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Quando Tchaikovsky apresentou o seu concerto para violino e orquestra ao 

melhor violonista, este declarou-o intocável; quando a obra foi finalmente interpretada, 

o crítico mais reputado viu nela a prova de que os ouvidos podiam aceder ao mau cheiro. 

Diderot foi preso, culpado de materialismo científico. Darwin concebeu, com 29 anos, a 

teoria de onde nasceu a Genética, mas só ousou publicá-la aos 50 anos; seitas religiosas 

têm tentado, até aos nossos dias, proibir o seu ensino. 

Copérnico, por precaução, só publicou os seus trabalhos quando estava às portas 

da morte, mas o seu discípulo Galileu não escapou às garras da Igreja. Pérfidas 

campanhas foram lançadas contra Pasteur, Freud e outros cientistas. 

Contudo, compreendendo o interesse para elas de reconhecer as audácias dos 

génios, as classes dominantes acabaram por os integrar, apesar das censuras e dos 

dogmas. 

Mas a raiva dos poderosos perseguirá para sempre Marx, aquele de que 

celebramos este ano o bicentenário do seu nascimento; eles contratarão, para o 

denegrir, toda uma escumalha universitária e mediática. O seu ódio é a homenagem que 

eles prestam, desde há duzentos anos, a este porta-voz incorruptível dos oprimidos. 

Também ele tinha 29 anos quando, com um punhado de revolucionários, apelou 

à união dos explorados contra o reinado do lucro e dos fautores de guerra (1). 

Nem a sua análise do capital, nem o seu prognóstico sobre a luta de classes foram 

refutados desde então, pelo contrário; a tarefa urgente continua a ser a mesma: 

proletários de todos os países uni-vos! 

Honremos Karl Marx, fundador da Associação Internacional dos Trabalhadores, 

nascido em 1818. 

 

--------------------------------- 

(1) Manifesto do Partido Comunista, Fevereiro de 1848. 


