is so nao pude dar-me a esse luxo . Depois preferi esperar por uma boa oportunidade,
porque e muito melhor podermos tagarelar a vontade .
Pensei em voce todos os dias ao ler as noticias da Russia e preocupei -me ao
imaginar a sua enorme afli9aO a cada telegrama estupido . 0 que agora vern de la sao ,
na maioria, informa90es de tartaros , e isso e duplamente verdadeiro para 0 suP 0 que
importa para as agencias telegraficas (aqui e la) e exagerar 0 mais possivel 0 caos , e
elas aumentam de maneira tendenciosa todo boato nao confirmado . Ate as coisas se
esclarecerem , nao tern sentido , nao vale a pena ficar inquieto a toa, por antecipa9aO .
No geral, parece que as coisas se passam sem nenhum derramamento de sangue ; em
todo caso, todos os boatos sobre " combates" nao foram confirmados. E simples mente
uma aspera luta partidaria que a luz dos correspondentes dos jornais burgueses parece
sempre uma loucura desenfreada e urn inferno . No que concerne aos pogroms contra
judeus , todos os boatos nesse sentido sao simples mente men tira . Na Russia , a epoca
dos pogroms acabou de uma vez por todas . 0 poder dos operarios e do socialismo e
forte demais para permitir isso . A revolU9aO purificou de tal mane ira a atmosfera dos
miasmas e do ar sufocante da rea9aO que Kichinev pertence para sempre 10 passe. 3
Tenho menos dificuldade em imaginar pogroms contra judeus na Alemanha . . . Em
to do caso, aqui reina a atmosfera propicia de baixeza, covardia , rea9aO e estupidez .
Quanto aos pogroms, voce p od e ficar totalmente tranquila n o que s e refere a o suI da
Russia . Como la as coisas chegaram a urn conflito muito agudo entre 0 governo de

