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O negocio é o seguinte: eu me vou preocupar em traçar hoje com vocês, 
um roteiro biobibliográfico de Lukács. Evidentemente aqui ninguém vai imaginar 
que em 6, 7 sessões de trabalho, nos entramos na problemática lukacsiana. O 
objetivo desse segmento, ao contrario do segmento de Carlos Nelson, que trata de 
um autor que já tem uma relativa recepção nos cursos acadêmicos brasileiros, e 
mais, essas seis intervenções minhas, têm por objetivo permitir a vocês um aceso 
inicial à discussão ontológica de Lukács. Mas exatamente o que eu me proponho 
é fazer com que, ao cabo dessas sessões, vocês se sintam em condições de uma 
leitura inicial da Ontologia. E quando eu digo leitura inicial é inicial mesmo, é uma 
primeira leitura. 

Poucas obras do século XX, apresentam tamanha complexidade. Então não 
imaginem que um estudioso de Lukács vai resolver a compreensão do debate 
ontológico com uma leitura da Ontologia. Que isso fique claro, para que vocês não 
tenham falsas expectativas dessas seis exposições.  

Meu tema de hoje é o que nos podemos chamar de roteiro biobibliográfico. 
E é mesmo um roteiro, não passa de um roteiro. Em primeiro lugar, pela longa 
trajetória lukacsiana. 

Lukács nasce no dia 13 de Abril de 1885. E falece na mesma cidade, no dia 
4 de junho de 1971. Lukács viveu 86 anos. E foi um autor extremamente precoce. 
No fim da adolescência ele já estava escrevendo, e publicando, e morreu 
trabalhando. Para que vocês tenham uma idéia, ele morre em junho de `71 e até 
janeiro de `71, ele esteve ativo. Ele morreu de um câncer, de um câncer pulmonar, 
que rapidamente se metastaceou. Então, em um espaço de 4 a 5 meses, Lukács 
ficou inteiramente inabilitado para qualquer coisa. Mas é possível dizer que até, os 
85 anos, ele escreveu, pensou, atuou. Por volta de 1968, o seja, 3 anos antes de 
morrer, seu regime de trabalho era de 10 horas por dia. Trata-se de um autor 
extremamente prolífero, um autor que atravessou os principais eventos do fim do 
século XIX e o século XX. E mais, um autor, que pelas varias estações da sua 
vida, provocou admirações fundamentalistas, religiosas, de gente que acha que .... 
de Lukács, que é um grave equívoco, e provocou recusas sistemáticas. Lembro 
para vocês que Adorno dizia acerca de um livro de Lukács “A Destruição da 
Razão”, que era um documento da fossilização da destruição do próprio Lukács. 
Segundo Adorno, Adorno tinha por Lukács é o exemplo maior da rendição dos 
intelectuais ao stalinismo.  

A obra de Lukács teve o centro do debate na alta cultura européia, a partir 
de 1908. Sua primeira grande obra “Sociologia do drama moderno”. Quero-lhes 
lembrar que um autor com essas características, autor que despertou um 
interesse e uma grande admiração em Weber; autor que participou da ação 

                                                 
1 El siguiente texto nos fue referido por Joana Darc de Melo y proviene de una clase que recibiera 
con el autor durante el año 2002. N.D.  
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política, que entrou no Partido Comunista em novembro de 1918, desde que seja 
afastado muito pouco tempo, morreu dentro do Partido Comunista, fazer um 
roteiro biobibliográfico de um autor tão polêmico, não é coisa fácil. 

Sobre tudo, é preciso deixar claro que esse curso tem, quanto eu como 
Carlos Nelson, tem um particularismo. Carlos Nelson não é um comentarista 
neutro de Gramsci, e eu não sou um comentarista neutro de Lukács. A minha vida 
intelectual, depois do meu encontro com Marx, foi amplamente ecualizada pelo 
circuito de Lukács. Repito, esse curso e esse roteiro, é uma determinada 
perspectiva de análise, que é uma perspectiva de análise, neste caso, considerar 
a Lukács o maior filósofo do século XX. Mais do que isso, o maior pensador da 
tradição marxista, depois de Marx. Esse é o meu pressuposto, atenção, sem 
sacralização. Lukács é um autor extremamente problemático, e mais, só se 
aprehende Lukács na sua significaçao, se se aprehende Marx. Lukács só tem 
sentido, com o conhecimento de Marx, tratar só Lukács é um grande equívoco. 
Lukács sempre se pensou inserido, em todos os momentos da sua vida, a partir 
de 1918, na continuidade da tradição marxiana. Feitas essas observações, vou 
chamar a atenção de vocês para a precariedade desse roteiro biobibliográfico, é 
apenas uma iniciação para vocês. 

Nosso amigo nasce aqui, em Budapeste, numa rica família judia, 
enobrecida. Quero lembrar para vocês, que em 1885, o que hoje conhecemos 
como Hungria era uma parte do Império Austro Húngaro. O pai de Lukács era 
diretor do “Gretal Bank”, que era a instituição financeira mais importante, para ser 
preciso, uma instituição bancária mais importante do Império Austro Húngaro. 
Judeu, enobrecido. Lukács nasceu num Bairro de Budapeste, o Lipotváros, onde 
morava a grande burguesia judaica. Por que essas observações? Em primeiro 
lugar, porque esse resume o... pela formação cultural de Lukács. 

Nos estamos nascendo um Império Austro Húngaro, o judeu de Lukács, e 
um homem da cultura alemã. Desde pequeno, Lukács é bilíngüe, aprendeu a falar 
em alemão, uma forma arcaica de alemão. Em primeiro lugar, a cultura de Lukács 
gravitou sempre entorno da cultura de ouro, sem prejuízo do seu conhecimento de 
poliglota, das coisas que se faziam na França, na Inglaterra, na Itália, nos Estados 
Unidos, e sem prejuízo de um forte..... Húngaro. Segunda observação é que 
Lukács até o ano 1918, não teve as preocupações que vocês têm: pagar aluguel; 
comprar livros. Para Lukács até 1918, viveu largamente às costas da família, logo 
Lukács torna-se comunista. Esse homem que viveu de facilidades até os 33 anos, 
pensem bem, viveu de facilidades: ele passa dois anos em Florença estudando 
artes, a correspondência com o pai é uma delícia. 

A partir do `18 isso muda, se incorpora ao movimento comunista, se 
incorpora ao movimento comunista numa ótica claramente bolchevique. Não é 
preciso dizer que isso facilitou o transito de Lukács nos mais sofisticados meios 
intelectuais, da cultura alemã. Lukács participou de um seminário privado em 
Verig, se vocês tomar a biografia que de velho escreve Mariani, sua mulher, verão 
que Lukács era um personagem significativo nessa biografia.  

Tratando como quer Michel Lowy, o ultimo grande intelectual tradicional, 
sobre todos os aspectos que atingiu ao movimento operário, entendendo-se ao 
movimento operário como o movimento ....   
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Mas em Budapeste, freqüenta a Universidade de Budapeste, se doutora em 
1906. Mas já data de 1903-1905, as suas primeiras intervenções. Sobre todo, que 
nesse momento tem um renascimento da cultura húngara, e há polêmicas 
culturais sob a cultura húngara. Lukács toma claramente posições ocidentalistas. 
Há polemicas no marco do Império Austro Húngaro, especialmente na cultura 
húngara. E Lukács toma posições ocidentalistas. Quero lembrar para vocês que 
essa não é uma polêmica só ....., é uma polêmica na Rússia. Lembro para vocês 
que, a partir de 1880 ficam claro na Russa dois grandes partidos: os islavo... e os 
ocidentalistas. Não é preciso lhes dizer que Lênin é um ocidentalista. 

Lukács ... a cultura alemã. Trabalhava... mas com um forte interesse para 
com o teatro. Lukács é um entusiasta da dramatologia. E ele cria um grupo de 
teatro, o grupo Thalia, que vai ser responsável pela produção de peças 
tipicamente ocidentais. Mais o interesse fundamental de Lukács, aqui, já é a 
literatura. O que ele vê no teatro, o que lhe atrai do teatro é, o texto dramaturgico. 
E é entorno do teatro, que Lukács publica o seu primeiro texto significativo 
“Sociologia do Drama Moderno”, em algumas traduções, “A História do Drama 
Moderno”. Paremos aqui para ver que este rapaz de 23 anos, não está para 
valer... 

