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O ANARQUISMO SOCIAL1

APRESENTAÇÃO

Este título deveria ser inútil, pois os dois termos estão
implicitamente ligados. É do mesmo modo equivocado porque
sugere que pode existir um anarquismo não-social, fora das
lutas; mas “está claro, por outro lado, que a etiqueta anar-
quismo recobre um conjunto de elementos heterogêneos e,
em certos casos, incompatíveis.2” É realidade desde há um
certo tempo com tendências como o anarco-capitalismo nos
Estados Unidos, a frente de defesa dos animais etc., o que é
desanimador.

Estando em contato com a atual situação argentina, e
embalado numa pesquisa sobre Bakunin, parece-me neces-
sário retomar brevemente a história do movimento anarquista,
utilizando o termo “anarquismo social”, usual na Argentina.
Para definir as palavras, aplico o nome “anarquista” a pes-
soas militando em um grupo anarquista, e “libertário” a pes-
soas simpatizantes ou próximas, mas sem atividades ligadas
a um grupo.

Quando nos referimos às experiências econômicas liber-
tárias da Ucrânia, 1918-1921, e da Revolução espanhola, 1936-
1939, os anarquistas de todas as tendências consideram-nas
como emanadas de suas práticas. E se tomarmos textos do

1 Um esboço deste trabalho foi apresentado no Colóquio Internacional Libertário:
História do Movimento Operário Revolucionário, em agosto de 2004, em São
Paulo e no Rio de Janeiro, depois em Córdoba, na Argentina.
2 Solomonoff Jorge N., El liberalismo de avanzada, Buenos Aires, Proyección,
1973, p. 10.
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historiador da C.N.T. espanhola, José Peirats, de Vernon Ri-
chards etc., sem esquecer este que escreve, encontramos essa
assimilação anarquismo3-C.N.T., o que se revela inexato tão
logo começamos a analisar a C.N.T., assim como o movimento
de Makhno e o anarquismo.

Poder-se-ia tratar de um simples problema de vocabulá-
rio: anarquista, libertário, cenetista, makhnovista, partidário
de Cronstadt, talvez, querendo dizer a mesma coisa. Na reali-
dade, percebemos que existem nuances: o anarquista está
em um grupo de militantes aplicando princípios que relevam
de uma interpretação ideológica; o libertário tem uma sensi-
bilidade antiestatista que vai da ecologia e da participação
eleitoral à defesa da democracia, no sentido burguês do termo,
e pode agir sozinho ou em grupo com um objetivo preciso,
segundo os momentos; o cenetista está em um sindicato
anarco-sindicalista, com assalariados não forçosamente anar-
quistas, e denuncia a burocratização das centrais sindicais
cúmplices do patronato e do Estado; o makhnovista e o parti-
dário de Cronstadt opunham-se, armas nas mãos, à ditadura
dos dirigentes do Partido Comunista, amiúde com o apoio de
militantes comunistas, e defendia a liberdade de todas as ten-
dências socialistas, construindo sovietes livres de trabalha-
dores organizando-se por si mesmos.

É todo esse conjunto que é o anarquismo social. Sob
diferentes aspectos, anarco-comunismo, anarco-sindicalismo,
defesa da base e recusa ao capitalismo pelos I.W.W. e Cronstadt,
é uma organização de todos os trabalhadores de baixo para
cima que é visado, não uma academia elitista rubro-negra.

3 No sentido de uma aplicação mecânica das idéias de Stirner e da síntese de
Sébastien Faure (ver mais à frente). De um ponto de vista bakuniniano, o
ângulo de ataque é aquele dos trabalhadores de base e do poder.



I

TUDO À DIREITA

É importante dar-se conta das razões que explicam um
recuo de alguns anarquistas em um casulo enquanto esperam
melhores condições de desenvolvimento.

1939 é a data principal desse auto-apagamento: a derrota
do anarquismo espanhol e das forças de esquerda, com a vi-
tória de Franco, o começo da Segunda Guerra Mundial, depois
a divisão do mundo em dois blocos, o capitalista e o comunista
(no sentido marxista-leninista); são todos golpes destruidores
para uma geração de combatentes anarquistas. Com sinceri-
dade, suponho, eles fazem a seguinte análise: nada se pode
fazer com uma ditadura no poder (quer seja a do P.C. — o
fascismo vermelho —,  quer seja a do fascismo tipo Mussolini,
copiado por Hitler), portanto, é preciso escolher o campo dos
Estados Unidos da América. Além disso, creio igualmente que
eles consideram que se lançar em um combate com outras
forças (como na Espanha durante a guerra civil), é servir de
bucha de canhão para manipuladores, lixos políticos, por-
tanto, evita-se toda ação da qual não se tem todos os elemen-
tos, daí uma longa inação.

O movimento anarco-sindicalista espanhol da Confede-
ração Nacional do Trabalho (C.N.T.), prosseguiu a luta clan-
destina contra o franquismo, e é o único movimento admi-
tido. Mas como a C.N.T. cindiu-se em duas, produzindo uma
eficácia limitada, esse combate não pediu qualquer apoio.

Nenhuma reflexão foi conduzida quanto ao fundamento
de uma luta contra uma ditadura militar, no caso espanhol, e
a recusa a toda ação organizada em casos semelhantes e com
um movimento anarquista relativamente capaz, no caso da
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Bulgária entre 1948 e 1989, de Batista em Cuba nos anos 50,
em seguida, das juntas militares uruguaia e argentina nos
anos 70, sem esquecer o apoio possível às lutas anticolonia-
listas na França durante as guerras no Vietnã e na Argélia.

Houve, ao contrário, pedidos de apoio do “mundo livre”
em relação ao bloco soviético.

Sabeis muito bem que ainda há na Rússia uma ditadura
que é pior do que as ditaduras de Franco ou de Mussolini
[...] Como podeis dizer que os dois regimes são fundamen-
talmente idênticos? Como se pode, pois, fazer tal afirmação
sobre a ditadura bolchevique, que é, por inúmeros aspectos,
pior que o fascismo, pior que a própria ditadura nazista? [...]
Dizeis que no Oeste a tendência que se manifesta tende a uma
similitude com o sistema bolchevique, mas qualquer cidadão
que raciocine pensará como eu e outros, que não há provas
para tal asserção. Na Rússia, o regime é o resultado da apli-
cação consciente dos princípios políticos e governamentais.
Nos Estados Unidos e no Oeste, em geral, esses princípios
particulares não constituem a base filosófica e jurídica dos
regimes políticos que são aplicados. [...] Devemos criticar os
defeitos do regime capitalista, do sistema parlamentar etc.
[...] mas é um erro e uma falsificação concentrar toda a crítica
contra o capitalismo, e não denunciar ao menos com igual
energia o sistema do outro lado da cortina de ferro.4

É demasiado fácil pretender permanecer acima dos dois
blocos, sob pretexto de permanecer fiéis aos princípios anar-
quistas. [...] É também demasiado fácil deformar habilmente
as coisas apresentando a luta que hoje ocorre em escala mun-
dial como um pugilato entre a U.R.S.S. e os E.U.A. pela domina-
ção do mundo. É absolutamente falso; além do mais, a U.R.S.S.,
desde 1917, ampliou seu império político, reconquistou a Estô-
nia, a Lituânia, esmagou a Ucrânia, assimilou a Geórgia e outras

4 Carta de Gaston Leval reproduzida na revista Views and Comments, de Nova
York, 1961; excertos traduzidos em Noir & Rouge, no 21, junho de 1962, pp.
27-28.
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regiões asiáticas. [...] Durante esse tempo, os Estados Unidos
abandonaram as Filipinas, o petróleo mexicano aos mexica-
nos, a Bolívia etc. [...] Nosso movimento pôde ressurgir na
França, na Itália, na Alemanha, em toda parte onde o exército
aliado triunfava. [...] Não podeis ignorá-lo: o dilema que se
coloca aos anarquistas, aos libertários bem como a tantos outros
homens, é a escolha entre a liberdade e a escravidão. [...] Há,
de vossa parte, uma certa covardia moral em aproveitar essas
garantias e a barreira que, no estado atual das coisas, os regi-
mes liberais opõem ao invasor totalitário russo-bolchevique,
que vos exterminaria sem piedade se a invasão ocorresse, e
em combater unicamente esses regimes. Não, caros camara-
das, vossos argumentos só podem convencer aqueles que são
irresponsáveis ante a história, a vida do movimento libertário.
Não apenas levais o movimento para fora da história como
também o desonrais.5

A benevolência em relação ao capitalismo era de uma es-
tupidez crassa, visto que esquecia a exploração dos assala-
riados. Não é necessário ressaltar que esses argumentos fo-
ram rejeitados pelas revistas às quais Leval se dirigira. O
importante é compreender a caminhada ideológica de um gru-
po de militantes conhecidos (Rocker, Volin, Souchy, Rudiger,
por exemplo) a partir dos anos 1943-45 até hoje.

Solomonoff oferece uma interpretação:

Esses autores [Godwin, Nettlau, Tucker, Rocker e Read6]
participam da mesma recusa generalizada de tudo o que diz
respeito ao marxismo. Isto é, não apenas as posições políticas
marxistas, social-democratas, bolcheviques etc., mas igual-
mente proposições metodológicas, o materialismo histórico,
a luta de classes. Enfim, a deficiência de uma estratégia ade-
quada para a ação política em dadas condições históricas que

5 Carta de Gaston Leval à revista Volontà de Gênova, abril de 1961; excertos
traduzidos em Noir & Rouge, no 21, junho de 1962, pp. 32-33.
6 Aos quais podemos juntar Leval, Rudiger, Souchy.
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permitiriam um certo grau de eficácia a um projeto de mudan-
ça social no sentido desejado; a falta de percepção dos elemen-
tos estruturais determinantes da situação social existente; a
recusa a toda mudança positiva por intermédio do aparelho
estatal; a recusa à violência, portanto, ao autoritarismo implí-
cito nos conflitos agindo na esfera do poder, conduz à racio-
nalização de uma ideologia de retirada para a vida interior
dos indivíduos que, exceto a fé transcendental no milenarismo,
confia o advento de uma sociedade justa ao aperfeiçoamento
moral da humanidade. É uma racionalização justificadora
do abandono do campo de ação político em favor de forças
sociais ativas, que, enquanto tais, não podem ser totalmente
ignoradas, e cujo efeito concreto é uma contribuição à conser-
vação do estado de coisas existente.7

Nessa perspectiva, a evolução final de Abad de Santillán
não é surpreendente:

Não é a destruição do aparelho criado pelo capitalismo
em sua sede de lucro que devemos buscar, mas a aplicação,
a atualização e a melhoria de sua dinâmica em um sentido
social de benefício para todos, pois ele exige e não pode dora-
vante dispensar a presença e a contribuição da comunidade
inteira. O que foi o sindicalismo de resistência e de luta deve
integrar-se aos novos fatores essenciais do trabalho, para
adaptar-se a uma outra metodologia: aquela da participação
nos estudos e nas decisões sobre os destinos da sociedade,
da humanidade [...] A grande revolução é hoje a reforma; a
barricada cumpriu a sua missão, se ela teve uma, e nas condi-
ções atuais ela é muito mais uma via rumo à anti-revolução
do que à obtenção de um progresso efetivo e de uma autêntica
liberação; aqueles que recorrem a ela e a propagam são preci-
samente aqueles que não aspiram nem à liberdade, nem à de-
mocracia, mas à instauração de novos despotismos.8

7 Op. cit., pp. 36 e 45.
8 La organización profesional de la sociedad, una estructura representativa,
1970, citado por Fontanillas e Mintz em Suplementos Anthropos, Barcelona,
1992, p. 129.
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9 Essa corrente reagrupa os “libertarianos”, que rejeitam o Estado em nome do
capitalismo mais neoliberal possível, e os “libertários (anarquistas) mais ex-
tremistas que se opõem às estradas, às escolas e a toda ação social que viole a
liberdade de enriquecer-se [...] Na minha opinião, o libertarismo de direita e,
em geral, o capitalismo de livre-troca, doutrinalmente na moda, são uma
perversão vulgar do pensamento liberal clássico, sem seu conteúdo intelectual
e moral”. Noam Chomsky, “Política, lenguaje y resistencia”, 1992, em Anar-
quismo (textos y entrevistas) La Plata, 2003, p. 84.

Essa visão libertária anarco-capitalista9 avant la lettre é
simultaneamente pueril e tola: elaborada na Argentina, ela
foi incapaz de perceber o importante desenvolvimento da
miséria nos continentes americanos (inclusive nos Estados
Unidos) e africano desde os anos 60, sem falar das ditaduras
militares (a ecologia era demasiado pouco estudada para que
a poluição pudesse ser detectada. Com o recuo do tempo, perce-
bemos a cegueira de Abad de Santillán, que teve o mérito de
escrever o que seus camaradas certamente pensavam. Essa
cegueira consiste em identificar o capitalismo e a social-demo-
cracia, recusando pensar que as raízes do capitalismo são a
exploração e a multiplicação dos lucros em proveito de uma
minoria, insensível à miséria da imensa maioria das popula-
ções do planeta. É um esquecimento dos princípios elementa-
res do anarquismo, e mais ainda: uma traição e uma ocultação
do essencial da matriz da doutrina dos fundadores.

Proudhon,

[...] filho de um camponês, é, de fato e de instinto, cem vezes
mais revolucionário do que todos [os] socialistas doutrinários
e burgueses; armou-se de uma crítica tão profunda e pene-
trante quanto impiedosa, para destruir todos os seus sistemas.
[...] Seu socialismo, fundado na liberdade tanto individual
quanto coletiva, e na ação espontânea das associações livres,
não obedecendo a outras leis senão às leis gerais da economia
social, descobertas ou que estão para sê-lo pela ciência, fora
de toda regulamentação ou do Estado, subordinando, por sinal,
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10 Bakunin, citado por Munoz em Bakounine, la liberté (choix de textes), p.
140.
11 “malgrado todos os seus esforços para se situar em um terreno sólido, Prou-
dhon permaneceu um idealista e um metafísico.”, em Étatisme et Anarchie,
p. 317 [escrito em 1873].

a política aos interesses econômicos, intelectuais e morais
da sociedade, deveria, mais tarde, por uma conseqüência ne-
cessária, desembocar no federalismo.10

Bakunin retomou e concentrou as idéias de Proudhon,
menos os aspectos místicos.11



II

TUDO À ESQUERDA:
A VISÃO DE BAKUNIN

XIII. Todas as injustiças históricas, todas as guerras, todos
os privilégios políticos e sociais têm por base e por objeto
principal a subjugação e a exploração de um trabalho asso-
ciado em um proveito qualquer, a um trabalho forçado sem
descanso, à ignorância e a uma miséria sem saída.

XV. A civilização da minoria encontra-se, assim, fundada
na barbárie forçada da maioria. Os privilegiados de toda colo-
ração política e social, todos os representantes da propriedade
são, pois, pela própria força de sua posição, os inimigos na-
turais, os exploradores e os opressores das grandes massas
populares.

O Estado, necessariamente fundado na exploração e na
subjugação das massas, e, como tal, opressor e violador de
toda liberdade popular e de toda justiça no interior, é forçosa-
mente brutal, conquistador, pilha e carniceiro no exterior. O
Estado, todo Estado — monarquia ou república — é a nega-
ção da humanidade. Ele é sua negação porque, colocando-se
como objetivo supremo ou absoluto ou patriotismo dos cida-
dãos — colocando, conforme a seu próprio princípio, o inte-
resse de sua [consagração], de sua potência e do aumento dessa
potência no interior tanto quanto de sua extensão no exterior,
acima de todos os outros interesses no mundo, ele nega tanto
os interesses particulares e o direito humano de seus súditos,
quanto aqueles das nações estrangeiras; — ele rompe, por
isso mesmo, a solidariedade universal das nações e dos
homens, — e os coloca fora da justiça, fora da humanidade.12"

12 Bakounine, Programme de la Société de la Révolution Internationale, 1868
[copiado por Nettlau, estilo levemente corrigido, no CD rom das obras completas
de Bakunin].
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Se um burguês, inspirado por uma grande paixão de jus-
tiça, igualdade e humanidade, quiser trabalhar seriamente
para a emancipação do proletariado, que ele comece de início
por romper todos os laços políticos e sociais, todas as relações
de interesse tanto quanto de espírito, vaidade e coração com
a burguesia. Que ele compreenda, antes de tudo, que nenhu-
ma reconciliação é possível entre o proletariado e essa classe
que, vivendo apenas da exploração alheia, é a inimiga natural
do proletariado.13

E todos os seus crimes [durante uma guerra] são repu-
tados como abençoados pelo Deus dos cristãos, que cada um
dos Estados beligerantes considera e proclama seu partidário,
à exclusão do outro, — o que naturalmente deve colocar em
grande embaraço esse pobre Bom Deus, em nome do qual os
crimes mais hediondos foram e continuam a ser cometidos
sobre a terra. Eis porque somos inimigos do Bom Deus, e con-
sideramos esta ficção, este fantasma divino, como uma das
principais fontes dos males que atormentam os Homens.

Eis porque somos igualmente adversários exacerbados do
Estado e de todos os Estados. Enquanto houver Estados, não
haverá humanidade, e enquanto houver Estados, a guerra e os
horríveis crimes da guerra, e a ruína, a miséria dos povos,
que são suas conseqüências inevitáveis serão permanentes.