1. Estas cartas loram publicadas pela primeira vez em 1 920, urn ana e meio depois do assassinato de Rosa Luxemburg
e Karl Liebknecht. Pela ordem, lemos a carta de Rosa, escrita da prisao a sua amiga Sonia Liebknecht, mulher de
Karl Liebknecht, na epoca tambem encarcerado ; em seguida, urn pequeno texto de Karl Kraus publicado no seu
jomal Die Fackei, comentando a carta de Rosa ; depois , a resposta indignada de uma leitora aristocrata que nao
admite 0 elogio cla revolucionilTia assassinac!a e , finalmente , a replica iracla de Kraus a essa leitora , jogando a ela
e a sua cJasse na lata de lixo cla hist6ria. Kraus e clono de uma prosa [ascinante e poderosa, repleta de ira clivina
contra os pecados da humanidade ; neste caso, os cle uma classe social. Resolvi publicar estes textos porque 0
tom crispado, sem meias medidas, tipico de uma epoca de exacerbamento da luta de classes, continua sendo
inspirador para n6s. Traduzir Karl Kraus [oi urn verdadeiro tour de force, como 0 leitor podera j ulgar pelo original
que tambem vai publicado. Agradec;:o a Oswaldo Giac6ia e a Jeanne Marie Gagnebin por sugest6es preciosas e
conec;:6es na traduc;:ao. Pelos enos sou a (mica responsavel. A traduc;:ao da carta de Rosa Luxemburg, que se
encontra nas Gesammeite Briefe, v . 5, loi cotejada com a versao francesa pubJicada em J'etais, }e suis, }e semi.
Correspondence 1 914- 1 9 1 9. As outras foram pubJicadas em von Trotta , M. e Ensslin , C , Rosa Luxemburg, Das
Buch zum Film . Nbrcllingen : Greno, 1986.
2. Sonia Liebknecht era cle Rostov sobre 0 Don .
3. Em frances no texto. Rosa refere -se ao pogrom cle abril de 1 903.
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Sao Petersburgo e a Rada, logo elas devem se resolver e esclarecer, e poderemos ver
a situac;; a o no seu todo . De todos os pontos de vista nao ha nenhum sentido , nenhum
motivo para voce, na incerteza, consumir-se de me do e inquietac;; a o . Portanto , minha
menina, coragem , cabec;; a erguida, fique firme e tranquila. Tudo vai melhorar, e s6
nao ficar logo a espera do pior ! . . .
Esperava muito ve-la em breve por aqui, em j aneiro . Porem Mat[hilde] W [urm]
quer vir em j aneiro . Seria dificil para mim renunciar a sua visita em janeiro , mas
naturalmente nao posso decidir livremente. Se voce declarar que so pode vir em
janeiro , talvez fique assim ; talvez Mat [hilde] W[urm] possa vir em fevereiro? Em to do
caso gostaria de saber logo quando a verei .
Faz agora urn ana que Karl esta na prisao em Luckau . Neste mes pensei nisso
frequentemente. E ha exatamente urn ana voce visitou-me em Wronke e ofereceu-me
a linda arvore de Natal . . . Este ano , pedi que me comprassem ca uma, mas a que me
trouxeram estava toda estragada , faltavam-lhe galhos - sem comparaC;; a o com a do
ana passado . Nao sei como you colocar as oito velas que comprei . E 0 meu terceiro
Natal no xadrez , mas nao considere isso tragicamente . Continuo, como sempre , calma
e alegre .
Ontem fiquei muito tempo acordada - agora nao consigo dormir antes da uma,
mas preciso ir para a cama as dez , porque apagam a luz , e entao no escuro sonho
com diversas coisas . Ontem , portanto, pensava : como e estranho eu viver permanen
temente numa alegre embriaguez , sem nenhuma razao particular. Entao, por exemplo ,
estou deitada aqui nesta cela escura, num colchao duro como pedra, enquanto a minha
volta, no edificio, reina a habitual paz de cemiterio ; parece que estou no tumulo ;
atraves da j anela desenha-se no teto 0 reflexo do bico de gas ardendo a noite inteira
diante da prisao . De tempos em tempos ouve-se 0 barulho surdo de urn trem pass ando
ao longe , ou entao , bern perto , sob minhas janelas , 0 pigarro da sentinela que , com
suas pesadas botas , da alguns passos lentos para desentorpecer as pernas . A areia
estala tao desesperadamente sob esses passos , que todo 0 vazio e a falta de
perspectivas da existencia ressoam na noite umida e sombria. E aqui estou eu deitada,
quieta , sozinha , enrolada nos veus negros das trevas, do tectio , da falta de liberdade ,
do inverno - e, apesar disso, meu coraC;; ao bate com uma alegria interior desconhecida,
incompreensivel, como se, debaixo de urn sol radiante, estivesse atravessando urn
prado em flor. No escuro , sorrio a vida , como se conhecesse algum segredo magi co
que pune todo mal e as tristes mentiras , transformando-as em luz intensa e em
felicidade . E, ao mesmo tempo, procuro uma razao para esta alegria , nao encontro
nada, e tenho que sorrir novamente - de mim mesma. Creio que 0 segredo nao e outro
senao a propria vida ; a profunda escuridao noturna e bela e suave como veludo, basta
somente saber olhar . No estalar da areia umida sob os passos lentos e pesados da
sentinela canta tambem uma bela , pequena canC;; a o da vida - basta apenas saber
ouvir . Nesses momentos pense em voce . Gostaria tanto de passar-lhe essa chave
magica para voce perceber sempre , em todas as situac;; o es , 0 que M de bela e alegre
na vida , para que tambem voce viva na embriaguez , como que caminhando por urn
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prado cheio de cores . Longe de mim a ideia de contenta-la com ascetismo , com
alegrias imaginarias . Concedo-lhe todas as reais alegrias dos sentidos que desej a . S6
gostaria de dar-lhe tamMm a minha inesgotavel serenidade interior, para nao me
preocupar mais consigo , para que andasse na vida com urn manto de estrelas
protegendo-a de tudo que e mesquinho , banal e angustiante .
Voce colheu no parque de Steglitz urn linda cacho de bagos negros e rosa-violeta.
Os bagos negros podem ser de sabugueiro - seus bagos pendem em pesados cachos
dens os entre grandes feixes de folhas pinuladas , voce certamente 0 conhece . Ou , mais
provavelmente , alfena : elegantes , graciosas paniculas de bagos , eretas , e folhinhas
verdes , finas e longas . Os bagos rosa-violeta, escondidos sob folhas bern pequeninas
podem ser da nespereira ana ; na realidade, eles sao vermelhos , mas nesta epoca, ja
urn pouco maduros demais , apodrecendo , adquirem frequentemente urn tom violeta
avermelhado ; as folhinhas parecem as do mirto : pequenas , lanceoladas , 0 lade
superior e verde-escuro , e embaixo rugoso, semelhante ao couro .
Soniucha , voce conhece 0 poema de Platen ,4 "Die verhangnisvolle Gaber ? Voce
poderia envia-lo ou traze-lo? Karl disse uma vez que 0 tinha lido na cas a dele. Os
poemas de George sao bonitos ; agora sei de " Und un term Ra uschen rotlichen
Getreides . . . "5 [e sob 0 murmurio do trigo erubescentel que voce sempre recitava
quando passeavamos no campo . Voce poderia copiar-me, quando puder, 0 Novo
Amadis?6 Gosto tanto desse poema - naturalmente gra<;:as ao lied de Hugo Wolf -,
mas nao 0 tenho aqui . Voce continua lendo a Die Lessing Legende?7 Retomei a
Geschichte des Materialism , de Lange , 8 que sempre me estimula e restaura . Gostaria
tanto que urn dia voce a lesse .
Ah ! Sonitchka , tive aqui uma dor violenta . No patio onde passeio , chegam
freqUentemente carro<;:as do exercito , abarrotadas de sacos , de velhas tunicas e de
camisas de soldados , muitas vezes manchadas de sangue . . . Sao descarregadas,
distribuidas pelas celas , consertadas , novamente postas nas carro<;:as para serem
entregues ao exercito . Outro dia , chegou uma dessas carro<;:as , puxada nao por
cavalos , mas por bufalos . Era a primeira vez que via esses animais de perto. Sao mais
fortes e maiores que nossos bois , tern a cabe<;:a chata, chifres recurvados e baixos, 0
que faz com que sua cabe<;:a, inteiramente negra, de grandes olhos meigos , se pare<;:a
a dos nossos carneiros . Originarios da Romenia, sao urn trofeu de guerra . . . Os soldados
que conduziam a carro<;:a diziam ser muito dificil capturar esses animais selva gens e
ainda mais dificil utiliza-los para carre gar fardos , pois estavam acostumados a
liberdade . Foram terrivelmente maltratados ate compreenderem que perderam a