Eu sempre acostumo a dizer, para os meus orientandos, que o tamanho do 
teu interlocutor, dá o seu tamanho intelectual. Se você escolhe um interlocutor, 
seja ele um teórico, seja ele um problema, você está.... Quem escolhe um 
problema microscópico, tem que estar com um intelectual microscópico, quem 
escolhe um interlocutor microscópico, tem que estar com um intelectual 
microscópico. Notem, independente da qualidade do trabalho que se faz. Você 
pode fazer um belíssimo trabalho sobre um autor menor, nehum problema, você 
pode fazer um belíssimo trabalho inspirado num autor menor, você pode fazer um  
belíssimo trabalho acerca dum tema menor, nao é isso o que está em discussao. 
Esta em discussão seu estatuto intelectual. Lukács está discutindo o drama 
moderno, supoe que?, supoe conhecimentos da tragédia clássica, e supoe, um 
arcabouço, um arsenal de instrumentos analíticos próprios da modernidade. Quero 
lhes dizer que Lukács, entrando na adolescência, já habia lido Homero e os 
clássicos gregos.  

Esso nao é para nos humilar, mas é só para dar uma idéia, do calibre de 
um nivel de esse tipo. Lukács é completamente diferente, do que foi Gramsci, que 
consigiu uma... Graças a uma bolsa de estudos, que vem de um pedaço 
empobrecido da Itália, que não teve oportunidade de fazer estudos regulares. Nos 
estamos diante de um filho da elite intelectual do Império Austro Húngaro. 

E aqui, ele está recorrendo à ciência social do seu tempo, a grande 
influência sob a qual ele escreve essa obra, é de Simmel. Como vocês sabem, um 
importante sociólogo alemão, que depois fará inclusive, com Weber, na criação 
daquela importante revista acerca da pesquisa social na Alemanha. 

Mais atenção, aqui, Lukács está vendo mais, mas ele está vendo mais a 
partir de Simmel, ele está vendo mais como sociólogo. Esta obra dá a Lukács, 
rapidamente, saliência na cultura húngara, essa obra é premiada por organizações 
culturais da época; lhe da saliência na cultura alemã da época.  

Dois anos depois, Lukács vai dar-nos um texto que é extremamente 
apreciado pelos leitores ..... Um texto intitulado, “A Alma e as Formas”, esse 
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sustenta uma curiosa tese, Lukács sustenta, que a alma, se quiserem vocês o 
espírito, é incompatível com as formas empíricas da vida. Há uma 
incompatibilidade, entre o espírito, e as formas empíricas pelas quais a vida social 
se manifesta. Há uma inadequação, que faz com que a vida empírica seja, 
comparativamente ao universo da alma, não apenas uma cisão, mas seja uma 
limitação à expressão das suas possibilidades empíricas. Se fossemos a usar uma 
linguagem existencialista, há existência é sempre miservilisadora em fase da 
essência. Porque estou fazendo aqui referência ao existencialismo? Um dos mais 
importantes críticos e analistas da obra juvenil de Lukács, que é L. Goldmann, 
quem se radicou na França, depois da passar ... Suécia, e foi apressado na 
França pela divulgação dos primeiros textos de Lukács, já nos final dos anos40, 
alongo dos anos `50. Goldmann dizia que aqui, Lukács antecipa o que vai ser o 
existencialismo, tanto alemão como francês. 

Na verdade, a agente observa aqui, uma dupla postura de Lukács. Uma 
recusa das formas e das instituições sociais do seu mundo, que a vida empírica é 
incompassível com a...., fica claro uma recusa de Lukács às instituições sociais. 
Há mais. Se há uma recusa clara ao seu mundo, há também um fortíssimo 
anticapitalismo romântico. Lukács não recusa as formas sociais do seu tempo, em 
nome de um novo mundo, mas, ele faz uma crítica sem qualquer perspectiva de 
ultrapassagem. É com esse espírito, marcadamente -e essa é a terceira nota que 
me interessa-, marcadamente ...., as formas precisas do mundo sao capaces de 
dar conta dos conteúdos éticos culturais da ánima..., uma fratura entre a esencia 
... e as suas expressoes do fenómeno, via assi, Lukács ....um neokantiano, mas 
um neokantiano, que tinha uma concepçao trágica da vida. Na vida a alma jamáis 
vai se realizar. Um forte....do mundo. Nao adianta nada do que eu fizer na vida, 
nada vai expressar a riqueza e as possibilidades da alma. Este livro, ...certos 
personagens, um personage importante é um homem, um dinamarqués, 
presvítero, que se apaixona por uma mulher ...., e sacrifica essa paixão com uma 
clara noção de que sua força cristã se esterilizará no amor, nem o amor é capaz  
de dar conta das possibilidades da alma. 

É com esse espírito, que Lukács vai para Florença. Lukács vai para lá e 
tenta fugir do drama da sua vida. Na seqüência desse aqui, Lukács tem uma 
enloquecedora paixão por uma mulher: Irma Seidler. Que parece que estava 
dividida entre ele e Béla Bálasz, um importante artista húngaro. Essa mulher se 
suicida, e este suicídio teve um impacto moral sob Lukács, que o deixou 
completamente batido. A partir de Florença ele conhece um intelectual, que era de 
muita importância....: Ernst Bloch, alemão, que se tornou marxista, que tentou 
combinar marxismo com escatologia e teologia, autor de dois o três textos 
seminais do pensamento da primeira metade do século XX, entre os quais “O 
principio da Esperança”, autor estranhamente pouco trabalhado no Brasil.  

A influencia de Bloch sob Lukács, neste momento foi decisiva. É sob a 
influencia de Bloch que Lukács vai se estabelecer em Heidelberg, lá no sudoeste 
alemão. É lá que Lukács travará as suas relações com Weber. O que importante 
do contato com Bloch é que o aproxima de Hegel, a través de Bloch, Lukács 
descobre a obra de Hegel. Lukács começa a transitar do seu neokantismo para 
uma adesão ao pensamento de Hegel. É nesse período, que Lukács vai conceber 
um projeto monumental. O projeto de uma Estética.  
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Para que vocês veam.... quando eu lhes digo, o ultimo Lukács fala sem 
Estética. O projeto está lá, ...milhares de páginas, que ficaram perdidas durante 50 
anos, que foram reunidas nos anos `70, na famosa Estética de Heidelberg. Lukács 
escreveu uma obra inacabada, mas onde ele tentava formular um pensamento 
estético sistemático. 

Na clivagem da passada da influência neokantiana, vai os influxos de 
Hegel. E é nesse mesmo período, de `14 e `15, e foi publicado em 1916, uma das 
suas obras mais serias intitulada “A Teoria do Romance”. Nesta obra, aparece o 
conjunto das idéias estéticas do Lukács premarxista. Lukács sustenta, que o 
romance, é a epopéia dos tempos modernos. A epopéia.... (acabou a fita). 

O romance é a forma moderna da epopéia. Lukács está dialogando com 
Weber, não é por acaso, atenção, que este livro sai na revista dirigida por Weber. 
Weber adorava esse livro de Lukács. Via em Lukács uma das forças mais 
importantes da... européia. Lukács estabelece uma antologia do romance. Para 
ele há um romance, que ele chama de idealismo abstrato, cujo protótipo é Dom 
Quijote. E que era o idealismo abstrato? Era aquilo no qual, o espírito da.... era tão 
maior que o mundo, o herói  que o mundo, que...... Dirá Lukács, outro tipo de 
romance, é o romance da desilusão, o exemplo é a obra de...., que aparece como 
alternativa para Lukács, o romance da autoeducaçao, que ele vai identificar em ..., 
os anos do classicismo alemão, mais exatamente, na obra de Goethe, os anos.... 

Qual é o diálogo de Lukács? O diálogo de Lukács é Goethe, e com 
Cervantes. Este romance, ou melhor, essa teoria do romance, se encerra, se 
fecha, com a seguinte idéia. Essas três modalidades do romance, o romance da 
desilusão; o romance do idealismo abstrato e o romance dos anos de formação, 
da autoformação, estão à velha de uma metamorfose, estava surgindo uma coisa 
nova, essa coisa nova Lukács .... nos romances de Dostoiévski. Mas ele encerra a 
obra ....... 

  Retorna a Budapeste em `15, retorna a Budapeste, em primeiro lugar, 
porque a guerra para ele era a catástrofe, Lukács considera em 1914, este Lukács 
considera em 1914 o fim do mundo, ao contrario de Weber, que .... nos estamos 
na expansão alemã. Ele volta para Budapeste, e presta serviço militar. Sabe 
como? Trabalhando na censura de guerra, Estado em guerra, é um Estado sob 
censúra, é obvio. Lukács trabalha, mas ao mesmo tempo, ele organiza encontros 
regulares os domingos ...., Intelectuais para pensar a tragédia do mundo. Para que 
vocês tenham uma idéia o que estava aí: ...; Bloch; estava um jovem chamado, 
Karl Mannheim. Não ouviram falar de Mannheim? ....texto em 1929, Ideologia e 
Utopia, vocês vão encontrar erros do Lukács de 1923. Participaram desses 
encontros Eugene Varga, vocês conhecem Eugene Varga, em 1958 na União 
Soviética, o Varga tornou-se o principal economista da III Internacional, o teórico 
da econômica da III Internacional e depois o teórico da economia soviética. Vocês 
estão vendo que não da para...., “diz-me com quem andas e te direi quem eres”... 