Enquanto os Estados existirem as massas populares, mes-
mo nas repúblicas mais democráticas, serão escravas de fato,
pois não trabalharão com vistas à sua própria felicidade e riqueza,
mas para o poderio e a riqueza do Estado. E o que é o Estado?
Sustenta-se que é a expressão e a realização da utilidade, do
bem, do direito e da liberdade de todo mundo. Pois bem, aqueles
que sustentam isso mentem, assim como mentem aqueles que
declaram que o Bom Deus é o protetor de todo mundo.14

13 Bakounine, La Politique de l’Internationale, artigo destinado a proletários e
publicado em L’Égalité de Genebra em 1869. Reproduzido em Fernand Rude,
Le Socialisme libertaire, Paris, 1973, pp. 178-179.
14 Bakounine, Trois conférences aux Internationaux de Sonvillier, maio de
1871 [logo após a derrota da Comuna de Paris], em Michel Bakounine, de la
Guerre à la Commune, Paris, 1972, p. 375.
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Os textos de Bakunin são uma afronta ao pensamento e
à ação dos anarquistas de direita. Formam um conjunto, no
qual aparecem dois grandes aspectos.

O primeiro é aquele da ação direta dos trabalhadores e
do povo em geral, associada à autogestão.15

... quanto mais o povo está na impossibilidade de exercer
um controle sobre ele[???????], mais a administração do país
afasta-se da autogestão pelo povo16 [...] conciliar o governo
democrático e a igualdade dos direitos com as instituições
monárquicas [...] A idéia republicana é a mais elevada e a mais
pura expressão da autogestão17 e da igualdade dos direitos dos
cidadãos. [...] a autogestão do mir.18

É normal que o tradutor, Marcel Body, não tenha dese-
jado cometer anacronismos em seu estilo francês. Não parti-
lhamos do mesmo ponto de vista: vemos aqui a antecipação
do pensamento de Bakunin que nos interessa. Nesses quatro
empregos, trata-se exatamente do equivalente de autogestão
pelo povo, a autogestão democrática, a autogestão dos cida-
dãos e a autogestão pela comuna.

15 Embora a palavra “autogestão” não apareça no vocabulário político ocidental
senão nos anos 60, de início no caso iugoslavo e depois de 1968, para todas as
aplicações coletivas, nas línguas eslavas, dentre as quais o russo, ela é usual-
mente aplicada ao menos desde há dois séculos, “samupravlenie”, no sentido
de gestão autônoma, seja do alto, por um governo de província, seja de baixo,
pelos habitantes de um coletivo camponês, o mir, depois os sovietes.
16 Bakunin, Estatismo e Anarquia, São Paulo, 2003. Étatisme et Anarchie,
1973. “A gestão pelo próprio povo” na tradução oficial, p. 244, “narodnogo sa-
mupravlenia”, p. 45 em russo.
17 Idem, “a soberania” na tradução oficial, p. 327, “virajenie grajdanskogo sa-
mupravlenia”.
18 Anexo A, p. 170, em russo e p. 369: “obshtchinnoe samupravlenie”, “a gestão
comunitária do mir”. Na tradução espanhola de Alexandre Shapiro e Diego
Abad de Santillan, Estatismo y Anarquía, Buenos Aires, 1929, temos “admi-
nistração” duas vezes (p. 130) para as páginas 45 e 244 da edição francesa. E
“self-governement”, duas vezes (p. 258) para os casos das páginas 129 e 327.
Os anexos só foram traduzidos na edição espanhola de 1977.

?
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O segundo aspecto é o realce posto sobre o sindicalismo
como meio de ação.

1) A emancipação do trabalho deve ser a obra dos próprios
trabalhadores;

2) Os esforços dos trabalhadores para conquistar sua eman-
cipação não devem tender a constituir novos privilégios, mas
sim estabelecer para todos (os homens vivendo na terra) direi-
tos e deveres iguais e aniquilar toda dominação de classe;

4) Por essa razão, a emancipação econômica das classes
operárias é o grande objetivo ao qual todo movimento político
deve ser subordinado como um simples meio;

6) Todos os membros da Associação assim como todos
os seus membros reconhecem que a Verdade, a Justiça, a Mo-
ral, devem ser a base de sua conduta em relação a todos os
homens sem distinção de cor, credo ou nacionalidade19;

Bakunin acrescenta que cada membro da A.I.T. deve:

1o subordinar doravante teus interesses pessoais [à] luta
do trabalho contra o capital, trabalhadores contra a burguesia
no terreno econômico; 2o nunca transigir com os burgueses
num interesse pessoal; 3o nunca buscar elevar-te individual-
mente, só para tua própria pessoa, acima da massa operária,
o que faria de ti mesmo imediatamente um burguês, um ini-
migo e um explorador do proletariado [mas pemanecer] solida-
riamente com todos aqueles que trabalham e que são explora-
dos pelo capital burguês; 4o permanecerás sempre fiel à soli-
dariedade operária.20

Essas afirmações do respeito da base e da ética parecem
em contradição com Bakunin pregando diferentes associações

19 Bakounine, Organisation de l’Internationale. Fernand Rude, Le Socialisme
libertaire, Paris, 1973.
20 Bakounine, La Politique de l’Internationale, artigos para L’Égalité,1869.
Fernand Rude, Le Socialisme libertaire, Paris, 1973.
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secretas por dois objetivos: assegurar uma coesão e respeitar
a liberdade dos aderentes e acelerar a revolução a fim de que
ela permaneça nas mãos do povo contra os autoritários de
todos os calibres.

Evidentemente, numa lógica bakuninista, manter uma
organização secreta para a aceleração da revolução em perío-
do de estagnação só pode resultar em imobilizar um grupo
de eleitos, podendo cair na duplicidade.

Ele [Netchaiev] chegou pouco a pouco a convencer-se de
que, para fundar uma sociedade séria e indestrutível, era neces-
sário tomar por base a política de Maquiavel e adotar plena-
mente o sistema dos jesuítas — para corpo só a violência,
para alma a mentira. — [...] quando, em assembléia geral,
nós o convencemos, ele ousou dizer-nos cinicamente: sim, é o
nosso sistema — consideramos como inimigos, e temos o
direito de enganar, comprometer todas as pessoas que não
estão completamente conosco — quer dizer, todos aqueles que
não se convencerem da beleza desse sistema.21

Bakunin denuncia os trabalhadores, criadores de uma
burocracia, crendo-se acima da maioria dos trabalhadores:

[Entre operários da construção civil, Genebra 1870, as se-
ções de ofício] estas só se reuniam igualmente uma vez por
mês, e reuniam-se apenas para acertar as contas mensais ou
para a eleição de seus comitês. Nessas reuniões, não havia
lugar para a discussão dos princípios; e, pior, pouco a pouco
as seções de ofício habituaram-se a limitar seu papel, sua
ação, ao simples controle das despesas, deixando todo o resto
aos cuidados de seus Comitês, que se tornaram, de uma certa
forma, permanentes e onipotentes; isso teve por resultado na-

21 Carta a Talandier, 24/7/1870, em Bakounine CD-rom, Instituto de História
Social de Amsterdã.
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tural anular as seções em proveito desses comitês. Os comitês,
quase sempre compostos das mesmas pessoas, acabaram por
se considerar como o mesmo tanto de ditaduras coletivas da
Internacional, decidindo sobre todas as questões, menos aque-
las de dinheiro, sem sequer se dar ao trabalho de interrogar
suas seções; e como eles realizavam todas as suas sessões a
portas fechadas, acabaram, coligando-se entre si sob a influên-
cia dominante dos Comitês da Fábrica, por formar o governo
invisível, oculto, e aproximadamente irresponsável de toda
a Internacional de Genebra.22

Para Bakunin, uma organização que degenera deve ser
destruída:

Se a Internacional pudesse organizar-se como Estado, nós
nos tornaríamos, nós, seus partidários convictos e apaixona-
dos, seus inimigos mais encarniçados.23

Bakunin propõe um programa claro, econômico e ético
sem esquecer os camponeses,24 sabendo que o controle pela
base deve ser constante. É o fundamento de seu pensamento:
acelerações podem ocorrer, por momentos, pode-se criar comi-
tês de todos os tipos, mas o conjunto dos trabalhadores vi-

22 Rapport sur l’Alliance, 1871, Oeuvres V, pp. 177-178.
23 Bakounine, Organisation de l’Internationale, op. cit.
24 “Sim, caros Companheiros, vós operários, solidariamente com vossos irmãos
trabalhadores de todo o mundo, herdais sozinhos, hoje, a grande missão da
emancipação da humanidade. Tendes um co-herdeiro, trabalhador como vós,
ainda que em outras condições que não as vossas. É o camponês. Mas o
camponês ainda não tem a consciência da grande missão popular. Ele foi
envenenado, ainda o é, pelos padres, e serve, contra ele mesmo, de instrumento
à reação. Deveis instruí-lo, deveis salvá-lo, apesar dele, envolvendo-o, expli-
cando-lhe o que é a Revolução social.” Trois Conférences... Fernand Rude, Le
Socialisme Libertaire, Paris, 1973. “Quando ela [a Internacional] contar em
seu seio um número muito maior de Seções, sobretudo muitas Seções agrícolas.”
Organisation de l’Internationale, Fernand Rude, Le Socialisme Libertaire,
Paris, 1973.
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giam, criticam, intervêm em suas elaborações. No caso contrá-
rio, cai-se nas elucubrações que devem ser destruídas.

Daí a antecipação da degenerescência do Estado dito ope-
rário dos marxistas, uma evidência para Bakunin. Evidência
que Marx ressaltou involuntariamente em seus comentários
à obra Estatismo e Anarquia:

[no Estado marxista, há] o governo da imensa maioria das mas-
sas populares por uma minoria privilegiada. Esta minoria,
porém, dizem os marxistas, compor-se-á de operários. Sim,
com certeza, de antigos operários, mas que, tão logo se tornem
governantes ou representantes do povo, cessarão de ser operá-
rios e pôr-se-ão a observar o mundo proletário de cima do Es-
tado, não mais representarão o povo, mas a si mesmos e a suas
pretensões a governá-lo. Quem duvida disso não conhece a na-
tureza humana.25

Marx26 comenta assim essa citação:

Se o Senhor Bakunin conhecesse, ao menos, a posição que
ocupa o gerente de uma cooperativa operária, todas as suas
fantasias sobre a dominação iriam ao diabo. Ele deveria se
perguntar: quais as formas que podem adotar as funções admi-
nistrativas, na base de um Estado operário? (se ele quer deno-
miná-lo assim.

Belo exemplo de ignorância da mecânica do poder: quem
gere, detém o poder. Já era o caso na antiguidade e na Idade
Média, no ocidente e no oriente, com alguns generais e os reis
(daí derrubadas de dinastias e criação de novas). É o caso
dos managers em relação aos proprietários de empresas. É o

25 Étatisme et Anarchie, p. 347.
26 Notes sur le livre de Bakounine Étatisme et Anarchie, em Acerca del
anarcosindicalismo y el anarquismo, Moscou, s.d., [1973].
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caso do P.C. no poder (gerente dos meios de produção) em re-
lação ao povo (proprietário dos meios de produção), segundo
os sofismas marxistas-leninistas. Marx não via essa lapa-
lissada porque ele cria numa hierarquia “boa” capaz de opor-
se a uma “má” hierarquia, quando, de fato, a fonte dos males
sociais está na hierarquia.

Marx, naturalmente, não fez comentário a uma outra
antecipação:

...do Sr. Marx e de seus amigos, que logo começarão a libertá-lo
à sua maneira. Eles controlarão as rédeas do governo, visto
que o povo ignorante precisa de uma boa tutela; criarão um
Banco do Estado único, que concentrará em suas mãos a tota-
lidade do comércio, da indústria, da agricultura e até mesmo
da produção científica, enquanto a massa do povo será dividida
em dois exércitos: o exército industrial e o exército agrícola,
sob o comando direto dos engenheiros do Estado, que formarão
uma nova casta político-científica privilegiada.27

E sabemos que a instauração do terror jacobino contra
os recalcitrantes é uma necessidade (gulags soviéticos, re-
pressão das greves na China desde o começo do século XXI a
metralhadas) tanto para os marxistas quanto para os capita-
listas: da repressão da Comuna de Paris aos esquadrões da
morte, à criação de zona de miséria, de indigência e de morte
acelerada (espécie de gulags orquestrados pelo F.M.I.).

Em conclusão, Bakunin pregou simultaneamente a ini-
ciativa das massas e o espontaneísmo dos próprios traba-
lhadores com formas aparentemente contraditórias como uma
organização secreta combatendo possíveis desvios das mas-
sas que abandonariam sua posição dominante de poder em
proveito de partidos políticos representando-as.

27 Étatisme et Anarchie, p. 349.
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28 É a posição atual de inúmeros individualistas, ecologistas e antimundialistas
(a tendência Monde Diplomatique).

De fato, Bakunin foi simultaneamente teórico e profun-
damente pragmático (formação de oficial de artilharia). A gê-
nese de um movimento de massas apresenta múltiplas facetas
negativas e positivas. Bakunin deixou-nos sua visão prática
e tática para manter o leme rumo a um objetivo anarquista.
Ele nunca escreveu e afirmou que a aplicação automática e
limitada dos princípios (respeito da liberdade do próximo, re-
cusa à violência) era necessária,28 pois seria como reconhecer
que a exploração social e a hierarquia que a justifica são eter-
nas, pois nada se faria para combatê-las enquanto que seu
peso proíbe toda tomada de consciência de uma parte impor-
tante dos assalariados, independentemente da grande mídia,
propriedade ou instrumento do patronato.





III

A VIA É TRAÇADA:
O PAPEL DE KROPOTKIN

Kropotkin assegura a junção entre uma época de agitação
social ligada à A.I.T. e após um distanciamento evidente do
movimento operário por parte dos anarquistas, sobretudo na
França. Kropotkin permite o reforço do movimento anarquista
como uma organização operária.

Todo o movimento operário caiu nas mãos dos políticos,
que o sufocam, como já o fizeram em relação ao 1o de Maio.
Por quê? Porque nós anarquistas somos pouquíssimos nume-
rosos, e o que se passa é que nós nos afastamos do movimento
operário, inclusive quando os operários não se afastam de
nós, em vez de irmos a ele. E, até mesmo durante as greves,
alguns acham “very anarchistic” não se unir aos grevistas,
e continuar a trabalhar. Agarram-se à pureza dos princípios,
permanecendo fora. Sem se imiscuir em qualquer caso so-
cial, o que não é absolutamente um mérito, e não propor-
ciona qualquer benefício. É preciso conservar os princípios
trabalhando com os outros, no meio dos outros.29

Esta última observação é fundamental e deveria ser ins-
crita em letra de ouro em todo local onde os anarquistas se
reúnem: sem anarquismo social, o anarquismo não é nada.
Pode-se ser “very anarchistic” fruindo do consumo capitalista,
sendo inclusive anarco-capitalista, mas os gulags capitalistas
não deixam de ser mutíssimos eficazes.

29 Carta em russo, 1897, P. A. Kropotkine i ero utchenie, Chicago, 1931. A parte
em negrito é minha.
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Kropotkin percebe rapidamente que as condições sócio-
econômicas são diferentes entre os países ocidentais e os paí-
ses eslavos. Adota duas formas de militantismo: a orientação
teórica para melhorar a propaganda, escrevendo em inglês e
francês, a preparação revolucionária na Rússia a partir de
grupos clandestinos e a elaboração de conduta prática revolu-
cionária. Infelizmente, Kropotkin negligenciou a divulgação
nos movimentos francês e inglês das posições que ele sus-
tentava junto aos revolucionários clandestinos na Rússia e
também na Polônia, visto que este país estava sob dominação
russa. Paradoxalmente, todas as obras de Kropotkin publica-
das no Ocidente eram traduzidas para o russo simultanea-
mente.

As duas situações podiam interferir uma na outra por-
quanto os sovietes de 1905-1906 iam no sentido do sindica-
lismo revolucionário francês; a onda de atentados de alguns
grupos anarquistas russos retomava a tática de Émile Henry
na França vinte anos mais cedo.

Nos dois casos Kropotkin interveio para propor uma esco-
lha segundo a lógica de cada situação.

Vemos que aqueles dentre os anarquistas que sempre pen-
saram que o movimento operário, organizado profissional-
mente para a luta direta contra o capital [...] constitui a verda-
deira força capaz de conduzir à revolução social e realizá-la
pela transformação igualitária do consumo e da produção [...]
simplesmente permaneceram fiéis à idéia-mãe da Internacional
[...]30.

O sentido de todo ato terrorista mede-se por seus resulta-
dos e pelas impressões que ele produz. Essa observação pode
servir de critério para todo ato que ajude a revolução, e para
aqueles que se revelam uma perda inútil em força e em vidas
humanas. A primeira condição, de importância vital, é que os

30 Pierre Kropotkine Oeuvres, p. 262, 25 de maio de 1907.
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dados de um ato terrorista sejam compreensíveis por todos,
sem longas explicações nem exposições complexas. [...] consi-
deramos a ação pelo terror em política e no terreno econô-
mico, quer seja centralizada ou “espontânea”, quer seja com-
pletamente artificial. Lutamos da mesma maneira contra a
opressão econômica e política, contra a opressão do Estado
centralista e dos poderes locais.31

Evidentemente, devemos a Kropotkin um grande número
de contribuições fundamentais, como, por exemplo, suas bro-
churas claras, curtas e didáticas para todos, e seus livros,
escritos para convencer os mais recalcitrantes.