4. August Oraf von Platen· HalJermlinde ( 1 796· 1 835). poeta conhecido pela perfei<;;a o formal de seus versos. Aqui .
Rosa alude a um poem a satirico publicado em 1 826, "Die verhangnisvolle Gabel" (nota da traduc;:ao francesa) .
5. 0 verso e do poema " Nun lasse mich rufen" da coletanea Der siebente Ring.
6. Poema epico camico, de 1 771 , de Christoph Martin Wieland.
7. Livro de Franz Mehring .
8. Friedrich Albert Lange ( 1 828 - 1 875), !il6sofo neokantiano, clemocrata radical, cuja obra , Geschichte des Materia

Jismus, publicada em 1866, teve larga difusao na social-democracia alema (nota da tradlll;:a o francesa).
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guerra e que tamMm para eles vale a expressao " vae vietis" [ai dos vencidosl . . . S6
em Breslau deve haver uma centena desses animais . Eles que estavam habituados as
ricas pastagens da Romenia recebem uma raQao parca , miseravel. Trabalham sem
descanso puxando todo tipo de carga e, assim , nao demoram a morrer. Ha alguns
dias , portanto , entrou no patio uma dessas carroQas cheias de saco s . A carga era tao
alta que os bufalos nao conseguiam transpor a soleira do portao . a soldado que os
acompanhava , urn tipo brutal, pas-se a bater-lhes de tal maneira com 0 grosse cabo
do seu chicote que a vigia da prisao , indignada , perguntou-Ihe se nao tinha pena dos
animais. " Ninguem tern pena de n6s , homens " , respondeu com urn sorriso mau e
pas-se a bater ainda com mais forQa . . . as animais deram finalmente urn puxao e
conseguiram transpor 0 obstaculo , mas urn deles sangrava . . . Sonitchka, apesar da
proverbial espessura e resistencia da pele do bufalo , ela foi dilacerada. Durante 0
descarregamento , os animais permaneciam im6veis , esgotados , e urn deles , 0 que
sangrava, olhava em frente com uma expressao , no rosto negro e nos meigos olhos
negros, de crianQa em prantos . Era exatamente a expressao de uma crianQa que foi
severamente punida e que nao sabe por qual motivo nem porque, que nao sabe como
escapar ao sofrimento e a essa forQa brutaL . . Eu estava diante dele, 0 animal me olhava,
as lagrimas saltaram-me dos olhos , eram suas lagrimas . Ninguem pode ficar mais
dolorosamente amargurado com a dor de urn irmao querido do que eu , na minha
impotencia , com esse sofrimento mudo . Quao longe , inatingiveis , perdidas , as
pastagens da Romenia , suculentas e verdes , belas e livres ! Como tudo era diferente ,
o sol que brilhava , 0 vento que soprava , os belos cantos dos passaros e 0 melodioso
chamado do pastor . E aqui, esta cidade estrangeira , horrivel, 0 estabulo sombrio , 0
fenD mofado , repugnante, misturado com palha apodrecida , os homens desconheci
dos, assustadores, e as pancadas , 0 sangue que corre da ferida aberta . . . Oh l meu
pobre bufalo , meu pobre irmao querido , aqui estamos os dois impotentes e mudos ,
unidos na dor, na impotencia , na saudade . Entretanto, os prisioneiros agitavam-se em
volta do carro , descarregavam os pesados sacos e levavam-nos para dentro . Quanto
ao soldado , metera as maos nos bois os e passeando a grandes pass os pelo patio , ria
e assobiava baixinho uma canQao da moda. Diante de mim , a guerra desfilava em
todo 0 seu esplendor .
Escreva logo . AbraQos , Sonitchka,
Sua Rosa.
Soniuscha, querida, fique calma e alegre apesar de tudo . Assim e a vida. E precise
toma-Ia coraj osamente , sem medo , sorrindo - apesar de tudo . Feliz Natal ! . . .
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Karl Kraus no Die Fackel
A mais profunda impressao, jamais causada numa sala, foi provocada pela leitura
da carta de Rosa Luxemburg que eu encontrara, no domingo de Pentecostes , no j ornal
operario que levara comigo na viagem . Essa carta era ainda totalmente desconhecida
na Alemanha dos socialistas independentes . Oprobio e vergonha a toda Republica
que , malgrado todos os catecismos e to do cristianismo-gas-mostarda, nao poe nos
seus livros escolares , entre Goethe e Claudius, esse incomparavel documento de
humanidade (Menschlichkeit) e poesia no dominio da lingua alema e que , por horror
a humanidade (Menschheit) de hoj e , nao comunica a juventude , sobre a qual perdeu
a influencia, que 0 corpo que tao grande alma abrigou foi morto a coronhadas . Toda
a literatura viva da Alemanha nao produz lagrimas como as dessa revolucionaria judia.
nem nos faz ficar com a respira�ao suspensa , como apos (lerrnos) a descri�ao da pele
do bufalo : " e ela foi dilacerada" .
(Die Fackel, n . 546-50, 22Q ano , julho de 1 920) .
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Karl Kraus in der Fackel
Der tiefste, je in einem Saa1 bewirkte Eindruck war die Vor1esung des Briefes von
Rosa Luxemburg, den ich am Pfingstsonntag in der Arbeiter-Zeitung gefunden und
auf die Reise mitgenommen ha tte. Er war im Deutschland der unabhngigen Sozialisten
noch v1lig unbekann t. Schmach und Schande jeder Republik, die dieses im deu tschen
Sprachbereich einzigaJtig Dokumen t von Menschlichkeit und Dich tung nich t a11em
Fibe1- und Ge1bkreuzchristen tum zum Trotz zwischen Goethe und Cla u dius in ihre
Sch ulbiicher a ufnimmt und nich t zum Grausen vor der Menschheit dieser Zeit der ihr
entwa chsen den Jugend mitteilt, dass der Leib, der solch eine hohe See1e umschlossen
hat, von Gewehrko1ben ersch1agen wurde. Die ganze 1ebende Literatur Deu tschlands
bringt keine Trne wie die dieser jiidischen Revo1u tionrin hervor und keine Atempa use
wie die nach der Beschreibung der Biiffelha u t: "un d sie ward zerrissen . "
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Carta de uma nao-sentimental a Karl Kraus