Lukács gana um desespero mortal, eu quero chamar a atenção de vocês 
dizendo que na 1º guerra mundial explode o mundo. Na Paris do can-can, na Paris 
das vanguardas, o mundo explode, é a primeira vez que você tem matança 
generalizada civil. Não é mais, que está em combate só que está morrendo, é a 
primeira utilização do avião como arma em guerra. Quero lembrar para vocês que 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

6

em ....., o tipo se suicida, desesperado com a utilização do avião como arma em 
guerra, já aí o mundo explode. 

Lukács está no fundo do poço, e no 17 de novembro, explode a revolução 
bolchevique. Lukács tem clareza de que algo de novo surge no mundo. A 
revolução, da qual tem notícias, nada mais que notícias, não conhece a sua 
história, não conhece a trajetória dos bolcheviques, se lhe aparece como uma 
possibilidade de restaurar a civilização. Vocês sabem .....o governo bolchevique, 
aliás ..... 

Para Lukács, aquilo que está acontecendo lá no oriente, é uma luz no fim 
do túnel.O nosso amigo, vai para.... o `18, completamente ..., mas só com a 
clareza: a luz vem do oriente. A questão do bolchevismo e a revolução se lhe põe 
com tamanha força, que por volta de agosto, ele escreve um ensaio intitulado 
“Bolchevismo como problema moral”. 

Na obra de 1910, “A Alma e as Formas” há sob a forma de uma carta 
prefácio...., uma defesa do ensaio, do ensaio como forma literária. Lukács 
sustenta que o ensaio, participa de uma natureza estética e de uma natureza 
teórico-científica. Ele toma a defesa do ensaio como forma de expresso 
intelectual, conceitualizando desta forma o ensaio, na verdade ao longo de toda 
sua vida, Lukács foi um ensaista. “A Alma e as Formas” é um conjunto de ensaios, 
mesmo a “Teoria do Românce” a pesar de Lukács...., ela tem claras marcas 
ensaísticas, e se vocês vem o conjunto da obra de Lukács,.... 

Pois bem, em agosto ele escreve um ensaio, “O bolchevismo como 
problema moral”, onde ele afirma o seguiente: o bolchevismo sob tudo de um nao 
bolchevique, o bolcehvismo se propoe os mais altos fines morais, as mais altas 
finalidades éticas, mas faltam...., esta se falando em ...., diz Lukács, uma atenção, 
uma atenção de todo intelectual como eu, torna inviável a adesão ao bolchevismo. 
E diz, “eu admiro profundamente o projeto bolchevique, mas os médios da sua 
implementação e sua execução, impossibilitam de aderir a esse projeto”. Quem 
está escrevendo isso? Quem está escrevendo isso é um homem que esta 
cuidando das artes, desde a sua adolescência, um esteta, que tem um profundo 
desaprecio com as formas sociais do sem mundo, vivendo às costas de papai, ele 
não está fazendo nenhuma defesa do...., pelo contrário, está recusando a 
realidade sócio-institucional do Império Austro Húngaro. Está fora de qualquer, 
....cultural dos judeus, ainda que seja um judeu de nascimento.  

Esse homem era um esteta com fortes preocupações éticas, ele abomina o 
mundo burguês; ele detesta o mundo burguês, mas ele não tem a menor idéia, de 
como substituir esse mundo. E nesse momento, aquele projeto de superação de 
esse mundo, não lhe parece viável porque os médios, parecem colidir com 
finalidades éticas. Mas vocês sabem no “Manifesto do Partido Comunista”, me 
lembro que Marx e Engels diziam, acerca das épocas de crises históricas, que é o 
que acontece com os intelectuais das classes dominantes? Uns se aferram aos 
privilégios do passado, outros transitam rapidamente para fazer das suas energias 
e das suas capacidades para as classes antigas.  

Esse senhor escreve ....., escreve um texto publicado, como vocês sabem, 
passou a ser ... das revistas, .....Lukács vai .... O dia 2 de dezembro, Lukács 
ingressa no Partido Comunista Húngaro.  
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O que está acontecendo no mundo nesse momento? Já se firmou a .....; 
explode a revolução na Alemanha; a Itália se..... Em quanto está em Heidelberg, 
Lukács e Bloch, eram vistos pelos outros do círculo de Weber, como profetas 
escatológicos. Sabe o que é a escatologia?. Eram vistos como profetas 
escatológicos, contra as elites ...... Heidelberg dos anos `13, `14, `15.  

Quais são os quatro bolchevistas? Lucas, Mateus, Marcos e Juan. O que 
corria em Heidelberg, quais são os quatro bolchevistas? Ai alguém dizia isso, e 
eles diziam, não, não, são: Marcos, Mateus, Lukács e Bloch. E com essa 
concepção escatológica que Lukács entra no Partido Comunista. Que é 
escatologia?, é a recusa que está na ordem do dia, ..... e atenção isso não é um 
delírio, não. A Rússia estava ali, eles estão no movimento operário nesse 
momento, em março de `19 é criada a III Internacional. A revolução está 
explodindo na Alemanha; 120 dias depois Rosa Luxemburg seria assassinada; a 
...está em chamas; .... a ocupação das fábricas na Itália. Lukács não estava 
delirando, não. Aquilo que ele viu como uma luz no túnel, se configurou para ele, 
como o farol que iluminava a obscuridão, até o Partido Comunista Húngaro.  

Em março de `19, cai a monarquia, a revolução chega ao Império Austro 
Húngaro, constitui-se a República Soviética da Hungria. Atenção, soviética, vocês 
sabem que esse nome é russo, não é?, soviético é uma palavra russa para 
conselho, os conselhos...., camponeses e operários. A revolução explode na 
Hungria, quem puxa a revolução, o partido sacialdemocrata, e o partido 
comunista. Lukács como membro do partido comunista, ocupa a segunda posição 
no Ministério da Cultura ...., ele é vice-ministro da cultura, o ministro era um 
socialdemocrata, ele um representante do partido comunistas. 

A aventura que foi para ele, a .. húngara, como verão durou muito pouco. 
Ela vai de março a agosto, menos que..... Para Lukács...., ele é vice-ministro do 
povo, que Lukács toma.... Vamos dar uma paradinha ai, será que o Zé Paulo está 
falando sério? .... os museus até então eram privados, só tinha aceso ao museu 
quem podia pagar muito, eram de exploração privada. Lukács montou uma política 
cultural de radical democratização, vai estimular o teatro público, a música pública, 
num sentido de abertura da música às massas. 

Meus queridos, essa festa dura até agosto. É uma guerra civil. Lukács 
participa dos encontros deliberantes, participa dos confrontos como comissário do 
povo para as forças vermelhas. Sabe que é comissário do povo, na verdade é um 
dirigente político das forças armadas. Conta-se que no meio dos confrontos, 
Lukács sempre negou isso, para dar estímulo as forças vermelhas, ele passava 
pela linha..., Lukács jamais admitiu isso, mas é bastante normal que tinha feito 
isso, ...... 

Nada disso adianta. A proclamação da Republica Soviética não custou uma 
vida. A derrota fez com que os vitoriosos, prenderam 75 mil pessoas e fuzilassem 
cinco mil. As forças de direita dirigidas pelo almirante ...., fuzilaram cinco mil 
pessoas e prenderam 75 mil. Lukács consegue escapar e vai para o seu primeiro 
exílio, na Viena.  

Agora o judeu, enobrecido, Lipótváros desaparece.... nos encontramos 
aqui, um militante comunista, que se vai transformar em um funcionário do partido. 
Ele vai viver todas as ... do Império Austro Húngaro. É preciso dizer, que nesse 
tempo, Lukács vai encontrar a mulher da sua vida. Depois da morte de Irma 
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Seidler, Lukács se casa, por volta de 1913, 14, com uma russa revolucionária, 
porém não bolchevique: Leliena A. Grabenko, a quem, aliás, é dedicado o livro “A 
teoria do Romance”. Essa Grabenko era uma loca qualquer, .... aos terroristas, 
Lukács se casa com ela, mas esse casamento dura muito pouco. No `17 ele se 
separa. É no exílio já comunista que Lukács vai conhecer Gertrud Bortstieber. Que 
vinha de um primeiro casamento, de qual tem filhos, um desses filhos vai 
sobreviver ao ...., Lukács vai assumir esse filho, e ele vai ser o gestor do acerto 
lukacsiano depois da morte de Lukács, que é um economista, que tornou se 
comunista, uma figura ..... Com Gertrud, Lukács não teve filhos homens, mas teve 
uma filha, que morreu num acidente. 