Em Campos, Fábricas e Oficinas, de 1910, descobrimos as
implacáveis deduções de Kropotkin quanto às possibilidades
de melhorias sociais que a ciência proporciona. Não apenas
a produtividade agrícola pode ser claramente aumentada de
modo a bastar a todos, mas a quantidade de trabalho necessá-
rio é limitado. As indústrias poderiam ser instaladas no campo
e os

operários, que deveriam ser os reais diretores de todas as indús-
trias, compreenderiam, sem dúvida, que é higiênico e neces-
sário, para o espírito bem como para o corpo, não executar
ao longo do ano todo o mesmo trabalho monótono, e eles aban-
donariam o trabalho da fábrica por um ou dois meses, du-
rante o verão, ou, ainda, achariam o meio de continuar a fazer
funcionar fábricas e manufaturas alternando-se por equipes.

Contra a escolha entre perdedor ou vencedor,

[a técnica e a ciência] reduzirão cada vez mais o tempo necessá-
rio para produzir a riqueza, de modo a deixar a cada um tanto
tempo livre quanto puder demandar. É verdade, elas não podem
garantir a felicidade, porque a felicidade depende tanto, senão
mais, do próprio indivíduo do que de seu meio.

31 Op. cit., pp. 253-254 (traduzido do russo), 1906.
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Ainda mais porque

Nas condições atuais de divisão em capitalistas e trabalha-
dores, em detentores da propriedade e massas vivendo de um
salário incerto, a extensão da indústria a novos domínios acom-
panha-se sempre dos mesmos fatos horríveis de opressão do
operário, massacre de crianças, pauperismo e insegurança,
vistos no começo do capitalismo na primeira metade do século
XIX na Inglaterra.

É em A Conquista do Pão, 1892, que encontramos maior
riqueza.

Aqueles que tiverem resistido, arma em punho, à vitória
popular, ou conspirado contra ela, apressar-se-ão, eles pró-
prios, a liberar de sua presença o território insurreto. Mas nos
parece que o povo, sempre inimigo das represálias e magnâ-
nimo, partilhará o pão com todos aqueles que tiverem perma-
necido em seu seio, sejam expropriadores ou expropriados.
Inspirando-se nessa idéia, a revolução nada terá perdido; e
quando o trabalho tiver recomeçado, veremos os combatentes
da véspera reencontrarem-se na mesma oficina. [...]

“Pão, é necessário pão à revolução!” Que outros se ocu-
pem de lançar circulares em períodos ruidosos! Que outros
se dêem galões tanto quanto seus ombros puderem suportar!
Que outros, enfim, vituperem as liberdades políticas!... Nossa
tarefa, quanto a nós, será fazer com que, desde os primeiros
dias da revolução, e enquanto a guerra durar, não haja sequer
um único homem sobre o território insurreto a quem falte
pão. [...]

Multiplicai os exemplos, escolhei-os onde bem vos aprou-
ver: meditai sobre a origem de todas as fortunas, grandes ou
pequenas, que elas venham do comércio, do banco, da indús-
tria ou do solo. Em toda parte constatareis que a riqueza de
uns é feita da miséria dos outros. Uma sociedade anarquista
não deve temer o Rothschild desconhecido que venha, de re-
pente, estabelecer-se em seu seio. Se cada membro da comuni-
dade souber que, após algumas horas de trabalho produtivo,
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ele terá direito a todos os prazeres que a civilização propor-
ciona, às intensas fruições que a ciência e a arte dão a quem
as cultiva, ele não irá vender sua força de trabalho por uma
magra ração; ninguém se oferecerá para enriquecer o Roths-
child em questão. Suas moedas serão peças de metal, úteis
para diversos usos, mas incapazes de procriar. [...]

Respondendo à objeção precedente, determinamos, ao mes-
mo tempo, os limites da expropriação. A expropriação deve
dizer respeito a tudo o que permite a quem quer que seja —
banqueiro, industrial ou agricultor — apropriar-se do traba-
lho alheio. A fórmula é simples e compreensível.

Não queremos despojar cada um de seu paletó; mas quere-
mos devolver aos trabalhadores tudo o que permite a quem
quer que seja de explorá-los: e faremos todos os esforços para
que, sem que falte algo a alguém, não haja um único homem
sequer que seja forçado a vender seus braços para sobreviver,
ele e seus filhos.





IV

UMA OUTRA VIA TRAÇADA:
MALATESTA, DO PROGRAMA
À LUTA CONTRA MUSSOLINI

Malatesta soube combinar durante toda a sua vida a
ação e os esclarecimentos quase definitivos, sobretudo no seio
do movimento de língua italiana presente nos países de lín-
guas francesa, inglesa e espanhola. O mérito de Malatesta é
ter retomado o essencial das idéias para uma aplicação ime-
diata e concreta para os assalariados.

Sua primeira contribuição foi a recusa aos atentatos sem
laços com movimentos sociais, assim justificados por Émile
Henry:

a burguesia fez dos anarquistas um bloco [...] golpeais em
bloco, nós também golpeamos em bloco.[...] A burguesia deve
compreender que aqueles que sofreram estão, enfim, cansados
de seus sofrimentos: eles mostram os dentes e golpeiam tanto
mais brutalmente quanto se foi brutal com eles.32

Em relação a outros atentados, e como se ele tivesse tido
a intuição de teses como estas de Émile Henry, Malatesta escre-
vera dois anos antes:

Evidentemente, a revolução produzirá novas desgraças,
muitos sofrimentos; todavia, ainda que produzisse cem vezes
mais, ela seria uma bênção comparada a todas as dores hoje
engendradas pela má formação da sociedade.

Sabemos que em uma única batalha morre mais gente que
na mais sangrenta das revoluções; que milhões de crianças

32 Em Émile Henry, Coup pour coup, Paris, 1977, pp. 170-171.



32 O ANARQUISMO SOCIAL

morrem anualmente muito jovens por falta de cuidados; que
milhões de proletários morrem todo ano prematuramente em
conseqüência da miséria. Conhecemos a vida raquítica, sem
alegrias e sem esperanças, que leva a maioria dos homens.
Mesmo os mais ricos e os mais poderosos são menos felizes
do que eles poderiam ser em uma sociedade igualitária. E esse
estado de coisas dura desde tempos imemoriais. E duraria
assim sem a revolução que combate resolutamente os males
em suas raízes e para pôr a humanidade de uma vez por todas
na via de seu bem-estar.

Bem-vindo, pois, à revolução: cada dia de atraso inflige
à humanidade uma enorme massa de sofrimentos adicionais.
Esforcemo-nos e trabalhemos para que ela aconteça rapida-
mente e consiga acabar de uma vez por todas com todas as
opressões e explorações.

É por amor aos homens que somos revolucionários: não
é nossa culpa se a história obriga-nos a essa dolorosa necessi-
dade.

Assim, para nós, anarquistas, ou, ao menos (porquanto
as palavras são definitivamente convencionais), entre os anar-
quistas que pensam como nós, todo ato de propaganda ou de
realização, pela palavra ou pelos fatos, individual ou coletivo,
é bom se ele serve a acelerar e a facilitar a vinda da revolução,
se ele assegura-lhe o apoio consciente das massas e dá-lhe
um caráter de liberação universal; sem esses aspectos po-
deria ocorrer uma revolução, mas não a que desejamos. É
sobretudo no fato revolucionário que se deve utilizar meios
econômicos, pois os gastos se dão em vidas humanas.

Conhecemos muito bem as terríveis condições materiais
e morais em que se encontra o proletariado para que nos expli-
quem os atos de ódio, vingança e, inclusive, ferocidade que
poderão ocorrer. Sabemos que haverá oprimidos que — tendo
sido sempre tratados pelos burgueses com a mais ignóbil du-
reza, e tendo visto sempre que tudo é permitido para o mais
forte — dirão um dia depois de se terem tornado os mais
fortes: “Ajamos também como burgueses”. Compreendemos que
isso possa acontecer, na febre da batalha, em naturezas gene-
rosas mas faltando preparação moral — muito difícil de adqui-
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rir atualmente —, que podem perder de vista o objetivo a alcan-
çar e tomam a violência como um fim em si e se deixam levar
por atos selvagens.

Uma coisa é compreender, outra é perdoar certos fatos,
reivindicá-los, ser solidários nisso. Não podemos aceitar, en-
corajar e imitar tais atos. Devemos ser resolutos e enérgicos,
mas devemos igualmente nos esforçar para nunca ultrapassar
os limites necessários. Devemos fazer como o cirurgião que
corta o que é preciso, evitando inúteis sofrimentos. Em resu-
mo, devemos ser inspirados e guiados pelo sentimento do amor
pelos homens, todos os homens.

Cremos que este sentimento de amor é o fundamento mo-
ral, a alma de nosso programa. É apenas concebendo a revolu-
ção como a maior alegria humana, como a liberação e a fra-
ternização dos homens — qualquer que tenha sido a classe
ou o partido ao qual eles pertenciam — que nosso ideal po-
derá realizar-se.

A rebelião brutal aparecerá certamente e poderá servir,
também, para dar o grande golpe de ombro, o último empur-
rão que deverá abater o sistema atual; mas se ela não encon-
trar o contrapeso dos revolucionários que agem por um ideal,
tal revolução devorará a si mesma.

O ódio não produz o amor, e com o ódio não se renova o
mundo. A revolução pelo ódio seria um fracasso completo ou,
então, engendraria uma nova opressão, que poderia inclusive
denominar-se anarquista, assim como os homens de Estado
atuais se dizem liberais, mas nem por isso deixaria de ser uma
opressão, e não deixaria de produzir os efeitos que toda opres-
são provoca.33

No que concerne aos desvios inaceitáveis do individua-
lismo (ver a a parte seguinte), Malatesta exprimiu-se de modo
muito claro e praticamente definitivo.

A segunda contribuição é a elaboração de um programa.

33 Malatesta, “Un peu de théorie”, 1892, em Malatesta, Articles politiques,
Paris, 1979, pp. 36-38.
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1) Abolição da propriedade privada da terra, das matérias-
primas e dos instrumentos de trabalho — para que pessoas
não tenham os meios para viver explorando o trabalho alheio,
—, e que todos, assegurados os meios para produzir e viver,
sejam verdadeiramente independentes e possam associar-se
livremente uns aos outros, no interesse comum, e em confor-
midade com suas afinidades pessoais.

2) Abolição do governo e de todo poder que faça a lei para
impô-la aos outros: portanto, abolição das monarquias, repú-
blicas, parlamentos, exércitos, polícias, magistraturas e de
toda instituição tendo meios coercitivos.

3) Organização da vida social por meio das livres associa-
ções, e das federações de produtores e consumidores, criadas
e modificadas segundo a vontade dos membros, guiadas pela
ciência e pela experiência, e libertas de toda obrigação que
não derive das necessidades naturais, às quais cada um se
submete de bom grado quando reconhece seu caráter inelu-
tável.

4) Garantia dos meios de vida, desenvolvimento, bem-estar
às crianças e a todos aqueles que são incapazes de prover a
sua existência.

5) Guerra às religiões e a todas as mentiras, ainda que estas
se ocultem sob o manto da ciência. Instrução científica para
todos, até aos graus mais elevados.

6) Guerra ao patriotismo. Abolição das fronteiras, frater-
nidade entre todos os povos.

7) Reconstrução da família, de tal maneira que ela resulte
da prática do amor, livre de toda cadeia legal, de toda opressão
econômica ou física, de todo preconceito religioso.

Tal é nosso ideal.
Até agora expomos qual é o objetivo que queremos alcan-

çar, o ideal pelo qual lutamos. Mas não basta desejar uma
coisa: se se quer obtê-la, deve-se certamente empregar os meios
adaptados à sua realização.

Nosso ideal não é daqueles cuja plena realização depende
do indivíduo considerado isoladamente. Trata-se de mudar a
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maneira de viver em sociedade: estabelecer entre os homens
relações de amor e solidariedade, realizar a plenitude do desen-
volvimento material, moral e intelectual, não para um indiví-
duo isolado, não para os membros de uma certa classe ou
de um certo partido, mas para todos os seres humanos. Essa
transformação não é uma medida que se possa impor pela
força; ela deve surgir da consciência esclarecida e de cada um
para entrar nos fatos pelo livre consentimento de todos. [...]

Nossa primeira tarefa deve ser, pois, persuadir as pes-
soas.

É preciso que atraiamos a atenção dos homens para os
males dos quais eles sofrem, e para a possibilidade de des-
truí-los. Devemos suscitar em cada um a simpatia pelos sofri-
mentos do próximo, e o vivo desejo pelo bem de todos.

A quem tem fome e frio mostraremos que seria possível
e fácil assegurar a todos a satisfação das necessidades mate-
riais. A quem é oprimido e desprezado diremos como se pode
viver felizmente em uma sociedade de livres e iguais. A quem
é atormentado pelo ódio e pelo rancor indicaremos o caminho
para encontrar o amor de seus semelhantes, a paz e a alegria
do coração.

E quando tivermos conseguido disseminar na alma dos
homens o sentimento da revolta contra os males injustos e
inevitáveis dos quais sofremos na sociedade atual, e fazer com-
preender quais são suas causas e como depende da vontade
humana eliminá-los; quando tivermos inspirado o desejo vivo
e ardente de transformar a sociedade para o bem de todos,
então, os convictos, por seu próprio ímpeto e pela persuasão
daqueles que os precederam na convicção, unir-se-ão e dese-
jarão e poderão instaurar o ideal comum.[...]

Mas a isso se opõem pela força brutal os beneficiários dos
privilégios atuais, que dominam e regulam toda a vida social
presente. Eles têm em suas mãos todos os meios de produção:
suprimem, assim, não apenas a possibilidade de aplicar novas
formas de vida social, o direito dos trabalhadores de viverem
livremente de seu trabalho, mas igualmente o próprio direito
à existência. Obrigam os não-proprietários a se deixar explo-
rar e oprimir, se não quiserem morrer de fome.
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Os privilegiados têm as polícias, as magistraturas, os exér-
citos, criados de propósito para defendê-los e processar, en-
carcerar, massacrar os opositores.

Mesmo deixando de lado a experiência histórica que nos
demonstra que nunca uma classe privilegiada despojou-se,
total ou parcialmente, de seus privilégios, e que nunca um go-
verno abandonou o poder sem ser obrigado a isso pela força,
os fatos contemporâneos são suficientes para convencer quem
quer que seja de que os governos e os burgueses tencionam
usar a força material para sua defesa, não apenas contra a
expropriação total, mas contra as mínimas reivindicações
populares, e que eles estão sempre prontos a recorrer às perse-
guições mais atrozes, aos massacres mais sangrentos.

Ao povo que quer emancipar-se, só resta uma saída: opor
a violência à violência.

Disso resulta que devemos trabalhar para despertar entre
os oprimidos o vivo desejo de uma transformação radical da
sociedade, e persuadi-los de que, unindo-se, eles têm a força
de vencer. Devemos propagar nosso ideal e preparar as forças
morais e materiais necessárias para vencer as forças inimigas
e organizar a nova sociedade. Quando tivermos a força sufi-
ciente, deveremos, aproveitando as circunstâncias favoráveis
que se produzirão, ou que nós mesmos provocaremos, fazer
a revolução social.

A terceira é uma posição clara sobre o sindicalismo em
um dado momento.

Sou, tanto ontem quanto hoje, um sindicalista, no senti-
do em que sou partidário dos sindicatos. Não reivindico sindi-
catos anarquistas, que legitimariam, logo em seguida, sindi-
catos social-democratas, republicanos, monarquistas ou ou-
tros, e seriam, quando muito,  bons para dividir, mais do que
nunca, a classe operária contra ela mesma. Não quero nem
mesmo sindicatos ditos vermelhos, porque não quero sindi-
catos ditos amarelos. Quero, ao contrário, sindicatos ampla-
mente abertos a todos os trabalhadores sem distinção de opi-
niões, sindicatos absolutamente neutros. Portanto, sou favo-
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rável à participação mais ativa possível no movimento ope-
rário. [...] Os sindicalistas, às avessas, tendem a fazer do meio
um fim, a tomar a parte pelo todo. E é assim que, no espírito
de alguns de nossos camaradas, o sindicalismo está se tor-
nando uma nova doutrina e ameaçando o anarquismo em sua
própria existência.

Ora, ainda que ele se reforce do epíteto bem inútil de revo-
lucionário, o sindicalismo não é e jamais será senão um mo-
vimento legalista e conservador, sem outro objetivo acessível
— e ainda assim! — senão a melhoria das condições de tra-
balho. Não buscarei outra prova além desta que nos é oferecida
pelas grandes uniões norte-americanas. Depois de se ter mos-
trado de um revolucionarismo radical, na época em que ainda
eram fracas, essas uniões tornaram-se, à medida que cresciam
em força e riqueza, organizações claramente conservadoras,
unicamente ocupadas em fazer de seus membros privilegiados
na fábrica, na oficina ou na mina e muito menos hostis ao
capitalismo patronal do que aos operários não-organizados,
a esse proletariado em andrajos estigmatizado pela social-
democracia!34

 A quarta é sua compreensão do nacionalismo.