Innsbruck, 25 de agosto de 1 920
Prezado Sr. Kraus,
Por acaso veio-me as maos (eu era assinante ate 4 . II/ano 1 ) 0 ultimo numero da
sua "Fackel" e, embora uma miss iva da ominosa Innsbruck nao seja talvez muito bern
vinda, permitir- me-ia retrucar-lhe algo a respeito da carta de Rosa Luxemburg, tao
admirada pelo senhor. Po is bern, a carta e, na verdade, bern bela e tocante . Concordo
com 0 sr. que poderia, perfeitamente, figurar como texto de leitura nos livros das
escolas publicas primarias e secundarias , podendo-se, no preambulo , tecer instrutivas
considerac;:oes sobre quao mais proveitosa e agradavel teria sido a vida da Luxemburg,
se em vez de agitadora , tivesse trabalhado como guarda num jardim zoologico , ou
algo parecido . Nesse caso, provavelmente , ate 0 "xadrez" the teria sido poupado . Com
seus conhecimentos de botanica e sua predilec;:ao por flores teria tambem, em todo
caso, encontrado ocupac;:ao rentavel e satisfatoria numa grande floricultura , nao vindo,
certamente, a travar relac;:oes com as coronhas das carabinas .
No que se refere a algo lacrimejante descric;:ao do bufalo , quero crer que a mesma
nao deixou de causar sua impressao sobre lacrimais das comendadeiras (Kommer
zienratinnen)9 e dos jovens estetas de Berlim , Dresden e Praga . Quem, contudo , como
eu, cresceu numa grande propriedade ao suI da Hungria e conhece desde jovem esses
animais, com seu couro em geral mal cuidado , frequentemente rachado e sua
" expressao facial" sempre estupida, considera a coisa com mais calma. A boa
Luxemburg deixou-se realmente levar no bico pelos referidos soldados . . . para 0 que,
provavelmente, contribuiram ainda , na sua imaginac;:ao , lembranc;:as de Leders
trumpf, 1 0 manadas de bufalos selvagens nas pradarias etc . Se verdadeiramente nossos
soldados (Feldgrauen) , l l sem levar em conta as duras lutas que tiveram de travar na
Romenia , ainda tivelOsem tempo, forc;:a e vontade para capturar bufalos as centenas ,
domesticando-os imediatamente como animais de carga , isto seria digno de grande
admirac;:ao e, mais ainda , decididamente , de espanto . Como se animais tao fortes
pudessem aceitar esse tipo de tratamento !

o que e preciso que se saiba e que os bufalos, nessas regioes , sao , desde tempos
imemoriais , criados e empregados, de preferencia , como animais de carga (tanto
quanto como vacas leiteiras) . Sao frugais e incrivelmente fortes , embora andem muito
lentamente . Por conseguinte , nao acredito que 0 " querido irmao" da Luxemburg tenha
ficado particularmente espantado com 0 fato de, em Breslau , eles precisarem puxar
9. Kommerzienr8 tin e a esposn do Kommerzienra t. titulo honorifico para

0

qual nao h;i correspondente em portugues,

mas que seria algo proximo a " comendador " . (N.T.)
1 0 . Personagem de Karl May.