O novo governo húngaro casa o título de .... em Lukács e mais que isso, 
condena a Lukács à morte. Como condena aos líderes da comuna húngara. E 
mais que isso, na reorganização da Europa central, com ...., a Hungria tem 
autoria. O novo governo húngaro pede ao governo austríaco a extradição de 
Lukács. Extradição que lhe custaria a vida. Uma ampla mobilização da 
intelectualidade européia, que envolveu inclusive Thomas Mann, impede a 
extradição de Lukács.  

É aqui em Viena, que Lukács vai se tornar redator de uma revista editada 
pela III Internacional, para a Europa central e oriental. É nessa revista, que Lukács 
vai publicar os seus principais estudos desses anos, onde ele se assume 
inteiramente marxista. Essa revista é o .... essencial do movimento comunista, 
propicia Lukács viagens à União Soviética. Uma dessas viagens vê Lênin e vê 
Trotsky, vê. Não teve contatos pessoais. 

Mas teve um contato com Lênin, não pessoal. Ele publica um artigo nessa 
revista, onde ele punha abaixo a participação dos comunistas, nos processos 
eleitorais parlamentares. O velho Lênin, não teve dúvida. Comentou o artigo como 
um artigo .... e esquerdista. Os muitos ensaios escritos dai até 1922, serão 
reunidos em varias publicações de Lukács. Um ensaio que merece atenção é um 
ensaio chamado, olhem o nome, em agosto de `18 dizia que a estratégia dos 
bolcheviques lhe parecia justa, mas colidia com a ética. Já comunista escreve um 
ensaio, “Tática e Ética”.  

Mas escreve um ensaio acerca de uma cultura democrática, os seus 
esforços de..... o movimento comunista a uma nova cultura. É aí que Lukács usa 
uma formulação general: “a política é o meio, a cultura é o fim”. Entretanto, não há 
nenhuma dúvida de que nesse período Lukács, fortemente marcado por aquilo na 
época Lênin chamava de esquerdistas românticos do movimento comunista. É 
essa a crítica que Lênin faz ao seu trabalho sob parlamento. A grande figura de 
Lukács nesse momento, ....... é a Rosa Luxemburg. Lukács está colado ao 
pensamento de Rosa Luxemburg. E é com essas concepções que redige um 
conjunto de ensaios, que publicará em 1923 sob a forma de livro. Ele publicou 
esses ensaios em 1919, em 1922, depois ele os revisou, ele o refundiu, e os 
publicou em livro em 1923. O título da obra é “História e Consciência de classe”, e 
o subtítulo é “ensaios de dialética marxista”.  

Esse livro é o primeiro livro significativo do Lukács marxista. Sai no mesmo 
em que é publicado na edição alemã, mesmo ano em que é publicado um livro 
que teria um destino...., um livro de Karl Korch, intitulado “Marxismo e Filosofia”. 
Na verdade “História e Consciência de classe”, é considerado o livro maldito do 
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marxismo no século XX. É uma obra que desperta polêmicas até hoje. É uma obra 
que .... leu em 1929, e anotou no seu diário: que se tratava de uma leitura 
entusiástica.  

Nesta obra, Lukács - e é preciso sinalizar que essa obra é publicada em 
1923 e o prefácio dela é de dezembro, natal de `22 -, refaz numa antecipação 
genial, reconstrói as redações de Marx, - quero lhes lembrar, atenção, que “A 
Ideologia Alemã”, só foi publicada em 1932, que os Manuscritos de `44, só são 
publicados em `32 -, Lukács desconhecia a obra juvenil de Marx. E a interpretação 
da II Internacional é uma interpretação completamente positivisada de Marx, 
fortemente antihegeliana. Lukács pela sua própria conta, isso é algo genial, 
Lukács incorpora todo o conjunto de idéias hegelianas.... (acabou a fita...). 

...Lukács produze uma obra que faz um profundo giro, naquilo que se diz..... 
de Marx. Para que meus amigos. Os intelectuais oficiais do movimento comunista 
imediatamente condenam a obra.  

....depois a morte de Lênin Lukács escreve um texto sob as concepções 
políticas que ele encontra geniais de Lênin. Ele está lá em Viena, lhe chovem 
críticas a HCC. 

Este livro, só foi reeditado, com autorização de Lukács em 1967, só em `67 
ele foi reeditado, com a autorização de Lukács, e foi reeditado, notem bem, com 
um prefácio de Lukács, que na edição italiana, foi a primeira autorizada, saiu como 
postfácio, onde Lukács faz uma dura crítica ao seu próprio texto. Esse texto, só vai 
circular nos anos `60, numa edição pirata, o seja, numa edição que Lukács não 
autorizou, em francês organizada e preparada, por um grego que vivia na França, 
Gustav ... e uma francesa, Jaqueline Boat. Por uma editora muito importante para 
a esquerda francesa não vinculada ao partido comunista, a editora Argumentos.  

Esse livro, embora só publicado em `23, reeditado sem autorização de 
Lukács em `60, com autorização de Lukács em `67, precedido por uma enorme 
autocrítica, esse texto foi à base de certos desdobramentos da Escola de 
Frankfurt. O primeiro momento da Escola de Frankfurt foi claramente inspirado em 
esse texto. Sobre tudo, de uma leitura hegelianizante da tradição marxista. Por 
isso, a indicação a esse texto, é um texto maldito, um texto renegado. Há uma 
larga bibliografia sob esse texto, enorme. No Brasil, a última discussão sob esse 
texto, documentada, está no vol. 3, que eu passei para vocês na bibliografia, 
organizado pelo Antunes, R. e Rego, W.L. “Lukács, um Galileu no século XX”, mas 
há uma larga bibliografia sob essa obra. 

Em 1926, Lukács publica um pequeno ensaio centrado na ...de Moses 
Hess. O título do ensaio é “Moses Hess e o problema da dialética idealista”. 
Moses Hess é uma figura muito esquecida na gênesis dos pensamentos de Marx 
e Engels. É importante chamar a atenção para o fato de que Hess tornou-se 
comunista antes de Marx, e influiu mesmo sob Engels. Quero lhes lembrar, Moses 
Hess colabora na redação da “Sagrada Família”, que é uma obra de 1945. Lukács 
faz um estudo perseguindo a sua preocupação com a relação entre: marxismo, 
comunismo e a obra de Hegel. 

Mas o que vai mudar de.... para Lukács, são os eventos de 192... Lukács 
está lá em Viena, funcionário do partido comunista húngaro. O partido comunista 
prepara um congresso em 1929, e para isso é preciso organizar o debate, das 
teses que vão determinar a linha política a ser seguida pelo partido. Lukács viaja 
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varias vezes, clandestinamente a Hungria, para organizar esse congresso, e há 
uma fratura grande no partido comunista húngaro, nessa época. 

Havia uma fração dirigida por Béla Kun, que foi um dos fundadores do 
partido lá em 1918, que estava muito afinado com aquilo que já tomava curso na 
União Soviética, que mais tarde será conhecido como stalinismo. O stalinismo não 
surgiu no...., mas estava em torno da figura de Stalin, todo um acompanhamento 
dos vários partidos comunistas. Béla Kun representava essa adesão. Contra Béla 
Kun, se punha um outro dirigente chamado Jeno Landler, com o qual Lukács tinha 
uma estreita relação. Landler morre em `28, e é Lukács que assume a oposição a 
Béla Kun. E ele prepara para esse congresso, um documento, que ficou conhecido 
como Tesis de Blum. Blum era o seudónimo de Lukács para se proteger na 
clandestinidade.  

O que é importante desse texto? É um texto de análise da conjuntura. E 
Lukács propõe, como estratégia do PCH, não a ditadura do proletariado, mas 
propõe o que ele chama de ditadura democrática, de operários e camponeses. 
Mas atenção, convencido de que a tarefa, de uma eventual vitória dos comunistas, 
não era a transição para o socialismo, mas era a consecução de reformas ainda 
no campo da ordem burguesa. Esse texto na verdade, antecipa aquilo que vai ser 
a estratégia dos comunistas depois do 7º congresso da Internacional Comunista, 
realizado lá em 1935, atenção, `35, `33 em janeiro, Hitler sobe ao poder. 