Creta insurgiu-se contra o dominador turco; a Macedônia
está a ponto de fazê-lo e toda a península balcânica logo es-
tará, talvez, em chamas. O que devemos, podemos fazer em
relação a esses acontecimentos? Alguns socialistas e alguns
anarquistas prepararam-se para ir a Creta. De todas as partes
recebemos notícias de camaradas que gostariam de partir e
são retidos apenas pela falta de recursos. [...] Todavia, se pu-
déssemos proporcionar uma ajuda eficaz a esses insurretos,
deveríamos fazê-lo em nome de nossas idéias, que defendemos
e que compreendem todas as questões menores. Deveríamos
combater para que esses povos tivessem a liberdade real de
escolher seu destino. Mas não poderíamos ser os soldados de

34 Anarchisme et syndicalisme de congrès anarchiste d’Amsterdam (1907),
pp. 192-199.
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um rei, não poderíamos aceitar de antemão as responsabili-
dades de todas as vexações, das quais os cretenses e os outros
serão vítimas por parte da burguesia grega, que, amiúde, —
estamos certos disso — fará o turco lamentar. [...] Tendo em
vista o que dissemos, parece-nos que, tendo em vista as con-
dições reais — as nossas e aquelas de Creta —, nada podemos
fazer. Consolemo-nos: temos muito a fazer, se quisermos, contra
os turcos da Itália.35

A quinta, enfim, é o apoio infalível às sublevações popu-
lares e a recusa ao fascismo. Mussolini e seu movimento fas-
cista foram observados por Malatesta de 1922 até sua morte
em 1932.

Entre um fanfarrão, que insulta e ameaça porque se sente
seguro, e um monte de covardes, que se deleitam em sua abje-
ção, não temos de escolher. Apenas constatamos — não sem
vergonha — que tipo de pessoas nos dominam e das quais
não conseguimos escapar.

Mas qual é o sentido, o alcance, o resultado provável dessa
nova maneira de chegar ao poder em nome e a serviço do rei,
violando a constituição que o rei havia jurado respeitar e de-
fender?

Exceto as poses que se dão ares de napoleônicas e que,
de fato, não passam de opereta, quando não são atos de ban-
didos, cremos que, no fundo, nada mudará, salvo, por um
certo tempo, uma pressão policial maior contra a subversão
e os trabalhadores. Uma nova edição de Crispi e Pelloux. E
sempre a velha história do ladrão que se torna policial!

A burguesia ameaçada pela maré proletária que subia,
incapaz de resolver os problemas tornados urgentes pela
guerra, impotente para se defender com os métodos tradicio-
nais da repressão legal, via-se perdida e teria saudado com
alegria qualquer militar que se declarasse ditador e tivesse

35 “A favor de Creta”, em L’Agitazzione, Ancona, 14-3-1897; reproduzido em
Volontà, ano II, no 9, 1-3-1948.
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sufocado no sangue as tentativas de insurreição. Mas, então,
no pós-guerra, a coisa era demasiado perigosa e tanto poderia
precipitar a revolução quanto abatê-la. De todo modo, um
general-salvador não se improvisa ou é uma paródia. Em con-
trapartida, chegaram aventureiros que, não tendo encontrado
nos partidos subversivos bastante espaço para suas ambições
e seus apetites, sonharam especular com o medo da burgue-
sia, oferecendo-lhe, por meio de recompensas apropriadas, o
socorro das forças irregulares que podiam entregar-se, com
toda impunidade, a todos os excessos contra os trabalhadores,
sem envolver diretamente a responsabilidade dos beneficiários
eventuais das violências cometidas. E a burguesia aceitou,
pediu e pagou por seu concurso: o governo oficial, ao menos
uma parte de seus membros, pensou fornecer-lhes armas, e
ajudá-los se, em um ataque eles levassem a melhor, assegurar
sua impunidade e desarmar de antemão aqueles que seriam
atacados.

Os trabalhadores não souberam opor a violência à violên-
cia porque haviam sido educados no respeito à legalidade.
Porque, quando toda ilusão tornava-se impossível e os incên-
dios e os assassinatos multiplicavam-se sob o olhar benevo-
lente das autoridades, os homens aos quais os trabalhadores
davam sua confiança pregaram-lhes a paciência, a calma, a
beleza e a sabedoria de se fazer matar “heroicamente” sem re-
sistir — e eles foram vencidos em seus bens, suas pessoas,
sua dignidade, seus sentimentos mais sagrados.

Talvez que, quando as organizações operárias fossem des-
truídas, derrotadas, os homens mais detestados e considerados
como os mais perigosos tivessem sido mortos, aprisionados
ou reduzidos à impotência, a burguesia e o governo quises-
sem pôr um termo à ação dos novos pretorianos que aspira-
vam, doravante, a se tornar os senhores daqueles a quem ti-
nham servido. Mas já era demasiado tarde. Os fascistas são
agora os mais fortes e querem receber os juros dos serviços
prestados. E a burguesia pagará, buscando, naturalmente,
recuperar-se nas costas do proletariado.

Em conclusão, quando a miséria aumenta, a opressão au-
menta.
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Quanto a nós, só nos resta continuar nosso combate, sempre
cheios de fé, repletos de entusiasmo. Sabemos que nosso ca-
minho é semeado de dores, mas nós as escolhemos consciente
e voluntariamente, e não temos motivos para mudar essa con-
dição. É o que também pensam todos aqueles que têm o sen-
tido da dignidade e da compaixão humanas e querem consa-
grar-se à luta pelo bem de todos. Sabem que devem estar pron-
tos a todas as desilusões, todas as dores, todos os sacrifícios.

Tendo em vista que nunca faltam aqueles que se deixam
ofuscar pelas aparências da força e nutrem sempre uma espé-
cie de admiração secreta por aqueles que ganham, também há
revolucionários que dizem: “os fascistas mostraram-nos como
se faz a revolução”.

Não, os fascistas nada mostraram.
Eles fizeram a revolução, se querem se expressar assim,

com a permissão de seus superiores e a serviço de seus supe-
riores. Trair seus amigos, renegar todo dia as idéias professa-
das na véspera, se for necessário para lograr êxito, pôr-se a
serviço dos patrões, assegurar-se a cumplicidade das autori-
dades políticas e judiciárias, fazer desarmar pelos carabinei-
ros seus adversários para atacá-los, em seguida, em dez contra
um, preparar-se militarmente sem ter de se ocultar, recebendo,
inclusive, armas do governo, meios de transporte e equipa-
mento, depois ser chamado pelo rei e colocar-se sob a proteção
de Deus... eis as maquinações que não poderíamos nem gosta-
ríamos de fazer. Maquinações que havíamos previsto no dia
em que a burguesia se sentisse seriamente ameaçada.

O advento do fascismo deveria, ao contrário, servir de lição
aos socialistas legalistas que criam e ainda crêem que se pode
abater a burguesia pelo voto e pelo número de eleitores, e não
querem crer em nós quando lhes dizemos que jamais terão a
maioria no parlamento e não desejarão — para fazer hipóteses
absurdas — aplicar o socialismo a partir do parlamento, pois
de lá seriam expulsos por meio de pontapés no traseiro!36

36 Umanità Nova, 25-11-1922; artigo não assinado, em Malatesta, Articles
politiques, Paris, 1979, pp. 346-349.
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Constatamos que, de Bakunin a Malatesta, o anarquis-
mo é inseparável dos trabalhadores explorados. São excres-
sências minoritárias que acabaram dando um conjunto com-
pósito e amorfo, denominado anarquismo. Daí a necessidade
do retorno às fontes e ao conceito de anarquismo social para
diferenciar-se de um magma estagnante.





V

RUMO AO NAUFRÁGIO:
DO “UMBIGUISMO” ADORADO

ÀS AÇÕES GLORIOSAS IMEDIATAS

“Desde 1830, o princípio burguês teve plena liberdade
para manifestar-se na literatura, na política e na economia
social. Pode-se resumi-lo em uma única palavra: individua-
lismo.”37 Bakunin assimilava-o ao pensamento inimigo dos
trabalhadores (Stirner e suas idéias ainda não eram conhe-
cidos) e como um freio à ação e à organização dos explorados.

Pode parecer paradoxal encontrar a recusa ao individua-
lismo em 1905, sob a pena de Kropotkin,38 como equivalente
de comportamento burguês. A maioria dos anarquistas indi-
vidualistas o é, com efeito, por pulsão, e até mesmo por voca-
ção teatral pública, seguida de longos períodos de esqueci-
mento, contradições jamais explicadas. O sacrossanto umbigo

37 Bakunin, Três Conferências feitas aos operários do vale de Saint-Imier,
1871.
38 “Stirner [...] invocava não apenas uma revolta total contra o Estado e contra
a servidão que o comunismo autoritário queria impor aos homens, mas ainda
a liberação completa do indivíduo de todo laço social e moral – a reabilitação
do ‘eu’, a supremacia do indivíduo, o amoralismo total e a ‘associação dos
egoístas’. A conclusão final dessa espécie de anarquismo individualista [...] é,
de modo algum permitir a todos os membros da comunidade de desenvolver-
se normalmente, mas permitir a alguns indivíduos mais bem dotados ‘desen-
volver-se completamente’, mesmo ao preço da felicidade e da própria existência
da massa da humanidade, é, pois, um retorno ao individualismo mais ordi-
nário, defendido por todas as minorias imaginando-se superiores, [...]. Eis por
que essa direção de pensamento, embora, sem qualquer dúvida, ela seja uma
invocação sã e útil ao desenvolvimento completo do indivíduo, só encontra
um terreno propício nos cenáculos artísticos e literários.”, definição da palavra
anarquismo pela Enciclopédia Britânica.
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poderia vexar-se e ele nunca é mais belo do que à vista de
todos.

Essa generalização é abusiva, e o era outrora visto que
alguns anarco-individualistas tolstoianos — constantes em
sua prática fundada em um ideal coletivo real — recusa-
vam o Estado no cotidiano e não apenas de tempos em tempos,
em reunião ou em manifestação. Recusavam o Estado no coti-
diano ao ignorar os impostos, a eletricidade, a escolaridade
das crianças, o exército etc.. Os tolstoianos teriam muito a
ensinar se seu militantismo fogoso não os tivesse dizimado
quase todos, em particular na U.R.S.S. onde Lenin mandou
prender todos os “objetores de consciência” — portanto, deze-
nas de milhares de tolstoianos, como cúmplices da contra-
revolução. Soljenitsin conta que nos campos do gulag seus
protestos sob forma de greve de fome até a morte provocavam
as zombarias dos tchekistas.

Lenin continuava o procedimento redutor ao assimilar
o anarquismo ao individualismo, e ambos à burguesia. Fazia
a curiosa constatação em contradição com a realidade:

Na história recente da Europa, que resultado deu o anar-
quismo que reinava outrora nos países latinos? Nenhuma dou-
trina, nenhum ensinamento revolucionário, nenhuma teoria.
Desagregação do movimento operário. [...] Submissão da classe
operária à política burguesa sob a aparência de rejeitar toda
política.39

Mais idealista ainda, Rosa Luxemburgo chegava até mes-
mo a prever o futuro:

A revolução russa, essa mesma revolução que constitui
a primeira experiência histórica da greve geral, não apenas

39 Lenin, Socialisme et Anarchisme, redigido em 24 de novembro (7 de dezem-
bro) de 1905. Publicado em 25 de novembro de 1905 em Novaia Jizn.
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não reabilita a anarquia, como também resulta numa liqui-
dação histórica do anarquismo.

Nossos dois marxistas, de tendências opostas, têm um
ponto em comum: a incapacidade de analisar o presente e
prever a evolução histórica, quando se trata do movimento
operário e do anarquismo. Inquietante fenômeno para adep-
tos da “ciência” marxista!

É a lógica do ditador Lenin incluindo imperturbavelmente
os camponeses ucranianos de Makhno, os operários de Crons-
tadt, seus próprios camaradas da Oposição Operária.40

Entretanto, o justificador do individualismo anarquista,
Max Stirner, não exclui de modo algum a luta social e reco-
menda aos trabalhadores parar de trabalhar para os capita-
listas.41 Mas sua defesa do indivíduo contra a sociedade, os
partidos políticos, conduz Stirner a escrever essas afirmações:

Não necessito de nenhum direito, assim, não necessito
reconher nenhum. Eu também amo os homens, não apenas
os indivíduos, mas cada um. Mas os amo com a consciência
do egoísmo, porque amá-los torna-me feliz e porque amar é-
me natural, porque isso me apraz...; [relativo ao partido] Mas
a particularidade não conhece comando de fidelidade, depen-
dência etc...; ela autoriza tudo, inclusive a abjuração e a apos-
tasia.42

40 “as concepções de ‘Oposição Operária’ e de elementos análogos não apenas
são falsas em teoria, mas ainda exprimem em prática as hesitações e as flu-
tuações pequeno-burguesas e anarquistas, enfraquecendo, de fato, a linha
diretriz firme do partido comunista e ajudam, na realidade, os inimigos de
classe da revolução proletária.” [março de 1921, publicado em 1923] em Marx,
Engels, Lenin acerca del anarquismo y anarcosindicalismo, p. 320.
41 Ver o artigo de Günther Freitag em Max Stirner e o anarquismo indivi-
dualista, São Paulo, 2003.
42 Idem, pp. 26, 27 59.
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Se tomarmos o ponto de vista histórico, vemos que os
anarco-individualistas isolam-se. A camaradagem amorosa
é pregada por Émile Armand, mas não o amor pelos cama-
radas não-individualistas. O individualismo é apenas paci-
fismo (Louis Lecoin, sindicalista e antimilitarista conhecido e
eficaz na França, inclusive em período fascista!). Felizmente,
houve um bom número de surpreendentes exceções como Wil-
kens, na Argentina, que preferiu abjurar seu pacifismo e ma-
tar o oficial que mandou fuzilar 1.500 grevistas da Patagônia,
em 1923.

Mas se pode desembocar no pior. Malatesta escrevia, em
relação a um grupo de individualistas italianos, ativo entre
1889 e 1897:

eles ridicularizavam o 1o de Maio, a greve geral, a organiza-
ção dos trabalhadores e a anarquia. Pregavam o roubo em si
mesmo, inclusive e sobretudo contra os camaradas e contra
os pobres, e diziam-se comunistas. [...] Defendiam todo absur-
do que a estupidez dos inconscientes ou a maldade dos inimi-
gos teriam atribuído aos anarquistas, e diziam que isso era
pura anarquia.43

Jean Grave, alguns anos depois, observava tendências,
ainda válidas hoje, ligadas ao individualismo.

Se admitíssemos essa teoria segundo a qual a razão de
ser do indivíduo deve ser o egoísmo puro e simples, a adora-
ção de seu Eu, [...] isso seria confessar que a revolução fu-

43 Artigo de 1897, em Fabbri, op. cit., p. 294. Na França, André Lorulot publicou,
por conta do autor, em 1921, Chez les loups (Roman de moeurs anarchistes),
com essa advertência aos leitores: “Encontramos nos meios anarquistas os
homens dotados de um grande valor moral [...] Por que é preciso ver aparecer
ao lado desses homens tantos dejetos sociais, tantos tarados irresponsáveis,
tantos vaidosos e egoístas apressados em disfarçar seus apetites por trás de
um ideal magnífico?”
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tura deveria ser feita pelos e para os mais fortes. [...] É pos-
sível que, entre aqueles que se disseram anarquistas, hou-
vesse alguns que tivessem pensado a questão desse ponto de
vista. Isso nos explicaria essas defecções e essas palinódias
de indivíduos que, depois de terem sido os mais ardentes,
desertaram as idéias para se juntar aos defensores da socie-
dade atual, porque esta oferecia-lhes compensações.44

Pior, ele ressaltava:

Assim, sob a aparência de atacar a Propriedade, alguns
se fizeram os defensores do roubo, outros, em relação ao
amor livre, chegaram a manter as fantasias mais absurdas
que eles não hesitariam em qualificar de devassidão e cana-
lhice entre os burgueses; os mais exaltados são aqueles que
fazem a guerra aos princípios — mais um preconceito, dizem
— e clamam: escarneço dos princípios, sento-me sobre eles;
para chegar à Revolução, todos os meios são bons, não deve-
mos deter-nos por escrúpulos ultrapassados.45

Há militantes mais duros, exagerados, sem dúvida, como
o camarada Barbetta (Rivoluzio Giglioli), durante uma assem-
bléia de anarquistas italianos exilados em 1935, que dava
essa análise do movimento composto de

1) [...] trabalhadores, capazes de suportar a fome, a miséria,
[...] E, inclusive, imolar-se pelo ideal, mas inaptos para dis-
cutir as idéias [...] 2) Uma pequena minoria de elementos

44 Jean Grave, La Société mourante et l’anarchie, 1893, p. 19.
45 Jean Grave, op. cit., p. 214. Em Quarante ans de propagande anarchiste
[Texto de 1930], Paris, 1973, p. 223, lê-se: “muitos dos nossos suportaram
demasiado benevolamente o trabalho desmoralizante de um bando de cana-
lhas por não reagirem seriamente contra o desvio individualista; fomos
superados por essa turba que, hoje, ocupa posição de destaque, fazendo o
melhor possível para destruir a propaganda e entravar todo esforço para recolocá-
la de pé.”
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selecionados, [...] indispensável para o papel de agitador polí-
tico. 3) Um certo número de elementos suspeitos, psicopatas,
amorais, erroneamente inscritos no movimento anarquista
[...] 4) Um grupo de loucos e desequilibrados que dizem muito
mais respeito à psiquiatria que ao movimento anarquista.46

Na conduta individual pode existir, de início, um ato sau-
dável: convicto da justeza de sua idéia, um indivíduo avança
no meio dos outros. Acha-se sozinho, no caso do terrorista
Émile Henry, e sozinho suporta as conseqüências de seu ato.
Para acelerar a adesão do próximo, ele pode seduzir e enganar,
é Netchaiev, e seu jesuitismo destrói camaradas. Seu carisma
pode arrebatá-lo, como Kropotkin, em 1916, tomando absur-
damente partido dos aliados com uma dezena de camaradas,
que aceitaram essa responsabilidade. O camarada pode ter
razão e prestígio, como Angel Pestaña, ao propor no congresso
da C.N.T. de 1931 que se considerasse os trabalhadores mar-
roquinos da zona de Tetuan totalmente iguais em direitos aos
trabalhadores espanhóis — para acelerar a tomada de cons-
ciência revolucionária em todo o Marrocos, e, inclusive, o
Maghreb — e não ser seguido absolutamente. Os camaradas
também são responsáveis: em 1936, a direita espanhola utili-
zava os soldados marroquinos que a seguiam cegamente, sem
jamais ter ouvido crítica contra ela.

