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Mussolini
As idéias socialistas são bastante conhecidas e divulgadas, sendo que
praticamente todos conhecem alguma coisa, mas da doutrina ou filosofia fascista nunca
vi nada escrito.
Na verdade o fascismo não tinha filosofia nenhuma. Era uma forma de governo
oportunista que o Mussolini (1883-1945) inventou. Mudava a toda a hora. Mussolini
falava que existia uma doutrina fascista, mas pelo que constatei não existia nada.
As idéias fascistas eram contradizentes de tal maneira que uns achavam que os
fascistas eram de direita, outros de esquerda e outros ninguém sabia onde eles estavam.
O programa fascista de 1919 contradiz completamente o programa de 1932.
Em 1922 após a chamada Marcha para Roma os fascistas tomaram o poder na
Itália.
O primeiro filósofo que aderiu ao fascismo foi Giovanni Gentile em 1922.
Depois foi Benedetto Groce. Gentile anos depois caiu em desgraça pelos próprios
fascistas e Croce em 1925 repudiou o fascismo.
Mussolini falava entre seus amigos que o segredo do seu sucesso do fascismo
era que não tinha programa e que o fascismo era um método de exercer o governo e não
uma doutrina ou filosofia.
Os discursos de Mussolini eram feitos geralmente no balcão do Palazzo Venezia
e o seu dom oratório era eficaz. O que está escrito geralmente não tem grande
significado, mas a oratória dirigida às massas baseava-se na “emoção” e não na “razão”
explicado no livro “Psicologia das massas” escrito em 1886 pelo sociólogo Gustave Le
Bon, que era o livro de cabeceira também de Hitler e Mussolini.
Gustave Le Bon criou a psicologia social com o seu livro, cujos fundamentos
são usados até hoje. Cheguei a pensar que as idéias de propaganda do segundo homem
na Alemanha de Hitler, Joseph Goebells, ministro da Propaganda, mas eram de Gustave
Le Bon, que criou os fundamentos da psicologia das massas.
Tive um amigo na Prefeitura Municipal de Guarulhos que fez um curso de
oratória e aprendeu que o maior orador do mundo tinha sido Mussolini. Mostrou-me
uma vez uma gravação de um trecho do discurso de Mussolini e confesso que a gente
fica arrepiado em escutá-lo. É tudo mentira, tudo falso, mas ele era um grande orador.
Os fascistas eram tão esquisitos que logo provaram que as descobertas de
Pasteur, Faraday, Ampere e outras eram todas de italianos. Descobriram que
Shakespeare na verdade era um poeta italiano que escrevia sob nome falso. Tudo
mentira.
Mussolini teve o seu ministro das finanças chamado Giuseppe Volvi que foi
sucessor de De Stefani. O programa econômico de De Stefani era comum como todos
os outros e de Giuseppe Volvi obedeceu as ordens de Mussolini de manipular toda a
economia e estabilizar a moeda.
O interessante na economia é que em 1929 houve o crash da bolsa de New
York. O mundo inteiro sofreu, somente não tiveram grandes problemas os paises como
Itália, Alemanha e Rússia que tinham uma economia dirigida e centralizada e não
adotaram o “laissez- faire” de Adam Smith (1723-1790).
O grande economista inglês John Maynard Keynes (1883-1946) estudou as
economias daqueles paises totalitários e tirou algo de bom, adaptando-as para as idéias
liberais.
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São as famosas teorias de Keynes que eu pensava, há tempo, que os fascistas,
nazistas e russos tinham copiado as suas idéias, mas foi ao contrario, Keynes copiou as
suas idéias dos regimes totalitários.
Em 1930 escreveu um “Tratado sobre o dinheiro” e em 1936 publicou a “Teoria
Geral do Emprego, lucro e moeda”.
Mussolini criou as leis trabalhistas italianas com a famosa “Carta Del Lavoro”
(Código do Trabalho) aprovada em 21 de abril de 1927, que foi copiada pelo presidente
do Brasil Getúlio Vargas e está em vigor até hoje. Li a Carta Del Lavoro feita por
Mussolini e é impressionante o que foi feito. Criou a previdência social, seguro contra
acidentes, seguro desemprego, seguro maternidade, moléstias profissionais etc.
Como é tipo do fascismo, nazismo e comunismo só há um partido. Mussolini
criou então que a câmara dos vereadores, deputados estaduais e federais teriam como
representantes as “corporações”. Assim haveria representante de todas as classes de
trabalhadores em todos os órgãos legislativos.
Mussolini com suas idéias imperialistas lançou a Itália na segunda guerra
mundial, sendo destituído do ser cargo em julho de 1943 pelo Grande Conselho Fascista
e com a ajuda dos seus amigos nazistas fundou ao norte da Itália a República de Saló.
Os colaboradores de Mussolini, na chamada República de Saló, eram
comunistas. Tinham idéias comunistas e adoravam a Rússia. O comunismo e o fascismo
são semelhantes em muitas coisas, daí a afinidade entre os regimes, pois todos admitem
um único partido político e são totalitários.
O fundador do partido comunista na Itália, Nicola Bombacci fazia parte do staff
de Mussolini e dizia que o mesmo era o único socialista sério na Itália. Por aí se vê
como Mussolini era oportunista, a ponto de que os próprios socialistas o consideraram
como de esquerda e os estrangeiros o consideravam de direita.
A república de Saló não demorou muito. Em 1945 Mussolini, sua amante Clara
Petacci e seus amigos foram todos presos e assassinados pela LII Brigada Garibaldi
composta pelos guerrilheiros italianos denominados “partizan”.
O meu avô, por parte de mãe, chama-se Giuseppe Forli e era sargento da
Artilharia de Montanha na Itália e tinha lutado na África (Líbia), em Trieste e feito
prisioneiro na batalha de Capuretto na primeira guerra mundial.
Quando os fascistas tomaram o poder em 1922, a minha avó queria fugir dos
mesmos e previu que ia haver nova guerra. O meu avô comprou passagem de navio e
veio para o Brasil. Dois anos depois minha avó, mãe e dois tios vieram para o Brasil
como imigrantes italianos.

3