No momento em que Lukács está formulando essa proposta, a tônica 
dominante no movimento comunista, era a de um forte combate aos 
socialdemocratas. O movimento comunista via nos socialdemocratas, o que se 
chamava de socialfacistas. Essa fratura, que expressava uma tática de classe 
contra classe, nenhuma vinculação a setores democráticos burgueses, era o que 
dominava os partidos comunistas. Lukács antecipa aquilo que vai ser a estratégia 
de 1935, nesse momento ele é derrotado. Ele é fragorosamente derrotado no 
interior do partido comunista. 

Mas, derrotado, crescem as críticas a ele, lá em função de HCC. O nosso 
amigo Lukács não tem dúvidas. Faz autocrítica, dirá ele, foi uma das suas várias 
autocríticas protocolares. Mas Lukács,....., escrevendo dez anos depois, ele dizia: 
sair do partido, ser expulso do partido, significava o isolamento. E ele estava 
convencendo quem? Karl Korch, que também em 23, bem antes de HCC, houvera 
publicado “Marxismo e Filosofia”, quem não fizera autocrítica nenhuma for expulso 
do partido, do partido alemão..... A condição para lutar contra o fascismo, era 
permanecer no partido, por isso, ele fez essa autocrítica aberta e protocolar. 

Complicado isso, não é? Muito complicado. Até os lukacsianos nesse 
momento, era uma tese comunista, de formação leninista, ..... “e preferível errar no 
partido que acertar fora dele”. Esse parece, .... no mínimo problemático. 

Primeiro, ele é deslocado pela Internacional Comunista para... na 
Alemanha. Onde ele vai ficar desde `30 a `33. Sai daqui, vai trabalhar na 
Alemanha. Derrotado no interior do partido, fazendo autocrítica das suas 
condições políticas, Lukács vai encontrar aí a solução para a sua sobrevivência. 
Vocês conhecem a formação dele do debate da cultura, ele vai passar a discutir 
exclusivamente literatura. Ele vai se refugiar naquilo que parece, mas o menos 
“inocente”. Ele vai-se afastar do debate claramente político, vai para o território 
onde ele se sente mais seguro. A propósito, Lukács vai mencionar uma lembrança 
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de Vitor S..... Vocês já conhecem esse personagem, Vitor foi um sujeito que aderiu 
à Revolução Russa, aderiu com todo o seu entusiasmo, viveu na União Soviética 
até 1930-31, e sacou que aquele negócio estava dando um resultado diferente do 
que ele projetava. Teve umas ligações, com o que um pouco mais tarde seria o 
trotskismo, depois.... Ele tem duas obras, que quem se interesse pelo movimento 
socialista, deveria ler. A primeira é “O que todo revolucionário deve saber sob a 
repressão”, é um manual que trabalha como se portar diante da repressão dos 
indivíduos da classe operária. O segundo é um livro interessantíssimo, intitulado 
“Memórias Revolucionárias”, um belíssimo livro onde ele conta a sua vida 
revolucionária. Pois bem, esse livro ele conta que estava em Moscou, em 1930, 
junto a Lukács, e estavam passeando as margens do Rio .... E fala a Lukács as 
suas preocupações e diz: olha amigo esse toso aqui não é o que a gente queria, 
não. Isso está tomando um rumo, que não tem nada a ver com aquilo que a gente 
quis. Segundo S...., Lukács jamais admitiu isso, Lukács teria dito o seguinte: meu 
companheiro isso...., o que nos devemos fazer é sobreviver para, em outras 
conjunturas, diante de novas gerações, retransmitir o legado da nossa luta. Lukács 
jamais admitiu isso, jamais confirmou, mas isso da um pouco a idéia do estado do 
espírito lukacsiano. 

Entre `30 e `33, ele se radicou na Alemanha e participou das lutas dos 
comunistas alemães, escrevendo textos sob literatura. Nesse período, ele faz uma 
viagem a União Soviética. E ao contrário das viagens anteriores, essa foi decisiva 
para ele, por duas razoes. Primeiro, ele conhece um fulano chamado, Mikhail 
Lifschitz, que era um jovem estudioso da estética. Uma profunda amizade .... 
Lukács durante toda a sua vida, a Lifschitz. E através de Lifschitz, ele pode ler, os 
materiais que estavam sendo preparados para a edição em 1932: A Ideologia 
Alemã e os Manuscritos do `44. Quando Lukács lê esses materiais, ele vai mudar 
a leitura dele acerca de Hegel. É aqui, que Lukács vai repensar Hegel, a partir da 
leitura dos até então inéditos de Marx. Agora vocês vão ver em que isso vai dar. 

`33 Hitler.... ao poder, a intelectualidade da esquerda, não apenas 
comunista, de esquerda, sob tudo, de origem judaica, foge na Alemanha. Lukács 
tinha a opção de escolher a onde ir, ele escolhe a União Soviética, é para lá que 
ele vai. O clima já é da instauração do stalinismo. Lembro para vocês que os 
grandes distúrbios promovidos por Stalin, ocorrem entre `36 e `38. Lukács está lá. 
Mas, e aqui não apenas Stalin, elimina a velha guarda bolchevique, mas cria 
aquela coisa horrorosa que é o trotskismo. É o momento em que a literatura oficial 
de Moscou trata Trotsky como um traidor. 

Mas na polêmica de fundo, entre Trotsky e Stalin, Lukács se alia com Stalin. 
E se alia, não por pressão, se alia porque ele está convencido que a única 
alternativa de salvar a União Soviética é a tese staliniana do socialismo num só 
pais. Lukács não tem nenhuma vacilação enquanto a isso. Quero chamar a 
atenção que naquela obra de Michel Lowy, que eu já citei antes “Para uma 
sociologia dos intelectuais revolucionários. Lukács 1909-1929”, Michel sugere que 
Lukács tinha sido um trotskista para valer. Eu acho que o que Michel fez foi puxar 
... para a sua .... não há nenhuma simpatia de Lukács para Trotsky. 

Nesse período aqui, Lukács vai viver...., mais, em 1941 ele é preso pela 
policia política stalinista, é preso. Só não morre aquela estranha doença que foi o 
stalinismo, que matou muita gente na União Soviética na época, porque teve a seu 
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favor o Dimitrov, que era o presidente da III Internacional. Porque aqui, ...... de 
literatura, que o se opondo ...., Lukács na verdade faz uma crítica exótica à política 
cultural stalinista. Mas atenção, uma crítica extremamente elítica. Lukács tinha 
clareza entre ser um divergente ou dissidente. Um dissidente nessa época 
aparecia com um tiro na nuca.Lukács nunca deu esse passo. 

A oposição de Lukács ao stalinismo, está num livro que ele conclui em 
1938, mas só vai publicar dez anos depois, e curiosamente vai publicar na Suíça, 
tal vez uns dos melhores livros de Lukács sob história da filosofia, “O Jovem Hegel 
e os Problemas da Sociedade Capitalista”. Esse livro era importante por duas 
razões fundamentais. A primeira, o livro do `23, HCC, tinha sido acusado de 
“hegeliano”. Na autocrítica que faz no `29, Lukács simplesmente se livra de ser 
expulso do partido. Em `29 ele estava pensando com as matrizes de HCC. O que 
vai mudar a cabeça de Lukács, é a leitura -logo que ele começa a freqüentar 
Moscou, entre `30 e `33-, dos Manuscritos de `44 e da “Ideologia Alemã”. Ai, 
Lukács faz uma releitura de Hegel, que aparece nesta obra, ai está configurada a 
interpretação madura de Lukács sob Hegel. O que me permite, fazer agora sim, 
uma autocrítica fundada em HCC, mas há um segundo traço que é importante 
nesse livro, que não por acaso só é publicado dez anos depois, e na Suíça. É que 
nesse momento, o que a intelectualidade oficial soviética pensava de Hegel? 
Caracterizavam a Hegel como um filósofo reacionário. Até em função, isso vai se 
acrescentar muito nos anos da guerra, em faz da ameaça alemã, Stalin ..... Lukács 
faz aqui, uma acentuada defesa de Hegel, o que mostra claramente a postura 
diversa de Lukács da intelectualidade stalinista.  

Isso aqui, não ha uma derrota dos comunistas, ou uma derrota da classe 
operária, na ascensão do fascismo alemão. É um problema para todos os 
intelectuais alemães, da posição democrática e da posição comunista, como 
explicar que a Alemanha, terra de Goethe, terra de Hegel, terra da grande cultura 
européia, se rendem a Hitler? Como explicar isso? Segundo Hegel, toda essa 
geração, a geração que nasceu, que .... o século XX tem que explicar isso. O que 
a obra “A Dialética do Iluminismo”, de Adorno e Horkheimer, se não uma tentativa 
de explicar o que deu o fascismo. O que é “Razão e Revolução” de Marcuse, se 
não uma tentativa de explicar que é que deu o fascismo. 