Todos atos individuais respeitáveis, de fato, se o ludí-
brio está ausente, que respeitam a opinião da maioria. A idéia
divergente é, de início, útil pois obriga a adotar uma resposta
para melhor compreender o alcance das críticas.

O individualismo é diferente pois, persuadido de encar-
nar a verdade, ele vitupera, quase recusa o diálogo. Alguns

46 Convegno d’intesa degli anarchici italisno emigrati in Europa (Francia-
Belgio-Svizzera) ottobre 1935, p. 40, edizione dell Archivio famiglia Berneri,
Pistoia, 1980.
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adotam uma postura de iluminados, papas obscurantistas.
Acabam por se isolar e se juntar aos irresponsáveis e aos pro-
vocadores.

A tentativa de distinguir-se dos anarco-individualistas
desse tipo é lógica e necessária. Eles estão nos antípodas do
programa de Malatesta e não é inútil repetir uma citação:

Nosso ideal não é daqueles cuja plena realização depende
do indivíduo considerado isoladamente. Trata-se de mudar a
maneira de viver em sociedade: estabelecer entre os homens
relações de amor e solidariedade, realizar a plenitude do desen-
volvimento material, moral e intelectual, não para um indiví-
duo isolado, não para os membros de uma certa classe ou
de um certo partido, mas para todos os seres humanos. Essa
transformação não é uma medida que se possa impor pela
força; ela deve surgir da consciência esclarecida e de cada um,
para entrar nos fatos pelo livre consentimento de todos.”

Uma autêntica síntese foi proposta pelo grupo Nabat
(o rebate) na Ucrânia, em 1918, partindo das três

exigências, impostas ao movimento anarquista pela própria
vida: 1) distinguir-se muito claramente dos elementos que,
sob a bandeira do anarquismo, pescam em águas agitadas,
que se ingerem de um modo ou de outro no movimento anar-
quista, buscando os objetivos mais diferentes e que nada têm
a ver com o objetivo que nosso movimento persegue; 2) o
conhecimento minucioso do anarquismo [...] uma forma de-
terminada de organização da vida social; 3) organizar todas
as forças vivas do anarquismo, unir os partidários das diferen-
tes correntes anarquistas, reunir para o trabalho coletivo co-
mum todos os anarquistas que querem seriamente tomar parte
ativa na revolução social e anarquista prestes a desencadear-
se, revolução concebida como um processo de criação mais
ou menos prolongado, novas formas da vida social pelas mas-
sas organizadas. [...] Em definitivo, para todos os verdadeiros
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anarquistas [é necessário] aceitar e reconhecer essa orienta-
ção, que é totalmente correta. Esses três elementos (o sindica-
lismo, o comunismo e o individualismo) são três aspectos
de um único processo, a construção, pelo método da organi-
zação de classe dos trabalhadores (sindicalismo), da sociedade
anarco-comunista, que não representa senão a base material
indispensável da plenitude do indivíduo livre. Esses três ele-
mentos coincidem cronologicamente, aparecendo fortemente
desde o início da revolução social. [...] Disciplina. Ao entrar
na organização, os companheiros têm a obrigação moral de
aplicar na vida os princípios e os problemas da organização.
Um engajamento assumido por um afiliado deve ser cumprido.
Todas as ações em nome do grupo devem ser discutidas em
assembléia geral dos membros do grupo. Aqueles que falam
e agem em nome do grupo, devem estar suficientemente auto-
rizados por este último. Os companheiros prestarão contas do
cumprimento da missão que lhes foi dada.47

Bakunin abordou o mesmo problema:

Por mais inimigo que eu seja do que se denomina na
França disciplina, reconheço, todavia, que uma certa disci-
plina, não automática, mas voluntária e ponderada, e em
perfeita consonância com a liberdade dos indivíduos, perma-
nece e permanecerá sempre necessária, todas as vezes que
muitos indivíduos, unidos livremente, empreenderem um
trabalho ou uma ação coletiva qualquer. Essa disciplina é
apenas a concordância voluntária e ponderada de todos os
esforços individuais rumo a um objetivo comum. No momento
da ação, em meio à luta, os papéis dividem-se naturalmente,
segundo as aptidões de cada um, apreciadas e julgadas por
toda a coletividade: uns dirigem e comandam, outros exe-
cutam as ordens. Mas nenhuma função petrifica-se, fixa-se e

47 Pervaya Konferentsia anarjistskij organizatsii Ukrainii “Nabat”, [Pri-
meira conferência das organizações anarquistas Nabat}, Buenos Aires, 1922,
pp. 14,16.



RUMO AO NAUFRÁGIO: DO “UMBIGUISMO” ADORADO ÀS AÇÕES... 51

permanece irrevogavelmente ligado a qualquer pessoa. A or-
dem e a promoção hierárquicas não existem, de sorte que o
comandante de ontem pode se tornar subalterno hoje. Ninguém
se eleva acima dos outros, ou se ele se eleva, é para recair logo
em seguida, como as ondas do mar, retornando sempre ao ní-
vel salutar da igualdade. Nesse sistema, de fato, não há mais
poder. O poder funde-se na coletividade, e torna-se a expressão
sincera da liberdade de cada um, a realização fiel e séria da
vontade de todos; cada um obedecendo apenas porque o chefe
do dia só comanda o que a própria pessoa quer.48

Após a revolução russa, essa posição foi esquecida. Uma
discussão sobre uma concentração mais eficaz do militantis-
mo desenvolveu-se a partir de um projeto de 1926 da Plata-
forma de Archinov e Makhno. Estes últimos rejeitavam: “[os]
elementos individualistas e caóticos compreendem sob o título
de ‘princípios libertários’ o ‘quero que se dane’, a negligência
e a ausência de toda responsabilidade, [...] a tática do indivi-
dualismo irresponsável”. Sébastien Faure respondeu no ano
seguinte com a Síntese que evita toda resposta às críticas sobre
o individualismo e propõe colocá-lo no mesmo plano que o
anarco-comunismo e o anarco-sindicalismo. É absurdo na teo-
ria e na prática, sendo os individualistas minoritários e defen-
dendo posições amiúde inconciliáveis. Todavia, muitas orga-
nizações funcionam assim, e conhecem, evidentemente, cisões
em cada desenvolvimento durável.

Devemos ressaltar que nem o movimento makhnovista
nem a C.N.T. dos anos 1930 abordaram o problema do indivi-
dualismo porque ele não foi colocado. Os casos extremos con-
denados pela Plataforma de Archinov e Makhno parecem só
ter existido em algumas grandes cidades russas.

48 Empire Knouto-Germanique, Champ Libre, p. ??????????????????????? *
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Berneri, embora se opondo a Makhno e Archinov, ado-
tou sua censura:

Se combato o individualismo é porque, embora tendo pou-
ca importância numérica, a corrente individualista conseguiu
influenciar todo o movimento. Quase todos os anarquistas,
na minha opinião, são individualistas, otimistas e doutriná-
rios. [...] Minha esperança é suscitar o exame de uma grande
série de problemas [...] para chegar a um programa em 1932
ou 1933, [...] a um grupo de anarquistas que deixa tranqüilos
os outros, mas que quer seguir seu próprio caminho.49

Com o anarco-sindicalismo, o anarquismo sai do esnobis-
mo, do cerebralismo onanista, do individualismo ególatra, do
niilismo exasperado e desesperado.

Saber aguardar o momento revolucionário, entrementes
agindo com os explorados, sem se separar deles, sem cair no
reformismo de curta visão, é a provação que inúmeros grupos
e indivíduos têm dificuldade de suportar.

49 Julho de 1930, em Pensieri e Battaglie, Paris, 1938, p. 89 e seg.
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UMA APLICAÇÃO: A UCRÂNIA

“Makhno reconheceu que sua inspiração vinha de Kro-
potkin,50 sem dúvida de textos como:

Nada desperdiçar, organizar-se de imediato para preencher
os vazios, fazer frente a todas as necessidades, satisfazer todas
as necessidades, produzir, não mais para dar vantagens a quem
quer que seja, mas para fazer viver e desenvolver-se a socie-
dade. [...] Pão, é preciso pão à revolução! Que outros se ocupem
em lançar circulares em períodos radiosos! Que outros se dêem
galões tanto quanto seus ombros puderem portar! Que outros,
enfim, vituperem as liberdades políticas!... Nossa tarefa será
fazer com que desde os primeiros dias da revolução, e enquanto
ela durar, não haja um único homem sequer sobre o território
insurreto a quem falte pão.51

A formação de Makhno é inseparável de seu grupo na
pequena cidade de Guliai Polie e do contexto da época. A
propaganda revolucionária e os atentados contra os policiais,
os informantes e os grandes burgueses sucediam-se.

Antes do advento dos sovietes de 1905, a propaganda
clandestina anarquista estava organizada, principalmente
animada e financiada por Kropotkin e seus camaradas, com

50 “Era preciso [para a mudança social] que uma voz enérgica expusesse-lhes
[aos camponeses] em linguagem simples e clara os pontos essenciais de A
Conquista do Pão [...] Kropotkin [malgrado sua posição timorata na Rússia)
permanecia para nós o maior e mais forte teórico, o apóstolo do movimento
anarquista.” Makhno, La révolution en Ukraine (mai 1917-avril 1918), Paris,
2003, pp. 92 e 102.
51 A Conquista do Pão, 1892.
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a revista Khleb i Volia (Pão e Liberdade), com o slogan “Zemlia
i Volia”, terra e liberdade (retomado em 1906, no México, e
mais tarde na Espanha). Brochuras também circulam na Rús-
sia em 1905, La politique de l’Internationale de Bakunin, tex-
tos de Jean Grave sobre como reconstruir a sociedade.52

Com toda certeza, o grupo de Guliai Polie partilhava o
estado de espírito refletido pelo panfleto a seguir.

Atentado em Bialystok

Em 29 de agosto de 1904, em Bialystok, na sinagoga, traba-
lhadores anarco-comunistas apunhalaram Abraham Kan, o
capitalista e senhor da tecelagem. Abraham Kan era conhecido
não apenas como explorador de seus operários, mas como
organizador de todos os capitalistas para opor-se obstinada-
mente às lutas dos operários. Utilizava fura-greves, a quem
enganava, do mesmo modo que enganava todos os trabalha-
dores.

Em 6 de outubro, um camarada anarco-comunista diri-
giu-se ao comissariado de polícia de Bialystok e lá lançou uma
bomba. A explosão feriu gravemente todos os agentes e leve-
mente dois passantes. O autor do atentado foi morto in loco.

Esses dois acontecimentos sangrentos de Bialystok são
como uma faca que abre todas as chagas, as feridas da socie-
dade burguesa. [...]

Esses dois acontecimentos são como dois apelos à classe
operária. Esse poderoso grito do anarquismo revolucionário
vos chama, trabalhadores, e vos diz “agi!”. Os atos isolados
de violência de herói da revolução operária são importantes

52 Brochuras clandestinas em Moscou em 1905-1906: Sindicatos, Kropotkin;
A Política da Internacional, Bakunin; Manifesto anarco-comunista,
Novomisky; O governo representativo, Kropotkin; A sociedade moribunda e a
anarquia, Jean Grave. Na Ucrânia, são encontradas em 1905: Khleb i Volya,
Kropotkin; A queda da sociedade atual, A sociedade moribunda e a anarquia,
A sociedade futura, Jean Grave. Segundo Almanah anarchiste almanakh
(sbornik po istorii anarkischkogo dvijenia v Rossi) [coletânea sobre a história
do movimento anarquista na Rússia], Paris, 1908.
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53 Almanach (sbornik po istorii anarkischkogo dvijenia v Rossi), Paris, 1909,
pp. 179-181.

e indispensáveis. Seus nomes serão inscritos em letras de
ouro nos anais da história. Mas a força se encontra não em
um ato isolado, mas na ação de massa, na violência de massa.
[...] Esses fatos também vos dizem: afastai-vos de todos aque-
les que defendem a aliança com os burgueses em nome da
conquista de um regime social melhor. Isso porque, para vós,
tanto a ditadura quanto a democracia, tanto os radicais quanto
os conservadores são inimigos, contra os quais só um discur-
so é válido: a violência. E é unicamente combatendo sistemá-
tica e simultaneamente contra vossos inimigos que podereis
criar o reino da liberdade e do trabalho, o anarco-comunismo.

Abaixo o capital! Abaixo o Estado! Viva o movimento anar-
quista internacional!

[Assinado] Os anarco-comunistas russos.53

É o ato exemplar, que se alastra entre os trabalhadores,
que é pregado. Entretanto, grupos agem em uma outra dire-
ção, aquela de Émile Henry e seu atentado contra “todos os
burgueses, visto que todos são culpados da exploração so-
cial”. São os “Bezmotivniki” (autores de atos sem motivos ime-
diatos claros). Um atentado contra um modesto café, o Bleikh-
man, em Odessa (com mortos e feridos) provoca polêmicas
entre os anarquistas. Alguns querem diferenciar-se definitiva-
mente de militantes considerados como irresponsáveis. Novo-
mirsky, ele próprio partidário e autor de expropriações e ate-
ntados escolhidos, optou por um militantismo sindical, que
ele defende sob o nome de anarco-sindicalismo, cujo desenvol-
vimento aparecerá a partir de 1917.

Mas nós aplicamos efetivamente na vida o grande princí-
pio segundo o qual a “liberação dos trabalhadores deve ser a
obra da classe operária”. E, assim, não confiamos a emancipa-
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ção dos trabalhadores à ciência dos politiqueiros, colocando
sobre as costas do proletariado apenas a luta por pequenas
reformas. Estamos convencidos de que só a luta frontal da
classe operária pode e deve conduzir à completa destruição
da sociedade atual.

Podemos, pois, formular assim nossa tática: participando
na luta da classe operária, orientando-a, ampliando-a incessan-
temente e aprofundando-a, para acender e manter o fogo da
guerra civil até o momento em que desenraizaremos a domi-
nação do Capital e do Estado.54

Um panfleto propõe:

Os meios de luta dessas uniões anarquistas clandestinas
são, segundo o grupo, a greve, a sabotagem, o boicote e o
terror. Além disso, os membros das uniões anarquistas clan-
destinas entram em sindicatos legais não-partidários para
ali propagar suas idéias e sua luta anarquistas contra as ten-
dências políticas.[...]

5) O grupo adota uma atitude de recusa de atos terroris-
tas, como lançar uma bomba num restaurante, num café etc.,
tendo em vista que estes não geram qualquer explicação com-
preensível, senão suscitar a cólera dos trabalhadores, desper-
tando instintos brutais e sangrentos. A energia revolucionária
deve ser dirigida apenas contra os inimigos importantes e ati-
vos da classe operária.

6) Quanto às “expropriações ditas parciais”, o grupo
estima que as expropriações a título individual não têm qual-
quer relação com o anarquismo. O grupo, de seu lado, orga-
niza importantes “expropriações parciais” pela força, unica-
mente em dois casos: de início, para ajudar os desempregados
e os grevistas, para as necessidades do partido.55

54 Novomirsky, Manifest anarkhistov-sindikalistov (Manifesto dos anar-
quistas-sindicalistas), 1906-1907.
55 Grupo anarco-sindicalista da Rússia do Sul, novembro de 1906 (folha da-
tilografada, Kiev).
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Em 1917, a maioria dos anarquistas do grupo e o pró-
prio Makhno estavam na prisão e haviam meditado quanto
às diferentes táticas. A revolução os libera. O grupo participa
dos primeiros sovietes da cidade. Makhno também organiza
sovietes nas cercanias e sua proteção contra a contra-revo-
lução. Forja uma reputação de eficácia nos planos da recons-
trução econômica e da resposta militar. O movimento makhno-
vista nasceu.