1 1 . Os FeJdgra uen eram os soldados alemaes na Primeira Guerra . Seu correspondente frances era 0 poilu e , ingles,
tommy. A palavra tem li m sentido afetivo intraduzivel. Talvez 0 que mais se aproxime seja pracinha (N.T )
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uma carr09a ou de levar uma surra com 0 " cabo do chicote" . Esta ultima - se nao
ocorrer de forma demasiado brutal - sera certamente indispensavel, as vezes , em
animais de carga , uma vez que estes nem sempre sao acessiveis a meros argumentos
racionais , assim como uma bofetada atua frequentemente de maneira muito benetica
sobre garotos robustos, 0 que , como mae , posso the garantir ! Nem sempre se deve
supor 0 pior e, apenas por principio , lamentar as pessoas (e os animais) sem conhecer
os pormenores . Isso pode ser mais prejudicial que benetico . Se possivel, a Luxemburg
teria certamente pregado a revolU9aO dos bufalos e fundado para eles uma Republica
dos Bufalos . Nao duvido que ela teria sido capaz de obter para eles 0 paraiso - por
ela - sonhado , com "belos cantos dos passaros e 0 melodioso chama do do pastor" , e
duvido que os bufalos dao a isso particular importancia . Ha de fato muitas mulheres
histericas , que gostariam de intrometer-se em tudo e de sempre a9ular uns contra os
outros. Quando tern espirito e born estilo , sao docilmente ouvidas pela multidao ,
provo cando muita desgra9a no mundo , de tal forma que nao se deve ficar muito
espantado quando uma tal mulher, que tao frequentemente pregou a violencia, tenha
tambem urn tim violento .
For9a tranquila, trabalho nas esferas de infiuencia proximas de nos , calma,
bondade e concilia9aO e aquilo de que precisamos , em vez de sentimentalismo e
a9ulamento . 0 que 0 senhor acha?
Atenciosamente
Sra. von X-Yo
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Karl Kraus responde a nao-sentimental