Lukács tem o mesmo problema, nesse período tentar.... com essa 
explicação. Ele redige um longo manuscrito, que só vai ser publicado em `54, eu 
voltarei ai, mas é o problema de que que na Alemanha deu o fascismo. 

Ao mesmo tempo, lá na União Soviética, Lukács participa de todas as 
polêmicas literárias dos exilados. Ele vai polemizar com Bloch, vai polemizar com 
Brecht, na defesa do que ele considera cânon da literatura progressista, o que ele 
chama de realismo. A defesa do realismo que Lukács sustenta contra o 
naturalismo, vai contrapor Lukács a todos os vanguardismos, inclusive ao 
vanguardismo no teatro dito épico de Brecht.  

As coisas vão mudar no `44. `44 o exército soviético liberta Hungria e 
Lukács em finas do `44, volta a Budapeste. Assume a cátedra de estética na 
Universidade de Budapeste, e é membro do partido, ou seja, o homem volta...., 
mas a alegria vai durar muito pouco.  

Vocês sabem que no `45-`47, há um enorme otimismo no mundo. A aliança 
entre a União Soviética e os estados capitalistas ocidentais vão derrotar o 
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fascismo. Alguns intelectuais, partem da premissa de que é possível uma etapa 
nova nas relações internacionais, sem o uso da força. Lukács se torna, na grande 
figura que defende essa posição. Ele participa, por exemplo, dos encontros 
internacionais de Genebra em 1946, onde está absolutamente convencido que se 
abre uma etapa extremamente favorável às lutas sociais. Quebra a cara, como 
vocês poderão imaginar, não é? 

Em `47 os ... do discurso voltam, o ... denuncia a cortina de ferro. Abre-se a 
guerra fria. A eclosão da guerra fria, justifica e legitima, uma nova vaga de 
repressão intelectual, não apenas na União Soviética, mas naqueles paises que 
na seqüência do fim do conflito, passaram a constituir o .... soviético. As 
chamadas democracias populares.  

Entre `47 e `49, os mesmos .... de `37 e `39 na União Soviética, são 
levados ... para as democracias populares. É obvio que Lukács entra de novo, 
como objeto de repressão. Seria objeto de duríssimas críticas. `49 ele faz nova 
autocrítica. Vocês estão rindo? Os termos dessa autocrítica que eu li, são 
horríveis. Lukács de novo, vai para os estudos literários. 

Pergunta de uma aluna (não da para entender..) 
....ele recebe salário como professor, recebe salário como deputado. Os 

autores dos paises socialistas têm um processo de pagamento de direito autoral 
que não é como a gente aqui. Grosseiramente, havia uma grande caixa, um 
grande fundo, que era resultado das edições, isso era rateado pelos autores. Ele 
não tem emprego, ele recebe do Estado, muito modesto, a vida de Lukács é uma 
vida de estrema modéstia. Só nos anos `60, ele vai morar numa casa muito boa, 
mas sempre com recursos; escutem vocês estão lembrando que esse é um cara 
que no `18 fez uma opção acética, Lukács não deixou nada para ninguém. 

Outra pergunta... 
Ele se recolheu, fez uma autocrítica pública, se recolheu, passou a ser 

evitado pelos principais intelectuais, e estava lá muito modestamente. Quietinho, 
num enorme isolamento, um terrível isolamento, do qual só vai sair, por muito 
pouco tempo no `57, mas ai a história ...Isolamento, os professores da 
Universidade passaram a evitar-o, enorme isolamento.  

Neste período haverá um evento. Lukács sempre ... Budapeste. Se vocês 
tomarem o texto que está na bibliografia de vocês, a autobiografia, vão saber que 
Lukács sempre teve chance de viver no ocidente. E nesse momento as 
autoridades queriam que ele viesse. Eu lhes disse, que logo da 2º guerra, ele foi 
para os encontros internacionais em Genebra, a partir dos anos `50 ele não sai de 
Budapeste. Ele tinha ....., “se eu vou, não me deixam voltar e eu quero ficar aqui”. 
Só .... a história de aquele intelectual que foge da cortina de ferro, escolhe a 
liberdade, Lukács sempre recusou isso.   

O fato importante é que em 1964, Lukács publica um grosso volume em 
alemão, 450 páginas, intitulado “A Destruição da Razão”, vocês tem uma 
publicação castelhana como “Asalto a la Razón”. Vocês sabem aquele manuscrito, 
em que Lukács tem que dar conta de que é que na Alemanha deu o fascismo, ele 
reescreve esse material, e defende a seguinte idéia: o caminho do fascismo na 
Alemanha, foi facilitado porque no seio da intelectualidade alemã, depois de 1848, 
olha a revolução do `48, o fantasma do `48, as tendências irracionalistas, 
ganharam .... Dirá Lukács, o âmbito da filosofia, foi o irracionalismo, que ele 
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chama de tendência a destruir a razão, que desarmou a cultura alemã para 
enfrentar Hitler. Esse livro é talvez a obras mais polêmica e discutida de Lukács, 
porque a forma dessa obra é horrorosa. Lukács adota a linguagem da guerra fria, 
para que vocês tenham uma idéia, o capítulo sob Heidegger, tem o seguinte título: 
Heidegger ou a quarta-feira de cinzas do irracionalismo parasitário. 

Nesta obra, Lukács utiliza uma linguajem de jornalista que faz polêmica 
pouco adequada. Esse caráter formal da obra acabou por encobrir os dois 
grandes méritos que essa obra tem: o primeiro, é que há uma análise da formação 
social alemã, que é absolutamente primorosa, onde ele recupera o conceito 
hegeliano de via prussiana, é uma análise brilhante. Em segundo lugar, ela fez a 
única histórica da cultura alemã moderna, que apresenta uma teoria do 
desenvolvimento da Europa ocidente. Mas a linguajem dessa obra, prejudicou 
largamente a sua repercussão. 

No entanto curiosamente, embora fazendo concessões ....., essa obra de 
Lukács foi duramente atacada pelos soviéticos. Para os quais, Lukács substituía, 
na polêmica filosófica, o antagonismo e materialismo, pelo antagonismo entre 
racionalismo e irracionalismo. Mas essa vez...., sob tudo porque Stalin estava 
morrendo e coisas novas começavam a se passar. Coisas tão novas que no 
mesmo ano em que se realiza o 20º Congresso do PC na União Soviética, onde 
se denuncia a era stalinista, no congresso de fevereiro de `56, em agosto; 
setembro, outubro do mesmo ano, os senhores setores mais vivos do PC húngaro, 
reclamam uma radical democratização da Hungria. 

Lukács, que estava de olho desde o `49, põe a .... Vem ao publico e faz 
uma defesa da democratização. Agora por favor, atenção. Democratização para 
Lukács não é restauração de instituições burguesas, é a restauração da 
democracia socialista, apoiada numa forte vinculação entre organismos de 
massas e aparelhos de ação política. Como vocês sabem, o resultado é a 
intervenção soviética, que vai .... com vítimas. 

O velho Lukács, .... para....., onde ele passa uns meses. Trata-se de um 
velho, está no `56, Lukács nasceu no `13. 

Pouco antes..., Lukács escreve um livro, contra os ...., contra os 
vanguardistas, um livro onde ele ....de Kafka. Conta-se que a hora em que Lukács 
entrava na Embaixada lá em R..., ....ele teria dito: eu me enganei, Kafka .... 

Quando ele volta, e é indagado pelas autoridades, qual a relação dele, I. 
Nagy -era um líder comunista que estava na cadeia, preso por ....- e nesse 
processo ele sai da cadeia e lidera a Hungria, Lukács faz parte do governo de 
Nagy. Ai se instala um governo provisório, Lukács volta à cena política, mesmo 
que em política Lukács.... Agora Lukács é ministro de Cultura por poucos dias 
porque Nagy, diante da eminência da invasão soviética, pede o apoio militar no 
ocidente. Lukács é ....., que era transformar aquilo num processo contra-
revolucionário. Que os soviéticos fazem a Nagy? O fuzilam. 