Observamos que os makhnovistas eram majoritariamente
camponeses e sem formação anarquista. Composição social:
40% de camponeses pobres ou médios; 25% de diaristas agrí-
colas ou camponeses sem terra; 10% de camponeses abasta-
dos, mas sem a propriedade de terras; 10% de camponeses
sem terra, com atividades pesqueiras; 7% de operários de fá-
brica e dos transportes; 5% de motoristas; 3% de pequeno-
burgueses, totalizando 100%. As tendências políticas eram,
em novembro de 1919, num exército de 40.000 guerrilheiros
com 35.000 doentes de tifo: 70% de makhnovistas e simpati-
zantes (dos quais 5% de anarquistas); 20% de simpatizantes
socialistas revolucionários e de Petliura (independentista au-
toritário ucraniano); 10% de ex-soldados do Exército Vermelho
(dos quais 1% de comunistas bolcheviques), totalizando 100%.
E para os 13 membros do soviete militar revolucionário que
dirigia o exército insurrecional (makhnovista): 7 anarquistas;
3 socialistas revolucionários de esquerda; 3 comunistas bol-
cheviques.56

Os dados concretos e os documentos são raros, pois a
Ucrânia foi uma zona de combates quase ininterruptos. Sele-
cionei alguns excertos dos raros panfletos conservados.

56 25 II 1919, Belash A. V. y Belash V. F. Dorogi Nestora Majno (A via de
Nestor Makhno), Kiev, 1993, p. 88. Livro essencial do número dois do mo-
vimento.
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É normal que a apresentação deles próprios esteja emi-
nentemente ligada à prática russa.

1. Quem são os makhnovistas e por que combatem?
Os makhnovistas são operários e camponeses que se suble-

varam já em 1918 contra a opressão do poder burguês, na
Ucrânia, dos ocupantes austro-húngaros, alemães e do Het-
man. Os makhnovistas são os trabalhadores que ergueram o
estandarte da revolta contra Denikin, contra todo jugo, toda
violência e toda mentira, de onde quer que venham. Os makhno-
vistas são os mesmos trabalhadores cujo trabalho enriquece,
engorda e faz reinar a burguesia, em geral, e, atualmente, a
burguesia bolchevique, em particular.

2. Por que nós nos denominamos makhnovistas?
Porque vimos, entre nós, durante os dias mais difíceis da

reação na Ucrânia, nosso amigo a toda prova e guia Makhno,
cuja voz protestou contra toda opressão dos trabalhadores em
toda a Ucrânia, conclamando à luta contra todos os opresso-
res, todos os ladrões e charlatães políticos que nos engana-
vam. Agora, este amigo a toda prova está sempre em nossas
fileiras e avança para o objetivo final: a emancipação dos tra-
balhadores de todo jugo.

3. Como se manifesta segundo nosso ponto de vista o
sentido de toda emancipação?

Pela derrubada de todo governo: monarquista, de coali-
zão, republicano, social-democrata, bolchevique-comunista...
que deve substituir um regime soviético independente de todos,
sem autoridade nem leis decididas arbitrariamente; pois a
ordem soviética não é o poder dos social-democratas bolche-
viques-comunistas, que se proclama atualmente poder sovié-
tico, mas é, ao contrário, a forma superior do socialismo anti-
autoritário e antigovernamental, que se exprime pela edifica-
ção de uma comunidade livre, harmoniosa e independente de
todo poder; da vida social dos trabalhadores, em que cada
trabalhador em particular e a comunidade em geral, poderá
construir, de modo autônomo, uma vida feliz e próspera se-
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gundo os princípios de solidariedade, amizade e igualdade
entre todos.57

Além do mais, o que Archinov e Skirda ressaltam como
“uma liberdade de associação e expressão total para as orga-
nizações e órgãos de esquerda.”

1. A liberdade completa de exprimir suas convicções, idéias,
ensinamentos e opiniões, tanto oralmente quanto por escrito,
é oferecida a todas as organizações políticas socialistas sem
exclusão. Nenhuma restrição da liberdade de expressão ou de
imprensa socialistas pode ser tolerada, e nenhuma perseguição
nesse plano poderia encontrar espaço na vida da cidade.

Observação. As comunicações de caráter militar só pode-
rão ser publicadas sob a condição de serem fornecidas pela
redação do órgão principal dos insurretos revolucionários,
A Via da Liberdade.

2. Oferecendo uma liberdade de expressão total aos parti-
dos e organizações políticas, o exército dos insurretos ma-
khnovistas previne-os simultaneamente que a preparação, a
organização e a edificação por coação, por sua parte, de um
poder político hostil ao povo trabalhador — o que nada tem
de comum com a liberdade de expressão das idéias — não
poderiam em nenhum caso ser toleradas pelos revolucionários
insurretos.

O Soviete Revolucionário Militar do exército dos insur-
retos makhnovistas. Ekaterinoslav, 5 de novembro de 1919.58

Um panfleto completo mostra a atitude prática dos ma-
khnovistas e, sem qualquer dúvida, é a chave de sua popula-
ridade.

57 Skirda, Alexandre. Nestor Makhno (Le cosaque libertaire, 1888-1934),
Paris, 1999, pp. 459-460, 27 de abril de 1920.
58 Op. cit., p. 204; igualmente citado por Archinov em La Makhnovchtchina,
p. 161, Paris, 2000, Le Mouvement makhnoviste, p. 221, Paris, 1969.
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Declaração do exército revolucionário insurrecional
da Ucrânia (makhnovista).

A TODOS OS CAMPONESES E OPERÁRIOS DA UCRÂNIA!
Transmitir por telegrama, por telefone ou por correio itine-
rante a todos os vilarejos, a todos os distritos rurais, a todos os
cantões e províncias da Ucrânia. Ler nas manifestações de
camponeses e operários de fábrica e usina.

Irmãos trabalhadores! O exército revolucionário insur-
recional da Ucrânia (makhnovista) foi criado como reação à
opressão dos operários e camponeses pelo poder da burguesia
e dos grandes proprietários rurais e pela ditadura bolchevique-
comunista.

Dando-se por objetivo a luta pela emancipação total dos
trabalhadores da Ucrânia do jugo desses dois poderes e a
criação de uma ordem realmente socialista e soviética, o exér-
cito dos insurretos makhnovistas lutou com tenacidade em
várias frentes para alcançar esse objetivo. Neste exato mo-
mento ele conclui vitoriosamente a luta contra o exército de
Denikin, liberando região após região, ali eliminando todo
poder e toda organização fundados na violência.

Muitos camponeses e operários perguntam-se o que fazer
agora e de que maneira. Que atitude adotar em relação às
disposições tomadas pelo poder eliminado, e assim por diante.
O congresso pan-ucraniano dos operários e dos camponeses
responderá com exatidão e por completo a essas questões,
congresso que deverá reunir-se imediatamente tão logo exista
a possibilidade para os operários e os camponeses encontra-
rem-se. Esse congresso indicará e resolverá todas as questões
fundamentais da vida dos operários e dos camponeses.

Todavia, porquanto esse congresso não poderá se desen-
volver antes de um certo tempo, o exército dos insurretos
makhnovistas considera como indispensável fazer a seguinte
declaração sobre as questões fundamentais da vida dos operá-
rios e dos camponeses:

1. Todas as disposições tomadas pelo poder denikiniano
estão suprimidas. As disposições do poder comunista que iam
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contra os interesses dos operários e dos camponeses estão
igualmente suprimidas.

Observação: No que concerne às disposições do poder co-
munista nefasto aos trabalhadores, incumbe a estes mesmos
discerni-las e tomar decisões durante as assembléias de cam-
poneses, de operários, nos vilarejos e nas fábricas.

2. Todas as terras dos grandes proprietários rurais, dos mo-
nastérios, dos kulaks e de todos os outros inimigos dos traba-
lhadores passam, com todo o seu gado, às mãos dos campo-
neses que vivem de seu trabalho. Toda essa transferência deve
operar-se de modo organizado, por decisão de assembléias gerais
dos camponeses, que devem estar todos conscientes não ape-
nas de seus interesses pessoais mas ter em vista também os
interesses gerais de todo o campesinato trabalhador oprimido.

3. As fábricas, as usinas, as minas de carvão e os miné-
rios bem como os outros instrumentos e meios de produção
tornam-se a propriedade de toda a classe operária em seu con-
junto que, por intermédio de suas uniões profissionais, assu-
me o controle, de maneira concertada, de todas as empresas,
organiza sua produção e tende a unir toda a indústria do país
em um organismo integral.

4. É proposto a todas as organizações dos camponeses e
dos operários para se aplicarem na edificação dos sovietes
livres de operários e camponeses. Nesses sovietes só devem
ser eleitos os trabalhadores que participam de um trabalho
indispensável à economia do povo. Os representantes de or-
ganizações políticas não têm lugar nos sovietes de operários
e camponeses, visto que sua participação em um soviete ope-
rário poderia transformá-lo em um soviete de deputados de
partidos, conduzindo a ordem soviética à sua perda.

5. A existência de tchekas, comitês revolucionários de par-
tidos e outras instituições de coação, de poder ou disciplina
não será tolerada no seio de camponeses e operários livres.

6. A liberdade de expressão, imprensa, reunião, organiza-
ção etc., é um direito imprescritível de cada trabalhador, e
toda limitação desse direito seria um ato contra-revolucionário.
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7. As polícias de Estado (guarda, polícia, milícia) estão
suprimidas. Em seu lugar, a população organiza sua auto-
defesa. Essa autodefesa só pode ser organizada pelos próprios
operários e trabalhadores.

8. Os sovietes operários e camponeses, a autodefesa dos
operários e dos camponeses, bem como cada camponês e ope-
rário, não permitirão qualquer manifestação de banditismo.
Todos aqueles que tiverem sido considerados culpados por
atos de contra-revolução ou de banditismo serão fuzilados su-
mariamente.

9. As moedas soviéticas e ucranianas terão o mesmo valor
que todas as outras moedas. Aqueles que violarem essa dispo-
sição serão submetidos ao castigo revolucionário.

10. A troca dos produtos do trabalho e do comércio, en-
quanto as organizações dos operários e dos camponeses não
tiverem assumido essa função, permanece livre. Todavia, ao
mesmo tempo, é proposto que a troca dos produtos do traba-
lho faça-se principalmente entre os trabalhadores.

11. Todos aqueles que fizerem obstáculo intencionalmente
à difusão da presente declaração serão considerados contra-
revolucionários.

7 de janeiro de 1920.
O Soviete Revolucionário Militar e o Estado-Maior do exér-

cito revolucionário insurrecional da Ucrânia (makhnovista).59

Com o devido recuo, é evidente que, tendo em vista as
circunstâncias, o movimento makhnovista foi principalmente
um movimento insurrecional e militar, em plena osmose com
a população. Por isso, ele era compósito, 5% de anarquistas,
majoritários na direção das operações armadas. E um anar-
quista rígido como Anatol Gorelik escreveu sem hesitações:

59 Op. cit., pp. 208-210.
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Conspurcada e caluniada pelos bolcheviques, [a makhno-
vitchina] é por nós considerada como um movimento revolu-
cionário. Mas apresentá-la como um movimento anarquista,
atribuir-lhe todas as virtudes e ocultar suas partes obscuras
ou fazer dela “o exército da revolução anarquista” é um delito
perante a revolução.60

A justificação de Gorelik é certamente esta:

A revolução das massas laboriosas será defendida pelas
próprias massas ou não será revolução. Quem quer que se
encarregue da defesa da revolução pela força militar organi-
zada, inevitavelmente governará as massas. A força militar
é fonte de autoridade, não de liberdade.

Penso que Gorelik engana-se completamente, primeiro
porque Makhno e seu grupo faziam parte das massas, em-
bora suas capacidades fossem excepcionais.61 Para os makhno-
vistas, o voluntariado (não aplicado pelo Exército Vermelho)
era o barômetro do movimento, que continuou após a partida
de Makhno da U.R.S.S. pela força das armas. Em segundo
lugar porque é evidente que a makhnovitchina seguiu a me-
lhor das táticas possíveis: unir os trabalhadores e seus dele-
gados políticos na edificação revolucionária, e nada partilhar
com os inimigos desse objetivo (sobretudo o poder militar).

Os bolcheviques, incapazes de refutar essas verdades,
como em Cronstadt, esmagaram o movimento.

60 Gorelik, El Movimiento Revolucionario de las massas en Ucrania, Buenos
Aires, junho de 1923.
61 “Makhno é apenas um entre outros na legião de seres geniais criados pela
revolução russa (como em toda revolução). Eles desempenhavam um impor-
tante papel nos movimentos populares e impulsionavam os pensamentos e
os sentimentos dos trabalhadores no sentido de uma vida nova e melhor.”
Idem.
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Lenin é claro: utilização dos makhnovistas contra os
brancos. Telegrama a K. G. Rakovski:

Não é mais sábio utilizar as forças de que ele dispõe [Dy-
benko, ex-anarquista] para reanimar Makhno e atacar Tagan-
rog e Rostov. Aconselho-vos observar isso com muita atenção,
evidentemente, tomai vós próprio as decisões.

Em seguida, liquidação. A L. D. Trotski:

Camarada Trotski,
Envio-vos isto para informação [alusão a um telegrama

datado de 2 de março de 1921, que informava as graves difi-
culdades de funcionamento dos serviços de reabastecimento
na Ucrânia, em razão dos raids de Makhno. Aprovisionamento
do Dombass e do exército “tornara-se um problema quase
insolúvel.”]. Caso muito interessante. Segundo minha opinião,
os comunistas ucranianos estão errados. Os fatos invocados
não vão contra o imposto, mas defendem o reforço das me-
didas militares com vistas ao completo aniquilamento de
Makhno etc.62

A traição foi a arma decisiva dos marxistas-leninistas.
Isso prova que se pode tudo temer dos pseudo-aliados e dos
pretensos próximos.

62 18 de abril de 1919 (publicado em 1959), obras em francês, t. 44, p. 203.
3 de março de 1921 (publicado em 1932), obras em francês, pp. 64-65, t. 45.
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OUTRA APLICAÇÃO: A ESPANHA

À diferença do makhnovismo, contam-se aos milhares os
escritos e documentos em diferentes línguas sobre a Espanha
libertária. Minha escolha justifica-se pela preocupação de ir
ao essencial.

Não é o anarco-comunismo, mas o anarco-sindicalismo
que serve de farol na Espanha. Retomando as táticas pregadas
pela C.G.T. francesa de 1900-1908, uma central sindical é criada
em 1910. Adota a ação direta, a sabotagem (denúncia das
fraudes na indústria alimentícia, redução da cadência de tra-
balho se os salários são demasiado baixos). Ela rapidamente
ultrapassa a central sindicalista socialista, U.G.T. — União
Geral dos Trabalhadores — graças à tática do sindicato único,
muito semelhante ao slogan da mesma época dos I.W.W.: “Um
ataque contra um trabalhador é um ataque contra todos os
trabalhadores”, todo conflito de um sindicato deve ser apoiado
pelos outros sindicatos.

À diferença da C.G.T. francesa, que não conclamava à
revolução e declarava-se neutra a partir de 1906, ela não tem
tendência abertamente reformista. A C.N.T. é uma confedera-
ção revolucionária aberta a todos, como os I.W.W.. E ela reúne
todos os trabalhadores combativos: crentes ou não, católicos
praticantes ou não, sabendo ler ou não. Os intelectuais são
quase ausentes e são muito minoritários em 1936 (algumas
dezenas, sobretudo médicos e jornalistas).

Para além das vicissitudes sindicais (greves vencidas ou
perdidas, discussões mais ou menos calmas sobre as perspec-
tivas sociais imediatas), o importante é a mudança de menta-
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lidade — portanto, de reações — da classe operária espanhola,
propriamente dito: os trabalhadores das fábricas e da agricul-
tura. A história do movimento operário habituou-nos a líderes
ancorados em seus postos, eternos (semelhantes aos senhores
da Idade Média), amiúde de famílias nobres (Lenin ou, inclu-
sive, para nós, Bakunin e Kropotkin, mas que nunca ocuparam
qualquer cargo político ou sindical remunerado) burgueses
(Marx, Engels), Proudhon sendo o único de origem popular
(filho de tanoeiro e criada).

Os artesãos (artífices) do período de formação do movi-
mento operário anarco-sindicalista espanhol são tipógrafos,
e têm, além de sua profissão, suas atividades sindicais. Depois,
para a C.N.T., José Negre, pintor de paredes (Salvador Seguí),
relojoeiro (Ángel Pestaña), vidraceiro (Peiró), garçom (García
Oliver), metalúrgico (Durruti) etc.

Essa desconfiança em relação a permanentes sindicais
explica-se pela crítica de Malatesta e pela defesa moderada do
sindicalista revolucionário Monatte no congresso anarquista
de Amsterdã, em 1907:

Regra geral, o anarquista que aceita ser o funcionário
permanente e assalariado de um sindicato perde-se para a
propaganda, perde-se para o anarquismo!

O fato pode produzir-se [...]. Todavia, disso não se deve
deduzir que as organizações sindicais devem abrir mão de
todo permanente. [...] Há, aí, uma necessidade cujos defeitos
podem corrigir-se por um espírito de crítica sempre desperto.