Acho que me interessa muito pouco se urn numero do Die Fackel caiu "par
acaso " ou de outra maneira nas garras de semelhante besta, ou se ate 4 . II/ano 1 era
assinante ou ainda e . . . Acho que se a carta de Rosa Luxemburg fosse transmitida as
novas gera90es atraves de seus livros de leitura - se as mencionadas Republicas, para
tanto , pudessem reanimar-se - de veri a ser igualmente impressa a carta dessa megera,
para ensinar a juventude , nao apenas Venera9ao a sublimidade da natureza humana,
mas tambem aver sao a sua baixeza e, neste exemplo tao claro , horror a inextirpavel
maneira de pensar das reprodutoras alemas que , parecendo ter jurado fidelidade a
Sata , querem estragar-nos a vida ate a perspectiva absolutamente segura da nova
guerra . Precisamente 0 que elas, por ansia lasciva pela morte heroica , nao evitaram
em 1 9 1 4 e que sempre deixarao voltar a acontecer. Eis 0 que penso , e disso quero
falar mais uma vez com essa ninhada desumana de proprietarios de terra e sangue e
seu sequito , quero com eles . . . falar alemao , sobretudo porque considero a Guerra
Mundial urn fato nada desprezivel , e 0 tempo que reduziu a vida humana a urn monte
de lixo uma implacavel parede divisoria. Eis 0 que penso : 0 comunismo , como
realidade, e apenas a contrapartida da sua [deles] propria ideologia profanadara da
vida ; nascido , porem , das gra9as de uma origem ideal purissima, e urn complicado
antidoto para urn fim ideal purissimo . 0 diabo carregue a sua pratica , mas que Deus
no-lo conserve como constante amea9a sobre as cabe9as daqueles que possuem
propriedades , daqueles que , para preserva-las , gostariam de enviar todos os outros
para as frentes da fome e da homa patriotica, com 0 consolo de que a vida nao e a
mais importante dos bens . Que Deus no-lo conserve para que essa corj a , a quem a
ins olen cia faz perder a cabe9a, nao se tome ainda mais insolente , para que a sociedade
dos unicos que tern direito ao prazer, e que acredita que a humanidade que the e
submissa tern amor suficiente quando deles pega sifilis, pelo menos tambem va para
a cam a com pesadelos ! Para que ao menos percam a vontade de pre gar moral as suas
vitimas e 0 humor de fazer piadas sobre elas ! Considerando 0 quanto a vida de
Luxemburg teria sido mais proveitosa e agradavel, caso tivesse trabalhado como
guarda em urn j ardim zoologico em vez de domadora de feras humanas , pelas quais
foi finalmente dilacerada, e se, como jardineira de flares nobres, a respeito de que,
alias , sabia mais que uma latifundiaria, tivesse encontrado OCUpa9aO mais rentavel e
satisfatoria do que como jardineira de ervas humanas daninhas - para chegar a tais
considera90es nao bastara sequer urn piscar de olhos (Atemzug) , enquanto a insolen
cia for refreada pelo temor . Existiria tambem 0 perigo de que , ao eventual sarcasmo
sobre 0 "xadrez" em que uma martir se encontra , imediatamente se respondesse
assim : que se esclare9a a pessoa que a uma tal ignominia se atreveu , a menos que
se prefira dar-lhe uma bofetada, a qual, posso assegurar a senhora , atua de maneira
extremamente ben8iica sobre robustas maes de herois ! Quanto ao escamio de que
Rosa Luxemburg "travou rela90es com as coronhas das carabinas " , certamente nao
seria nada demais levar algumas bordoadas , mas que ao menos seja com aquele cabo
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de chicote que 0 bufalo de Rosa Luxemburg encontrou . . . Acho decerto que nao
devemos nos entusiasmar com os tribunais revolucionarios , nem simpatizar com 0
ponto de vista daqueles oficiais que , em razao da ultima coisa que lhes restou, a honra,
se sentiram arrebatados por castrar 0 proximo . Sou , porem, tao injusto que gostaria,
por exemplo , de condenar senhoras, que ainda hoj e dizem " nossos soldados" ( unsere
Feldgra uen), a limpar privadas de caserna e a " imediatamente" depois abandonar a
nobreza, da qual nao conseguem ainda se separar, mesmo que seja apenas na an6nima
difamagao de uma morta. AMs , acho tambem que nossos soldados , sem levar em
conta as duras lutas que tiveram de travar na Romenia, e , na verdade, apenas porque
os livros de leitura ate 1 9 1 4 nao se inspiravam no espirito da boa Rosa Luxemburg,
mas no das latifundiarias , nossos soldados , de fato , tamMm tiveram tempo, forga e
vontade para capturar e domesticar bufalos . Ainda mais . Acho que enquanto durar a
admiragao das Valquirias alemas e do suI da Hungria pelo adestramento militar dos
bufalos , nem a humanidade estara protegida de ser, de preferencia, arne strada para
animal de carga . Entretanto , alem disso, ainda acho 0 seguinte - e quero que desta
vez minha opiniao seja ouvida , nao apenas minha palavra -: se a palavra da boa
Luxemburg nao fosse confirmada pelo menor dos fatos e nao houvesse mais nenhum
animal de Deus nas verdes pastagens , mas , ao contrario, ja estivesse tudo a servigo
dos comerciantes , mesmo assim ela teria falado diante de Deus mais verdadeiramente
que semelhante latifundiaria, a qual elogia a frugalidade do animal, queixando-se
somente do seu andar lento ; a humanidade que encara os animais como irmaos
queridos tern certamente mais valor que a bestialidade . Esta acha divertido e zomba
com a imagem , segundo a qual urn bufalo nao fica "particularmente espantado" de ,
em Breslau , ter de puxar uma carroga, nem de " levar uma surra" com 0 cabo do
chicote . Isto e consequencia daquele asqueroso cinismo que ensina aos senhores da
criagao e a suas esposas , " desde a juventude " , que 0 animal nao sente nada, pois ele ,
assim como seu proprietario , e insensivel. E isso , pela simples razao de nao ter sido
agraciado com a mesma porgao de arrogancia, e de nao ser capaz , na algaravia de
que aquele dispoe , de desistir das suas dores . Perante essa especie [de proprietarios] ,
o animal tern a vantagem de nao ser "sempre acessivel a meros argumentos racionais " ;
por isso , 0 chicote aparece a essa gente como " certamente indispensavel, as vezes " .
Realmente , essa gente emprega-o apenas por coler a surd a contra urn destino incerto ,
destino que, de qualquer maneira, parece ter-lhes reservado 0 chicote ! TamMm
esbofeteiam os filhos, cuj a forga medem pela sua, ou deixam-nos de preferencia
martirizar por seminaristas sexualmente dilapidados , porque tern algo a temer, da vida
ou do ceu . Os filhos tern certamente a vantagem, com vergonha de terem nascido de
semelhantes pais , de poderem decidir a tornarem-se melhores , apagar essa vergonha
ou entao, vingar-se nos seus proprios filhos . Aos animais , contudo , que somente pela
violencia ou pela fraude ficam na servidao, e determinado, a conselho do homem,
deixarem-se por ele desonrar antes de serem devorados . . . 0 animal deve ficar tao
pouco espantado com a vergonha que 0 homem Ihe inflige, quanto 0 proprio homem ;
e como tao- somente urn bufalo nao deve espantar-se com Breslau , tampouco se
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espanta o latifundiário quando o homem tem um fim violento. Pois onde, para manter
a sua ordem [deles], o mundo caminha em direção à ruína, não encontram eles senão
ordem. O que quer a boa Luxemburg? Naturalmente, ela, que

n ão

p ossuía nenhuma

propriedade exceto o coração, que queria considerar um búfalo como irmão, teria
certamente, se possível, pregado a revolução dos búfalos e fundado para eles uma
República dos Búfalos, com belos cantos de pássaro e o melodioso chamado do pastor;
mas é de se duvidar "que os búfalos dêem a isso particular importância", já que
preferem, evidentemente, o peso que lhes é posto em cimal2 Infelizmente, ela não
teria, de modo algum, conseguido tal coisa, porque na Terra há certamente muito
mais búfalos do que búfalos!
(Die Fackel, n. 554-6, 22Q ano, novo 1920, p. 3 ss.)