Quando Lukács... lhe perguntam, o que o senhor pode dizer de Nagy? E ele 
respondeu: olha se Nagy estiver vivo aqui, eu diria tudo o que eu penso, mas 
como ele não está, eu não vou fazer nenhum juízo. Tendo em conta a situação, 
isso é de uma coragem absoluta. Você só põe as divergências quando o 
companheiro esta presente para poder, se defender.  
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Mas ao final de contas, Lukács não era um.... qualquer. Já era um autor 
traduzido em várias línguas cultas. O novo governo húngaro, busca um acordo 
com Lukács. E faz um acordo onde se atribui a Lukács, a seguinte condição: você 
volta, fica quieto ai, não fala sob política, não dá aulas, pode escrever os seus 
livrinhos. Se configura uma situação que os latinos chamariam de “ócio....”. É claro 
que Lukács aceitou. Até porque Lukács não.... 

Aqui, fica claro para Lukács que ele tem que fazer intervenção política. Ele 
está velho. Seus contemporâneos já morreram, suas referências ainda polêmicas 
já se foram, ... morre em `56; em `57 morreu Thomas Mann, Lukács vai 
sistematizar o seu pensamento. 

Eu disse que a obra de Lukács é um conjunto de ensaios, só dois livros não 
são conjunto de ensaios, a obra sob Hegel e a “Destruição da Razão”, o resto é 
ensaio. Agora ele vai querer fazer uma coisa diferente. Ele vai querer retomar o 
projeto da sua juventude.  

Nosso amigo agora, vai programar uma Estética. Ele se propõe escrever 
uma Estética de três partes, desta obra ele só publicou, só escreveu a primeira 
parte, que sai em 1962, em alemão, e a partir de 1968, tem uma tradução 
castelhana. Em alemão essa obra comporta dois volumes, a edição castelhana, 
são quatro volumes. Trata-se apenas da primeira parte, as outras duas ele não 
escreveu. Embora tenha publicado antes, um volume autônomo, sai primeiro em 
italiano, e depois no Brasil com este título: “Introdução a uma Estética Marxista”.  

Detalhe extremamente importante. A partir de `56, Lukács começa a ser 
muito publicado no ocidente, primeiro pelos italianos, depois por editoras da 
Alemanha ocidental, na Alemanha oriental Lukács até os anos `70 era visto como 
um revisionista, um fulano que adulterava o marxismo. O que vai levar.... na Itália, 
não é apenas a posição peculiar do PCI em face da União Soviética, mas também 
o fato de que muitos húngaros se exilaram na Itália, depois do `56. É o caso do 
Mészáros, no `56 ele foge para a Itália, onde ele viveu um tempo antes de se jogar 
para a Inglaterra.  

Lukács entra nos anos `60, de uma maneira muito mais confortável que nos 
anos `50. Porque? Porque as políticas stalinistas, pelo menos no que tinham de 
mais violentas, estão superadas. E Lukács aparece no ocidente como um 
pensador que tem passado todo aquele processo, hoje é uma referência 
sistematizante. 

Os anos `60, dada a utilidade da Estética, ele projeta uma Ética. Notem que 
coisa curiosa meus amigos. A vida de Lukács, lá em Hildelberg, extremamente 
preocupado com a estética, e com ondas preocupações éticas. O Lukács velho 
está voltando a fechar a ciclo da sua vida, ele está lá querendo recuperar àquelas 
preocupações, anteriores a sua adesão à tradição marxista.  

O projeto é escrever uma Ética, e para escrever uma Ética, que é algo 
especificamente na vida social, não há uma ética vegetal. Para desenvolver uma 
ética, ele tem como trabalho prévio, uma condição para elaborar uma ética, ele 
tem que fundar a especificidade, a peculiaridade do ser social. Ele trabalha uma 
introdução à Ética. Olha que coisa engraçada. O objeto dessa introdução é a 
Ontologia do Ser Social. 

Ele não escreveu nunca a Ética, e aquilo que devia ser a introdução à Ética, 
virou uma obra monumental. Monumental e problemática. Porque? A partir da 
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redação da Estética, da primeira parte da Estética, a partir de `63-`64, Lukács quer 
produzir uma Ética, sistemática, é um.... fundamental. Essa fundamentação vai dar 
origem à Ontologia do Ser Social, à qual Lukács se dedica intensivamente entre 
`66 e as vésperas da sua morte.  

Se a Estética é uma obra que Lukács publicou em vida, a Ontologia vai se 
complicar. Porque? Porque Lukács por volta de 1970, tinha um primeiro 
manuscrito, que ele concluiu. Manuscrito ai é falso, geralmente Lukács gravava e 
tinha uma secretária que transcrevia. Em `70 ele chegou a uma primeira redação. 
Essa primeira redação, não agradou a ele. Porque? Porque ele montou a 
Ontologia com dois segmentos distintos: no primeiro segmento, ele fez uma crítica 
às formulações ontológicas ou anti-ontológicas de uma série de autores; e no 
segundo segmento, ele tratou.... de forma sistemática. No primeiro segmento 
tratava, por exemplo, o neopositivismo, tratava de .....; tratava dos existencialistas. 
No segundo segmento ele tratava de Hegel e de Marx, tratava do trabalho; da 
práxis; da ideologia; da cultura; etc. Ele não gostou desse resultado.  

Ele se pôs a escrever uma nova versão. E é por isso que a Ontologia 
envolve uma grande Ontologia e uma pequena Ontologia. Este texto aqui, foi 
publicado entre 1976 e 1981, com o título de, -rigorosamente seria-, Para a 
Ontologia do Ser Social, o segundo foi publicado nos anos `90 com o título de 
Prolegómenos a uma Ontologia do Ser Social. Lukács não viu publicado nenhum 
dos dois títulos.  

Quais são os outros comentários que nos interessam pegar para chamar a 
atenção desse textinho? Eu vou fazer alguns comentários e depois passo a 
palavra para vocês.  

Se nos tomamos Lukács pós `18, o que é curioso no ..... intelectual de 
Lukács é o seu isolamento. Bastante curioso àqueles que acham, ou ter dito que 
Lukács foi um stalinista, um dos problemas é identificar como é que esse homem 
nunca teve as suas teses, oficialmente aceitas. Lukács esteve sempre na 
oposição intelectual. Lukács foi sempre extremamente isolado. A referencialidade 
da que ele se revestiu, para pensadores do mundo inteiro, nunca caracterizou 
Lukács como chefe de um grupo, de uma escola ou de uma seita. 

Na verdade, ao longo da segunda metade dos anos `60, se constituí uma 
chamada “Escola de Budapeste”. Vou por entre aspas porque Lukács vai 
desmentir a existência disso numa carta, que ele escreve num jornal de ocidente, 
em janeiro da `71, cinco meses antes da sua morte. Onde ele diz que Agnes 
Heller, ..... mora nos EEUU, como vocês sabem a Heller é um dos intelectuais que 
preferiu a “liberdade”...; seu marido, Ferenc Feher, já falecido; Maria Markus; 
Gyorgy Markus; e....., constituíam uma espécie de escola.... 

Aluna: Tertuliam? 
Não, Tertuliam é um dos grandes conhecedores de Lukács, mas nunca fez 

parte disso. Tertuliam, infelizmente, nunca fez parte dessa.... Tertuliam é um ....., 
que vive na França. É talvez, na Europa o maior conhecedor da Ontologia hoje, e 
um dos maiores conhecedores da obra de Lukács.  

Essa gente se reuniu em torno de Lukács nos anos `60, eu dizia, A. Heller; 
F. Feher; M. Markus; G. Markus. Essas figuras, Lukács se refere a elas, em alguns 
dos seus últimos escritos, e ele tem por A. Heller, uma enorme simpatia. Lukács 
morre em `71 e essa “Escola de Budapeste”, tem um confronto com....., Húngaro, 
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parece que essas tensões existiam desde antes, mas Lukács de alguma forma, os 
protegia com seu prestigio. Mas logo a partir de `73-`74, sai da Hungria uma parte 
deles, sem dúvidas a mais brilhante e a mais criativa é a Agnes Heller. Que depois 
passa a morar na Austrália, numa cidade...., vai aos EEUU, e se transforma -e 
esta é uma opinião pessoal-, se transforma num ..... de intelectual. Hoje nos 
EEUU, ele apóia na Hungria o partido democrata liberal, eu tenho a teoria do 
clone, vocês conhecem?:....  no `73, foi atropelada por um carro, morreu 
instantaneamente, na hora ... a CIA recolheu o corpo dela, clonou e outra A. 
Heller, não tem nada  a ver com a A. Heller, que deu importantes contribuições à 
Teoria Social.  

Só para sinalizar que o grupo ..... de Lukács, logo, logo, implodiu. Lukács... 
muito isolado, ...se constituíram em enorme referência cultural, ....em todos os 
continentes, não significa de forma alguma que Lukács tinha feito escola. A 
primeira observação sob Lukács é essa. 