Foi o que aplicou a C.N.T..
Decidiu-se que a C.N.T., em 1936, só teria um permanente,

seu secretário nacional. Devemos nuançar esta afirmação.

Oficialmente, não temos qualquer cargo remunerado, ex-
ceto os redatores de Solidaridad Obrera. Extra-oficialmente,
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nos bastidores, poder-se-ia dizer que há dois permanentes
remunerados no Comitê Nacional; um ou dois — com maior
freqüência, mais dois do que um — no Comitê Regional da
Catalunha; dois cargos remunerados na federação local de
Barcelona; e vários sindicatos de Barcelona, igualmente, re-
muneram até duas ou três funções. Todavia, repetimo-lo,
extra-oficialmente, justificando essas remunerações por hipo-
téticas missões. E, esses casos de remuneração não ocorrem
apenas na organização catalã; é quase geral em todas as re-
giões da Espanha.63

Este testemunho de Pestaña permite avaliar numa trin-
tena de militantes assalariados para uma confederação de
800.000 aderentes em 1932,64 o que é insignificantemente
fraco em relação ao sindicalismo passado e atual.

Toda a propaganda sublinha táticas utilizadas durante o
trabalho: sabotagem, ação direta. A imprensa é escrita por
trabalhadores. Inúmeras brochuras explicam a necessidade
de derrubar a sociedade atual e construir uma outra desde os
alicerces, conhecer a cultura e sua própria sexualidade para
controlar a gravidez. O sindicato é simultaneamente um órgão
de defesa e a célula de reconstrução de uma nova ordem social
fundada no coletivo, de baixo para cima.

A economia espanhola ainda estava bloqueada por res-
quícios medievais. Conquanto seja uma lapalissada, devemos
ressaltar que, para os camponeses pobres e os operários agrí-
colas, a propriedade das terras não sofrera quaisquer modifica-
ções. Quanto aos operários das fábricas, eles eram tratados

63 Ángel Pestaña, Trayectoria sindicalista, 1974, 24-IV-1932, pp. 678-679.
64 Embora no Congresso de Saragoça, em maio de 1936, a C.N.T. exibisse
560.000 filiados, com baixas provocadas pelas polêmicas internas e pela
repressão, a resposta ao golpe de Estado militar indica que a C.N.T. mobili-
zava, efetivamente, cerca de um milhão de pessoas.
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segundo as normas da Rerum Novarum,65 a encíclica papal
que regulava os deveres do bom patrão católico que zela pela
moral de seus empregados e trata-os como filhos, afastando-
os das doutrinas perniciosas dos vermelhos. O funcionamento
da sociedade espanhola era aristocrático e católico, um con-
junto fundado em algumas famílias riquíssimas, cujos amigos
e conhecidos administravam os comandos. A guarda civil era
a força da Ordem (obedecer a Deus, ao patrão e aos chefes
políticos). A submissão moral, os favores e o pistolão eram
as molas desse sistema. No espírito dessa vérmina não havia
corrupção: o direito de cuissage,66 as propinas nada mais
eram que o reconhecimento de seu peso social acompanhado
de múltiplos atos de caridade. Os mais aguerridos eram etique-
tados, e listas negras circulavam para proibir-lhes todo traba-
lho, esfomeá-los até que se mostrassem aniquilados.

Os socialistas não recomendavam nada menos que votar
em eleições podres e fraudulentas da monarquia espanhola,
seu sindicato pedia gentilmente, ou quase, aumentos. Só uma
atitude de recusa total dessa vida poderia regenerar os traba-
lhadores, profundamente divididos pelos regionalismos e resig-
nados pelo obscurantismo católico. E esse sentimento de jus-
tiça e vingança ausente havia séculos, esse espírito de trans-
formação inovadora e purificadora, foi a C.N.T. quem encarnou.

65 1891, ainda celebrada pelo centenário: “O erro capital na questão presente
é crer que as duas classes são inimigas-natas uma da outra, como se a natureza
tivesse armado os ricos e os pobres para que eles combatessem mutuamente
uns aos outros em um duelo obstinado. Essa é uma aberração  tal que se deve
situar a verdade em uma doutrina completamente oposta. Pois, [...] na socie-
dade, as duas classes estão destinadas pela natureza a unir-se harmoniosa-
mente e a manter-se mutuamente em perfeito equilíbrio. Elas têm uma im-
periosa necessidade uma da outra: não pode existir capital sem trabalho,
nem trabalho sem capital.”
66 Direito pelo qual os senhores feudais podiam dispor sexualmente das
virgens habitando suas terras. (N.T.)
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Duas opiniões marxistas, de opositores à C.N.T., permi-
tem compreender melhor sua influência. A primeira é de um
dos criadores do P.O.U.M.,67 Joaquín Naurín. Ele confunde anar-
quista e anarco-sindicalista; deve-se entender anarco-sindi-
calista.

Durante os quarenta anos que separam a cisão socia-
lista-anarquista no Congresso de Haia e a revolução russa, o
movimento anarquista bateu em retirada ante o avanço socia-
lista, em toda parte, exceto na Espanha (e em Portugal), onde
o anarquismo no século XIX, o anarco-sindicalismo, no início
deste século, sempre foi mais numeroso e mais forte do que
o movimento socialista. As razões desse processo, diferente
na Espanha dos outros países, são variadas:

Primeiro. Os anarquistas espanhóis compreenderam o pro-
blema camponês bem antes dos socialistas, e instalaram-se,
desde o início em Andaluzia, que é o cadinho da questão agrá-
ria espanhola.

Segundo. Os anarquistas estabeleceram sua base principal
em Barcelona, que era o centro industrial do país, enquanto
os socialistas faziam-no em Madri, capital burocrática da
nação, onde o proletariado propriamente dito mal existia.

Terceiro. Os anarquistas eram propagandistas formidá-
veis e infatigáveis. [...]

Quinto. Os anarquistas eram mais combativos do que os
socialistas. As insurreições camponesas em Andaluzia, du-
rante o último quartel do século XIX, conquanto elementares
e errôneas na maior parte do tempo, acendiam a chama de
uma liberação desejada, cujas brasas, após o fracasso, nunca
se apagavam. Ao calor dessa brasa, os modestos camponeses

67 Criado laboriosamente em 1935 da fusão de grupos marxistas anti-P.C. e
críticos da U.R.S.S., o Partido Operário de Unificação Marxista (P.O.U.M.)
nunca foi trotskista, estúpida invenção da propaganda soviética visto que
Andrés Nin fora afastado por Trotski e porque o P.O.U.M. sempre foi criticado
pelo “Velho”.



70 O ANARQUISMO SOCIAL

reagrupavam-se e escutavam a leitura das brochuras de Mala-
testa e A Conquista do Pão de Kropotkin.

Sexto. Os anarquistas compreenderam a importância que
apresenta a educação da juventude para formar os combatentes
de amanhã, e eles criaram as escolas racionalistas, cujo prin-
cipal propulsor, Francisco Ferrer, fuzilado em 1909, deu aos
mortos anarquistas um mártir de alcance internacional.

Sétimo. Os anarquistas praticaram o terrorismo como arma
política, e, se em certos casos, os resultados foram negativos,
em outros eles foram positivos, e sempre terríveis.

Oitavo. Os anarquistas, perseguidos sem trégua, adquiri-
ram a prática de agir na sombra, na clandestinidade, enquanto
os socialistas esforçavam-se para não transgredir as leis esta-
belecidas. [...]

Décimo. O anarquismo, um pouco místico, quixotesco, aven-
tureiro, individualista, estava muito mais próximo das carac-
terísticas psicológicas do povo espanhol do que o socialismo:
frio, esquemático, formalista, disciplinado, regulamentar. [...]

Décimo segundo. Os anarco-sindicalistas compreenderam,
antes dos socialistas, a necessidade de transformar as socie-
dades de ofício em sindicatos de indústria. O surgimento do
Sindicato Único (sindicato de indústria) foi revolucionário e
deu aos anarco-sindicalistas tal impulsão que a maioria da
classe trabalhadora espanhola gravitou em torno da Confe-
deração Nacional do Trabalho.

Décimo terceiro. E, last, but not the least, os anarquistas
deram prova de uma imaginação ausente nos socialistas.68

Um historiador soviético escreveu, cometendo o mesmo
erro que Maurín:

Uma outra razão mais importante do reforço e do cresci-
mento da influência anarquista na Espanha foi seu caráter
organizacional: as agitações anarquistas foram fundamen-

68 Maurín Joaquín. Epílogo de 1965 à Revolución y contrarrevolución en
España [1935].
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69 Maidanik, Bcgfycbq ghjktnfhbfn d yfwbjyfkmyjq-htdjk/wbjyyjq
djqyt1936-1937 [O proletariado espanhol na guerra nacional revolucionária
1936-1937], Moscou, 1960.

talmente flexíveis, em relação às formas nacionais tradicionais
de organização e luta, adaptadas ao nível de consciência dos
revolucionários, e, inclusive, das massas ainda não amadure-
cidas. [...] Desse modo, na Espanha, o anarquismo não se
limitou à propaganda das utopias sociais e dos atos terroris-
tas. Difundiu as ações de massas e obteve alguns sucessos
práticos. Após um desenvolvimento de meio século, essa mes-
ma tradição do movimento anarquista transformou-se em uma
força material séria, fator do reforço ulterior de sua influên-
cia.69

Evidentemente, como em toda organização, ocorriam vi-
vos debates. Houve polêmicas de tom feroz para interpretar a
II república em 1931: fase imediata de revolução para os cene-
tistas como García Oliver e Durruti (líderes jovens e fogosos,
conhecidos por sua bravura) ou período preparatório, para os
cenetistas Pestaña e Peiró (líderes experimentados e aguerri-
dos, conhecidos por sua experiência).

Para além dessas oposições, todo o país estava obcecado
por mudanças sociais em profundidade. Em Castilblanco, Es-
tremadura, em 30 de dezembro de 1931, a guarda civil —
quatro homens — disparou contra camponeses do vilarejo,
todos membros da F.N.T.T. (Federação Nacional de Trabalhado-
res da Terra), membro da U.G.T., matando um e ferindo dois
outros. A reação espontânea dos habitantes, homens e mu-
lheres, foi precipitar-se sobre os guardas civis e massacrá-los
a facadas e pedradas.

Esse ímpeto, no sentido das mudanças sociais, expri-
miu-se pelo seguinte fenômeno:
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Em inúmeros vilarejos, a organização local dos braceros
[operários agrícolas diaristas] era ingenuamente filiada à U.G.T.,
à C.N.T. e ao Partido Comunista. Por sinal, o fato de os diaristas
agrícolas iletrados terem se engajado na F.N.T.T. não fazia deles
marxistas formados de um dia para o outro. Havia poucas
diferenças na maturidade ou nas aspirações políticas entre eles
e os membros da C.N.T.70

Para além das considerações de Preston, socialista, o que
vejo é a sede de revolução desses trabalhadores agrícolas. Em
1931-1932, a U.G.T. e a C.N.T. tinham um peso significativo, o
P.C. (com algumas dezenas de milhares de militantes71) pregava
os sovietes “de operários, camponeses e soldados”. Estando
em três organizações que falavam de revolução, esses operá-
rios estavam certos de que uma delas acabaria por fazê-la!

Nessa situação que prometia, parece-me mais grave cons-
tatar que a C.N.T. tivesse duas concepções diferentes do comu-
nismo libertário. Assim denominado para diferenciar-se do
comunismo marxista, suas grandes linhas eram as de Prou-
dhon e Bakunin, de uma sociedade organizada de baixo para
cima, com coletivos livremente federados nos planos regio-
nais, provinciais e nacionais. Em 1932, essa estrutura foi
precisada em detalhe por duas brochuras. A primeira de Isaac
Puente foi retomada e conhecida por todos. A segunda,72 de
Horacio Prieto, foi limitada aos principais dirigentes cene-
tistas.

Puente escrevia:

70 Preston, Paul. The coming of the Spanish civil war (reform, reaction and
revolution in the second republic), Londres, 1978, p. 61.
71 800 em 1928, Historia del partido comunista de España, Paris [Varsóvia],
1960, p. 111. O P.C. não dá qualquer número concreto e verificável de filiados
entre 1928 e 1936: bela aplicação do materialismo histórico.
72 Anarco-sindicalismo. Como afianzaremos la revolución, 1932.
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É vivendo em Comunismo Libertário que aprenderemos
a aplicá-lo. É implantando-o que mostraremos seus pontos
fracos. Se fôssemos políticos, descreveríamos um verdadeiro
paraíso. Mas como somos homens e sabemos o que vale o
ser humano, confiamos no homem que aprende a caminhar
segundo a única maneira possível: avançando. O Comunis-
mo Libertário funda-se em organismos já existentes graças
aos quais podemos organizar a vida econômica nas cidades
e nas vilas, levando em conta as necessidades particulares
de cada localidade. São o sindicato e a Comuna Livre. [...]

O sindicato reúne os indivíduos, associando-os segundo a
categoria de trabalho ou os contatos cotidianos durante o tra-
balho. Os operários de uma fábrica, de uma oficina ou de um
canteiro de obras reúnem-se de início formando a menor cé-
lula, autônoma no que a concerne. [...] A comuna Livre é a
assembléia dos trabalhadores de uma pequena localidade,
vilarejo ou aldeia, tendo soberania sobre os indivíduos que con-
cernem à localidade. É uma instituição de origem antiga, con-
quanto privada de autoridade pela política. Ela pode reencon-
trar sua antiga autoridade ao se encarregar da organização
da vida local.

A economia nacional decorre da harmonia entre as dife-
rentes localidades que a compõem. Quando cada localidade
isoladamente tem sua economia bem administrada e ordenada,
o conjunto deve ser harmonioso e o pacto nacional perfeito. A
perfeição não deve ser imposta de cima, deve desenvolver-se
na base, de modo a ser um resultado espontâneo e não um
efeito forçado.

Horacio Prieto:

assim que a greve revolucionária não tiver mais razão de ser,
todos os produtores em geral devem reintegrar seus postos de
trabalho e reconstituir, assim, a situação pré-revolucionária
até que as estatísticas, o exame sereno das circunstâncias per-
mitam estabelecer normas práticas para empreender a trans-
formação dos produtores de objetos inúteis e coações, incor-
porando-os às novas demandas do trabalho social.
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Em âmbos os casos, assim como com os sovietes, a nova
forma revolucionária dirige-se a todos, superando as clivagens
organizacionais, fundindo-se em comitês eleitos e revogáveis
pela assembléia geral.

O esquema do comunismo libertário e das palavras de
ordem de transformação social da C.N.T. foi seguido por nume-
rosos trabalhadores a seu modo (com ou sem dinheiro, com
uma difícil igualdade para as mulheres, sem amor livre, sem
pedagogia completamente anarquista, contrariamente à mo-
ção sobre o comunismo libertário proposto no congresso da
C.N.T. de maio de 1936).

Um golpe de Estado militar eclodiu, em julho de 1936,
urdido pela direita, após as eleições em que saiu derrotada.
Bom hábito retomado e melhorado pelos Estados Unidos da
América, em 1964, no Brasil, e em setembro de 1973, no Chile.

Os próprios trabalhadores, sem esperar qualquer tipo de
comando, transformam seu instrumento de trabalho. Em Bar-
celona, os comitês da C.N.T. haviam lançado o apelo à greve
geral em 18 de julho de 1936, sem outra recomendação. Ora,
desde o dia 21 de julho os ferroviários catalães coletivizavam
as ferrovias (três companhias, portanto, horários e material
diferentes e uma grande complexidade para resolver). Em se-
guida, foi a vez dos transportes urbanos, da eletricidade, das
agências marítimas. A indústria metalúrgica pôs-se a fabricar
veículos blindados e granadas para as milícias. Em alguns
dias, 70% das empresas industriais e comerciais da Catalunha,
que concentrava os dois terços da indústria do país, foram
coletivizadas.

O exemplo disseminando-se em toda a zona republicana,
onde, espontaneamente, coletividades em autogestão eram
criadas em regiões (Aragão), em cidades (Alcoy, transformação
de fábricas para o armamento), vilarejos (província de Cór-
doba, costa de Valência e Castellón) e uma grande iniciativa
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da C.N.T. e da U.G.T. (nunca pensada anteriormente) nascia:
o C.L.U.E.A., Comitê do Levante Unificado para a Exportação
dos Agrumes [frutas cítricas] (principal fonte de divisas).
Simultaneamente, os assalariados com mais de 60 anos de
idade receberam aposentadoria (não existia antes), as con-
dições de higiene foram melhoradas, bibliotecas e escolas cria-
das.

À diferença da U.R.S.S., onde os camponeses abastados,
ricos e suas famílias (por causa de sua posição de classe pe-
queno-burguesa) foram enviados para o campo de concentra-
ção pela Tcheka de Lenin (fiel aliada de Trotski e Stalin), na Es-
panha, os anarco-sindicalistas seguiam seus clássicos.