12. Gewicht legen:

expressão com dois sentidos: pôr peso em cima e dar importãncia a alguém. A frase também

pode ser traduzida por "já que preferem. evidentemente, que só se dê importância aos proprietários".

100

Trans/Form/Ação, São Paulo,

17: 81-103, 1994

Karl Kraus antwortet der Unsentimentalen

Was ich meine, ist: dass es mich sehr wenig in teressiert, ob eine Nummer der
Fackel "zumig" oder anderwegen einer derartigen Bestie in ihre Hi.nge gekommen ist,
und ob sie bis 4.II. 1 . J. Abonnen tin war oder es noch ist. . . Was ich meine, ist, dass
neben dem Brief der Rosa L uxemburg, wenn sich die sogenann ten Republiken daz u
aufraffen konnten, ihn durch ihre Lesebiicher den a ufwachsenden Generationen zu
uberliefern, gleich der Brief dieser Megare abgedruckt werden m iisste, um der Jugend
nich t allein Ehrfurcht vor der Erhabenheit der menschlichen Na tur beizubringen,
sondern a u ch Abscheu vor ihrer Niedrigkeit und an dem handgreiflichsten Beispiel ein
Gruseln vor der una usrottbaren Geistesart deutscher Fortpflanzerinnen, die uns das
Leben bis zur todsichern A ussich t a uf neue Kriege verh unzen wollen und die dem
Satan einen Treueid geschworen zu haben scheinen, eben das was sie anna 1 9 1 4 a us
Heldentodgeilheilt nich t verhindert haben, immer wieder geschehen zu lassen . Was
ich meine, ist - und da will ich einmal mit dieser entmenschten Brut von Guts- und
Blutbesitzern und deren Anhang, da will ich mit ihnen . . . deutsch reden, namlich weil
ich den Weltkrieg fiir eine unmissdeutbare Ta tsache halte un d die Zeit, die das
Menschenleben a uf einem Dreckh a ufen reduziert h a t, fiir ein e un erbittliche
Scheidewand - was ich meine, ist: Der Komm unism us als Realitat ist n ur das
Widerspiel ihrer eigenen lebensschanderischen Ideologie, immerhin von Gnaden eines
reineren ideellen Ursprungs, ein vertra cktes Gegenmittel zum reineren ideellen Zweck
- der Teufel hole seine Praxis, aber Gott erhalte ihn uns als konstante Droh ung iiber
den Hauptern jener, so da Gii ter besitzen un d alle andern zu deren Bewahrung und
mit dem Trost, dass das Leben der Giiter hochstes nich t sei, an die Fron ten des
Hungers und der vaterJandischen Ehre treiben mchten . Gott erhalte ihn uns, damit
dieses Gesindel, das schon nich t mehr ein und a us weiss vor Frechheit, nich t n och
frecher werde, damit die Gesellschaft der a usschliesslich Gen ussberechtigten, die da
gla ubt, dass die ihr botmassige Menschheit gen ug der Liebe habe, wenn sie von ihnen
die Syphilis bekommt, wenigstens doch auch mit einem Alpdruck zu Bette gehe! Damit
ihnen wenigstens die Lust vergehe, ihren Opfern Moral zu predigen, und der Humor,
uber sie Witze zu machen ! Zu Betra ch tungen, wie viel erspriesslicher un d erfreulicher
das Leben der L uxemburg verla ufen ware, wenn sie als Warterin in einem
Zoologischen Garten betatigt htte sta tt als Ban digerin von Menschenbestien, von
denen sie schliesslich zerfleisch t ward, und ob sie als Gartnerin edler Blumen, von
denen sie allerdings m ehr als ein e Gu tsbesitzerin wusste, lohn en dere und
befriedigendere BeschEiftigung gefun den hatte denn als Gartnerin menschlichen
Unkra uts - zu solchen Betrachtungen wird, solange die Frechheit von der Furch t
geziigelt ist, kein Atemzug langen . A u ch bestiinde die Gefahr, dass etwaiger Spott
uber das "Kittchen ", in dem eine Martyrerin sitzt, a uf der Stelle damit bean twortet
wurde, dass man es der Person, die sich solcher SchEin dlichkeit erdreistet hat, in die
Hbhe hebt, wenn man nicht eine Ohrfeige vorzbge, die, wie ich Ihnen versichern kann,
bei krEiftigen Heldenm ii ttern sehr wohltatig wilkt! Was vollends den Hohn dariiber
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betrifft, dass Rosa L uxemburg "mit Gewehrkolben Bekanntschaft gemach t hatH, so
ware er gewiss mit ein paar Hieben, aber n ur mit jenem Peitschenstiel, der Rosa
Luxemburgs Biiffel getroffen hat, nicht zu teuer bezahlt. . . lch meine n un freilich, dass
man weder fiir Revolu tionstribunale sich begeistem noch mit dem Standpunkt jener
Offiziere sympa thiesieren so11, die sich a us dem Grunde, weil das Letzte, was ihnen
geblieben ist, die Ehre ist, dazu hingerissen fiihlen, ibre Nebenmenschen zu kastrieren.