A segunda observação que é extremamente importante, diz respeito à 
complexa evolução de Lukács. Só há de consensual entre os seus analistas a 
idéia de que, de que lá em 1918 com a adesão dele ao PC, marca uma ruptura, é 
perfeitamente concensuado que há um Lukács premarxista e um Lukács marxista. 
Mas por favor, além dai, é um mar de polêmicas. O Lukács premarxista foi ....de 
Simmel, foi neokantiano, transitou pela obra hegeliana, sofreu influências de 
Hegel. O Lukács marxista, HCC, configura um período da sua evolução. Os anos 
`30, é o Lukács que se revela ao stalinismo. Notem, ..... a obra de Lukács é 
extremamente complicado. 

Na bibliografia que nos temos dado para vocês, há varias aproximações. Eu 
gostaria só de ressaltar o cuidado que devemos ter ao assinalar .... O .... de 
Lukács, que um dia 2 de dezembro de 1918 entra no PC, vai desenvolver um 
conjunto de concepções, que não tem nada a ver com o Lukács anterior. Mas por 
favor, cuidado ao analisar essa ruptura. Se o Lukács dos anos`60, vai retomar o 
projeto de uma ética e de uma estética, essa ruptura deve ser pensada também 
com uma concepção de continuidade. Há em Lukács um núcleo original 
problemático que .... sob ele durante toda a vida. Os tratamentos serão diferentes, 
mas o núcleo de problemas estéticos e éticos vai acompanhar Lukács sempre.  

Outra polêmica é neste isolamento, e diante duma evolução complexa, a 
relação de Lukács com o stalinismo. Lembremos aqui o que Adorno dizia, “é o 
exemplo do grande intelectual que se rendeu ao stalinismo”. Não há dúvida 
alguma que Lukács, na polêmica com Stalin e Trotsky, fechou com Stalin. E foi por 
opção. Também há dúvidas, de que Lukács .... ao partido sempre. Em `57 ele é 
expulso, mas ele retorna em `67, `69. Ele morre dentro do PC. Foi preso pela 
política stalinista em `41. Mas é o primeiro a fazer uma crítica cuidadosa ao 
stalinismo desde o ponto de vista teórico, em `56. (Acabou a fita) 

...aquele cara que decidiu ficar no campo do socialismo, não...., não virar 
ecologista e outras coisas mais. Agora é claro que isso comprometeu a obra de 
Lukács. Essa resistência, essa pertinência, que aliás Lukács em 1869, resumiu 
numa frase, que para alguns é uma barbaridade, para outros é uma consigna: o 
pior socialismo é melhor que o melhor capitalismo. Essa é uma frase de Lukács, 
para alguns, esse é um horror. Lukács sempre permaneceu fiel às idéias. Sem 
querer questioná-la aqui, cabe chamar a atenção para o fato que isso ocasionou 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

18

limites à obra lukacsiana. Mészáros, por exemplo, defende a tese de que Lukács 
jamais conseguiria construir uma Ética, e porque é que ele não conseguiria? 
Porque a sua adesão ao chamado “socialismo real”, mesmo com as críticas que 
ele fazia ao “socialismo real”, essa adesão lhe impedia de construir uma Ética 
emancipatoria. Eu penso que essa é uma tese polêmica, mas ela não é .... O fato 
de Lukács insistir na tese de que o pior socialismo é melhor que o melhor 
capitalismo, isso tem custos. 

Sob tudo, as polêmicas estão diretamente vinculadas a dois elementos da 
produção lukacsiana. Lukács defendeu sistematicamente, a literatura que ele 
entendia como grande arte de uma literatura realista. Para ele o realismo não é 
um problema de época, não é um problema de estilo, é um método compositivo. 
Isso Lukács .... com todos os .... da história da literatura. Para Lukács, o realismo 
não é .... ao final do século XIX, para Lukács o realismo é um método de 
concepção estética. Ele considera Homero realista; considera Shakespeare 
realista, considera Balzac realista. No século XX, a grande figura para ele da 
literatura não é nem Kafka nem ...., é Thomas Mann.  

Seus críticos fazem duas observações: a primeira é, que com essa posição, 
Lukács não entendeu as vanguardas. Segundo, que a estética lukacsiana, 
inspirada na literatura do realismo, é uma estética limitada, que não é capaz de 
dar conta do conjunto das artes, mas é uma estética montada exclusivamente sob 
literatura. Essa discussão corre os meios analíticos. 

Essa segunda observação, diz respeito ao realismo do.... romântico. Lukács 
considerava que qualquer utopismo, e qualquer messianismo, olha a posição dele 
lá em `19, `20, `21, dai inclusive o fato de fazendo críticas à hegemonia soviética 
sob o movimento comunista, Lukács permaneceu sempre nas fileiras do 
movimento comunista. Talvez fique claro, esse realismo..., se a gente se recordar 
das polêmicas dos anos `66-`67-`68. Lembro para vocês que a explosão 
parisiense, que vai ocupar o centro do debate revolucionário, e a luta do povo 
vietnamita, e o chamado terceiro mundo, as tentativas de acelerar o processo 
revolucionário, a traves do foquismo, sob tudo sob a influência da revolução 
cubana aqui na América Latina. Para vocês, que não viveram essa época, a 
revolução cubana é uma saga na história, para quem estava saindo da 
adolescência nos anos `60, Cuba era muito mais que uma lição, Cuba era um 
exemplo.  

Pois bem, é atribuído aquele fato uma frase por volta de `66, `67, recordo 
para vocês que Guevara é assassinado no `67, é atribuído a Guevara uma frase 
que correu o mundo: não mais dos, três, mil Vietnams. Lukács confrontava com 
essa proposta e dizia: é um generoso equivocado, quem formula essa frase, 
Guevara, é um homem extremamente ...., mas em política, caminha para o 
suicídio.  

Lukács apostava muito numa auto-reforma do movimento socialista. Mais 
exatamente numa auto-reforma da União Soviética. Lukács aplaudiu o esforço de 
.... em primeiro momento, assim com aplaudiu quem vem depois, ele só se 
desiludiu em `68. Só em `68, quando da experiência Checa, ai ele percebeu que 
aquela coisa lá estava muito complicada. E por isso ele escreve um livro, para ser 
publicado só depois da sua morte. Ele entregou ao partido. Um livro chamado “O 
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Homem e a democracia”, não está traduzido ao português. Onde ele pensa a 
democratização .... leninista, a moda dos conselhos, da democracia de base. 

Para terminar, é bom lembrar que o último Lukács.... cita Lênin, mas é um 
Lênin pouco real. É muito mais um Lênin da construção intelectual dele, que 
qualquer outra coisa. O Lênin de Lukács é ....de Hegel, é menos a figura real de 
que a referencia ideal. 

Que mais lhes dizer? Lukács é morto, o regime húngaro o entroniza como 
herói, é dessas ironias, não é? O homem sempre esteve isolado, é enterrado...., 
mas curiosamente a sua influência se torna, a partir dos anos `80, cada vez mais 
residual. O Lukács da última etapa, dos anos`60, da Estética, da Ontologia, é um 
autor cada vez menos lido. Esse Lukács é cada vez menos lido. 

Algumas das razoes eu as aponto num texto que saiu na edição da Praia 
Vermelha, eu sustento que a vigência do pensamento de Lukács, primeiro colide 
com o pensamento pós-moderno; segundo, tem um suposto social, o vigor do 
movimento socialista, sim o vigor do movimento socialista o pensamento 
lukasciano se torna um pensamento pouco atraente; mas há outra, Lukács é um 
autor extremamente rigoroso no sentido de demandar muito do seu leitor. Lukács 
é o contrario do pensador fácil. O que ele cobra do seu leitor é muito, ele cobra 
cultura. E sob tudo, que a referencialidade de Lukács, é a referencialidade da 
grande arte de ocidente. Notem, a interlocução lukacsiana, é a grande arte e a 
filosofia. Isso demanda do seu leitor, essas mesmas referências. O que cria uma 
barreira que só a vontade individual não supera. É preciso que haja uma 
conjuntura social que estimule essa vontade intelectual. E essa conjuntura está 
longe de se realizar, não é? Basta dar uma olhada nos contemporâneos para ver 
que a esquerda comunista tradicional está extremamente enfraquecida, o resto se 
reciclou; e a demanda comunista -hoje mais do que nunca-, do ponto de vista da 
consciência social está na sombra, está na penumbra. Este é um quadro muito 
nefasto, muito pouco estimulante para o pensamento de Lukács.  

Com isso eu dou por situado este  nosso bloco. Nos vamos discutir como é 
que ele se insere no debate marxista, na próxima semana, e nessa inserção 
discutir a Estética e a Ontologia.        

   
            

        
     
 
 