Aber so ungerech t bin ich doch, dass ich zum Beispiel Damen, die noch heute "unsere
Feldgra uen H sagen, verurteilen wiirde, den Abort einer Kaserne zu putzen und hiera uf
"stra cks H den Adel abzulegen, von dem sie sich noch immer, und war's a u ch n ur in
anonymen Besundelungen einer Toten, nich t trennen konnen . Allerdings meine ich
a u ch, dass unsere Feldgra uen, abgesehen von den schweren Kampfen, die sie in
R umanien zu bestehen hatten und zwar n ur deshalb, weil die Lesebiicher bis 1914
n o ch nich t vom Geist der gu ten Rosa L uxemburg, son dern von dem der
Gutsbesitzerinnen inspiriert waren, faktisch a u ch Zeit, Kraft und Lust gehabt haben,
Biiffel zu stehlen und zu zahmen, und ferner, dass, solange die Bewunderung
deutscher und siidungarischer Walkiiren fiir die militrische Biiffeldressur vorhalt, auch
die Menschheit nicht da vor bewahrt sein wird, mit Vorliebe zu Lasttieren abgerichtet
zu werden . Was ich aber a usserdem noch meine - da ja n un einmal meine Mein ung
nicht bloss m ein Wort gehort werden will - ist: dass, wenn das Wort der guten Rosa
L uxemburg nich t von der geringsten Ta tsachlichkeit beglaubigt ware und langst kein
Tier Gottes mehr a uf einen griinen Weide, sondern alles schon im Dienste des
Ka ufmanns, sie doch vor Gott wahrer gesprochen h tte als solch eine Gutsbesitzerin,
die am Tier die Anspruchslosigkeit im Fu tter riihm t und n ur die langsame Gangart
beklagt, und dass die Menschlichkeit, die das Tier als den geliebten Bruder anschaut,
doch wertvoller ist als die Bestialitat, die solches belustigend fin det und mit der
Vorstellung scherzt, dass ein Biiffel "nicht besonders ersta un tH ist, in Bresla u einen
Lastwagen ziehen zu m iissen und mit dem En de eines Peitschenstieles 'Bines iibers
Fell zu bekommen H. Denn es ist jene ekelhafte Gewitztheit, die die Herren der
Schopfung und deren Damen "von Jugend a uf" Bescheid wissen lasst, dass im Tier
nichts los ist, dass es in demselben Masse gefiihllos ist wie sein Besitzer, einfa ch aus
dem Grund, weil es nicht mit der gleichen Portion Hochm ut begabt wurde und zudem
nicht fahig ist, in dem Ka uderwelsch, iiber welches jener verfiigt, seine Leiden
preiszugeben . Weil es vor dieser Sorte aber den Vorzug ha t, "blossen Vern unftgriinden
gegen iiber nich t immer zuganglich H zu sein, erschein t ihr der Peitschenstiel "wohl ab
und zu unerlasslich H. Wahrlich, sie verwendet ibn bloss a us dumpfer Wu t gegen ein
unsicheres Schicksal, das ihr selbst ihn irgendwie vorzubehalten scheint! Sie ohrfeigen
a u ch ihre Kinder n UT, deren Kraft sie an der eigenen Kraft messen, oder lassen sie von
sexuell disponierten Kandidaten der Theologie n ur darum mit Vorliebe martern, weil
vom Leben oder vom Himmel irgendwas zu befiirchten haben. Dabei haben die Kinder
doch den Vorteil, dass sie die Schma ch, von solchen Eltern geboren zu sein, durch
den Entschluss, bessere zu werden, tilgen oder andernfalls sich dafiir an den eigenen
Kindem rchen konnen. Den Tieren jedoch, die n UT durch Gewalt oder Betrug in die
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Leibeigenschaft des Menschen gelangen, ist es in dessen Rat bestimmt, sich von ihm
en tehren zu lassen, bevor sie von ihm gefressen werden . . . Das Tier darf so wenig
ersta un t sein iiber die Schmach, die er ihm antut, wie er selbst; und wie n ur ein B iiffel
nicht iiber Bresla u sta unen so11, so wenig sta un t der Gutsbesitzer, wenn der Mensch
ein gewaltsames Ende nimmt. Denn wo die Welt fiir ihre Ordn ung in Triimmer gebt,
da finden sie alles in Ordn ung. Was will die gute Luxemburg? Na tiirlich, sie, die kein
Gut besass a usser ihrem Herzen, die einen Buffel als Bruder betra ch ten wo11te, ha tte
gewiss gem, wenn es ihr mglich gewesen ware, den Biiffeln Revolution gepredigt,
ihnen eine Buffel-Republik gegrundet, womoglich mit schonen La uten der Vogel und
dem melodischen Rufen der Hirten, wobei es fraglich ist, "ob die Biiffel a uf Letzteres
so besonderes Gewicht legen ", da sie es selbstverstandlich vorziehen, dass n ur a uf sie
selbst Gewicht gelegt wild. Leider ware es ihr absolut nicht gelungen, weil es eben
auf Erden ja doch weit mehr Biiffel gibt als Biiffel!
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