A revolução, por sinal, não é vingativa nem sanguinária.
Ela não pede a morte nem a transferência em massa, nem
mesmo individual, de toda essa turba bonapartista que, arma-
da de meios poderosos, e muito mais bem organizada que a
própria República, conspira abertamente contra essa Repú-
blica, contra a França. Ela só pede a prisão de todos os bona-
partistas, por simples medida de segurança geral, até o fim
da guerra, e até que esses patifes e essas patifas tenham res-
tituído os nove décimos, pelo menos, das riquezas que rouba-
ram da França. Depois disso, ela lhes permitirá partir em
toda a liberdade aonde quiserem. [...] A revolução, desde que
revestiu o caráter socialista, cessou de ser sanguinária e cruel.
O povo não é absolutamente cruel, são as classes privilegia-
das que o são. Por momentos, ergue-se furioso por todos os
ludíbrios, por todas as vexações, por todas as opressões e
torturas das quais ele é a vítima, e, então, lança-se como um
touro raivoso, não vendo mais nada diante de si e destruindo
tudo em sua passagem. Mas são momentos muito raros e
muito curtos. Ordinariamente, ele é bom e humano. Sofre em
demasia por não se apiedar dos sofrimentos. [...] Não é, pois,
no povo, é nos instintos, nas paixões e nas instituições polí-
ticas e religiosas das classes privilegiadas, é na Igreja e no
Estado, é em suas leis e na aplicação impiedosa e iníqua das
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leis que se deve procurar a crueldade e o furor frio, concen-
trado e sistematicamente organizado!73

Quem terá direito aos gêneros alimentícios da comuna?
Esta será, certamente, a primeira questão que será levan-
tada. Cada cidade responderá ela mesma, e estamos persua-
didos de que as respostas serão todas ditadas pelo senti-
mento de justiça. Enquanto os trabalhos não estiverem or-
ganizados, enquanto se estiver em período de efervescência
e for impossível distinguir entre o preguiçoso e o desocu-
pado involuntário, os gêneros alimentícios disponíveis devem
ser para todos, sem exceção. Aqueles que tiverem resistido
de arma na mão à vitória popular, ou conspirado contra ela,
apressar-se-ão por eles próprios a liberar de sua presença o
território insurgido. Todavia, parece-nos que o povo, sempre
inimigo das represálias e magnânimo, partilhará o pão com
todos aqueles que permanecerem em seu seio, sejam eles
expropriadores ou expropriados. Inspirando-se nessa idéia,
a revolução nada terá perdido; e quando o trabalho tiver
sido retomado, veremos os combatentes da véspera reencon-
trarem-se na mesma oficina.74

As famílias de fascistas tinham os mesmos direitos e os
mesmos deveres, numa visão emanada diretamente de Baku-
nin e Kropotkin, ainda que o espírito bolchevique do terror
cego tenha existido. O pão e o leite foram distribuídos “nor-
malmente” e não houve penúria. Imediatamente, os comitês
sindicais, onde a C.N.T. amiúde arrastava em sua esteira a
U.G.T., transformaram uma parte das fábricas metalúrgicas
para adaptá-las às necessidades do momento: blindagem, fa-
bricação de munições. Uma indústria de guerra havia sido
inventada. Logo os locais vetustos, demasiado pequenos onde

73 Bakunin, L’Empire knouto-germanique (fragmentos), Champ Libre, t. 8, p.
345 [Manuscrito de 25 páginas que precedia o manuscrito do apêndice].
74 Kropotkin, La Conquête du Pain, 1892, p. 84.
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eram produzidos artigos idênticos foram concentrados para
rentabilizar a produção (serralheria, panificação, salão de
beleza) de todos os assalariados, sem distinção sindical ou
política.

Estranhamente essa obra revolucionária é freada (au-
sência de controle do banco e das exportações e importações)
nas altas esferas da própria C.N.T.. De fato, ante o comunismo
libertário imediato da base que segue Isaac Puente, os “notá-
veis” da C.N.T. (a expressão é do pedreiro e historiador cene-
tista José Peirats) aplica o comunismo libertário de Horacio
Prieto: de cima para baixo, quando o comitê nacional da C.N.T.
julgar útil. Isso se torna um desvio sindical sem consulta da
base nem explicação perante ela. O poder político e econômico
não é tomado nem controlado. Após um período de vácuo de
alguns dias, ele retorna aos políticos, sob pretexto de uma
aliança para ganhar a guerra, da qual participa a C.N.T.,
igualmente sem consultar a base. Para os trabalhadores, mu-
dar a vida para escapar da miséria e, portanto, fazer a revolu-
ção era primordial, assim como defender as conquistas. Fazer
a guerra para um futuro incerto acabou por minar, desencorajar
todos os republicanos.

Dou voluntariamente dois exemplos econômicos diametral-
mente opostos. O primeiro refere-se a uma região com cente-
nas de famílias camponesas numa experiência de comércio inte-
rior e exterior, organizado por duas centrais sindicais. A se-
gunda é um caso agrícola, de voluntários particulares (ver o
testemunho), próximo ao front, todos cenetistas.

A exportação das frutas cítricas em 1936 é excepcional-
mente grave. Ela proporcionava muitas divisas e a situação
era caótica. Em tempo normal, as laranjas da Palestina e da
África do Norte e do Sul, compradas pela Inglaterra e pela
França, já constituíam uma ameaça para o mercado espanhol.
Por este motivo houve uma diminuição gradual das vendas e
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da produção de laranjas (em milhares de quintais75): 1930:
11.963; 1931: 12.042; 1932: 11.710; 1933: 9.672; 1934: 9.098.

A quase totalidade da produção era exportada e dava uma
quantidade importante de divisas: 90% de uma colheita era
exportada e rendia 320 milhões de pesetas-ouro. Durante a
ccolheita 1933-34, a mesma taxa de exportação rendeu 180
milhões. Segundo a Direção geral das duanas, a média das en-
tradas em milhões de pesetas-ouro para o período 1931-35 foi
de 150, o que representava 21,07% das exportações totais.

Os principais compradores no período 1931-35 foram: a
Inglaterra 30%, a França 25% e a Alemanha 20%, o total das
exportações somando 75%. As exportações faziam-se por in-
termédio de negociantes locais que faziam adiantamentos aos
proprietários de laranjais e os pagavam depois segundo os
preços internacionais. De fato, agiam como atravessadores,
explorando os proprietários.

No início da colheita de laranjas de 1936-37 (aproximada-
mente de outubro de 36 a maio de 37), visto que a guerra
continuava e apresentava-se como devendo ser longa, os re-
publicanos e os sindicalistas pensaram nessa fonte de divisas.
Assim, em setembro, a plenária regional de camponeses C.N.T.
decidiu organizar comissões de exportação.

No mesmo mês, a U.G.T. e a C.N.T. constituíam os C.L.U.E.F.
(Comités Locales Unificados de la Exportación de Frutas), para
evitar a evasão de capitais, organizar o transporte marítimo
e terrestre segundo as possibilidades sindicais, enviar a cada
mercado o que ele pudesse consumir, valorizar a fruta, reduzir
os custos de venda, organizar a propaganda genérica.76 Eles
eram controlados pelo C.L.U.E.A. (Comité Levantino Unificado

75 Medida correspondendo a 100 kg. (N.T.)
76 F.S., idem.
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de Exportación de Agrios77) que coordenava os delegados dos
Sindicatos de camponeses, estivadores, agentes de administra-
ção, técnicos de exportação, banco, ferroviários, transporte,
transporte marítimo, comissários, materiais de confecção,
Secretariado Provincial da U.G.T. e Federação local e Comitê
regional da C.N.T..78 Esses organismos propunham-se a supri-
mir os intermediários e ajustar as expedições a fim de melho-
rar a situação dos produtores. O C.L.U.E.A. assinalava ao
governo a necessidade de exportações unificadas para resistir
à concorrência e para conseguir novos mercados substituindo
aqueles da Alemanha. O C.L.U.E.A. esperava obter a exclusivi-
dade das exportações e o apoio financeiro do governo, mas
isso lhe foi recusado em outubro.

A imprensa confederal dava provas dessa situação.

Já é hora de o C.L.U.E.A. romper o silêncio [...] é preciso
acabar de uma vez por todas com a desvalorização de nossa
fruta, com a evasão escandalosa dos capitais, a desorganiza-
ção do transporte terrestre e marítimo.79

Os preços são mantidos pois uma de nossas preocupações
é não congestionar os mercados; evitamos dessa maneira que
a oferta seja superior à demanda e, assim, que os preços caiam.
Por outro lado, nossa seção de Propaganda esforça-se para
desempenhar sua missão [...] com o governo [...] permane-
cemos nas promessas80

A incompreensão que o C.L.U.E.A. encontra provoca pre-
juízo ao nosso comércio e aos camponeses. [...] Calvário dos
negociantes com o Ministério das Finanças81.

77 Observamos de início uma hesitação ao final da sigla entre “Agrícola” e
“Agrumes”.
78 F.S., 31 I 1937, p. 15.
79 F.S., 9 XII 1936, p. 11.
80 F.S., 12 I 1937.
81 F.S., 4 II 1937, p. 3.
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O C.L.U.E.A. publicou resultados concretos no começo
de 1937: “O C.L.U.E.A. não hesitou em fazer suas contas às
claras, veremos quem é capaz de de fazer o mesmo.” Tratava-
se dos números de exportações entre 1o de novembro de 1936
e 30 de janeiro de 1937 para a Grã-Bretanha, França, Bélgica,
Holanda, Noruega, Suécia e Polônia. 2.943.449 pacotes ha-
viam sido vendidos (sem precisão em peso), e restavam
2.361.161 e a soma arrecadada era de 41 milhões (41.879.046,
63 pesetas).82 Era aproximadamente um terço da média dos
anos precedentes.

O governo republicano não negligenciava o problema e,
nos dias 2, 20 e 25 de novembro tomava medidas para limitar
os adiantamentos pagos aos camponeses pelos organismos
de exportação, e para autorizar a formação de cooperativas
tendo os mesmos privilégios que os sindicatos agrícolas.

Essa última medida era destinada à Federação provincial
de camponeses, recém-fundada, e que reunia os ex-membros
dos sindicatos agrícolas católicos e os adversários do
C.L.U.E.A.. Ela era a obra do Partido Comunista e do Ministro
da Agricultura, Vicente Uribe, membro do comitê central do P.C..

Os choques e a confusão eram inevitáveis, como ocorre
todas as vezes que há organismos diferentes para uma mesma
função. Uma vez mais, o antagonismo político acontecia em
prejuízo do setor republicano.

Houve acusações recíprocas de escroqueria e sabotagem,
e ficou claro que o C.L.U.E.A. fora abandonado pelo governo
para a colheita 1937-38 e substituído por uma Central de ex-
portação de cítricos, que era a mesma organização mas sob o
controle governamental e comunista.

82 F.S., 7 II 1937, p. 3.
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A experiência do C.L.U.E.A. não teria muito interesse se
os problemas que os sindicatos quiseram resolver não produ-
zissem hoje com a mesma acuidade a concorrência entre com-
panhias exportadoras espanholas, os interesses lesados dos
produtores.

Esse exemplo mostra que, ao querer unificar a exporta-
ção, coletivizá-la, os sindicatos criavam uma solução econô-
mica mais adequada que a realidade do momento. Ao mesmo
tempo, essa concepção beneficiava tanto os produtores quanto
os consumidores. Mas uma pretensa união política de esquer-
da fez fracassar essa obra.

A coletividade de camponeses de Madrid83 começou em 9
de maio de 1936, com a expulsão por um patrão de quatro
camaradas horticultores filiados ao sindicato único de ofícios
vários (Oficios Varios). [...] o sindicato tomou a decisão de
assumir a propriedade, dando-a aos camponeses [...]. Ao final
de oito dias, tendo em vista seu desenvolvimento, foi neces-
sário colocar ali doze camaradas.84

Fui membro da coletividade de Madri. Éramos aproxima-
damente mil: a metade composta de homens, muitos analfa-
betos, pois havia inúmeros inválidos de guerra e velhos.
Todavia, um trabalho admirável foi realizado.

No começo havia uma chácara, antigo terreno de esportes,
requisitada junto a La Elipa (leste de Madri), e que foi trocada
por terrenos incultos. Em seguida, a coletividade conseguiu
um empréstimo de 15.000 pesetas do comitê regional do
Centro. E, ao final da guerra, pode-se dizer que havia em caixa
mais de cem milhões de pesetas.

A coletividade possuía vários galpões de coelhos e outros
de frangos e galinhas com praticamente a mesma quantidade;
eram classificados segundo as raças.

?

83 Resumo de uma discussão com Manuel Armario, em San Lúcar de Barra-
meda, em 18 de julho de 1971.
84 Colectividades de Castilla C.N.T.-A.I.T., Madri, s.d. [1937?], p. 57.
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Esses alimentos eram destinados aos feridos do front, às
mulheres grávidas, às parturientes. Sequer um único coleti-
vista comia ovos ou frango. Para poder beneficiar-se de suple-
mento alimentar, era preciso uma autorização de um médico,
com a concordância de uma inspeção de médicos do serviço
de racionamento e, às vezes, de uma segunda inspeção. Isso
acontecia para evitar os favores que os coletivistas poderiam
fazer entre si ou a seus amigos e aos membros de sua família.

Roque Provencio, murciano de Mula, foi o iniciador e a
alma da coletividade por suas iniciativas e seu trabalho formi-
dável, embora fosse analfabeto. Após uma jornada de doze ou
catorze horas, dormia com o mosquetão entre as pernas por-
que era preciso proteger os produtos das forças da destruição.

Essa coletividade de mil trabalhadores funcionava com
três cargos remunerados: o secretário Roque Provencio, o con-
tador (Salomón Vázquez?) e uma datilógrafa, que era indispen-
sável para redigir o que ditava Roque Provencio, que assinava
com seu carimbo.

As inúmeras delegações estrangeiras que faziam visitas
surpreendiam-se com o aspecto e a linguagem ásperos de Ro-
que Provencio, tão diferentes dos chefes políticos e dos patrões.
É que ele era um diamente bruto, nascido da revolução.

O trabalho era feito sem chefe de equipe, pois esta função
fora suprimida a pedido de um coletivista.85 Quando a coleti-
vidade necessitava de algo, isso era avaliado em dinheiro e
trocava-se por outra coisa, por exemplo em Ocaña.

Não sei o que se tornaram as propriedades da coletividade
quando Madri caiu em mãos dos “nacionales”.

Trinta anos depois desses fatos, parece incrível que uma
obra de tal natureza pudesse ter sido feita por analfabetos. E
isso quando hoje se proclama em todos os tons que o povo
espanhol não estava maduro para a democracia. Tal como
tu mo vês, inválido e mais, eu não teria podido viver se não
tivesse tido esse sentimento de superação.

85 O próprio autor.
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UM OUTRO RUMO: OS I.W.W.,
OS OPERÁRIOS INDUSTRIAIS DO MUNDO

O berço do capitalismo é igualmente o de um sindicalismo
exemplar. E o capitalismo, made in U.S.A., não podia falhar
em sua missão de violência brutal, dissimulada, obstinada,
sádica, que continua até hoje a sê-lo. Criados em 1905, os
I.W.W. foram praticamente liquidados pela violência nos anos
20, assim como os anarquistas italianos Sacco e Vanzetti. Os
I.W.W. permanecem hoje arquiminoritários e quase esque-
cidos.

A documentação provém dos I.W.W. e oferece os aspectos
mais marcantes.

A definição e a apresentação do sindicato a partir de 1908
é curta e clara:

A classe laboriosa nada tem de comum com a classe dos
patrões. A paz não pode existir enquanto a fome e a miséria
oprimirem milhões de trabalhadores, e a minoria, formada
pela classe dos patrões, possuírem todas as boas coisas da
vida.

Entre essas duas classes a luta continua até que os traba-
lhadores do mundo organizem-se como classe, até que eles
apoderem-se da terra e dos meios de produção, e que extin-
gam o salariado.

Visto que a gestão das indústrias concentra-se nas mãos
de um número cada vez mais reduzido, estimamos que o sin-
dicalismo é incapaz de confrontar-se ao poder cada vez maior
dos patrões. Os sindicatos encorajam um tipo de situações
nas quais um grupo de trabalhadores opor-se-á a um outro
grupo na mesma indústria, o que os conduz a destruir as
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chances de uns e outros na luta dos assalariados. Além disso,
com a ajuda dos sindicatos, os patrões encorajam a idéia errô-
nea de que os trabalhadores e os patrões têm interesses co-
muns.

Essas condições podem ser mudadas e os interesses da
classe operária defendidos unicamente por uma organização
constituída de tal maneira que todos os seus membros numa
indústria, ou mesmo em todas as indústrias, se necessário,
cessem de trabalhar tão logo uma greve ou um “lock-out”
seja declarado em qualquer departamento. Um ataque contra
um trabalhador é um ataque contra todos os trabalhadores.

Em vez da divisa conservadora: ‘Um bom salário para
uma boa jornada de trabalho’, devemos inscrever em nosso
estandarte a palavra de ordem revolucionária, “Abolição do
salariado”.

A missão histórica da classe operária é suprimir o capi-
talismo. As forças da produção devem organizar-se não apenas
com vistas à luta cotidiana contra os capitalistas, mas tam-
bém para continuar a produção quando o capitalismo for der-
rubado. Organizando-nos no seio das indústrias, formamos
a estrutura de uma nova sociedade no interior da carapaça
da antiga.86

Esta declaração de guerra ao patronato e aos sindicatos
oficiais acarretou uma união entre eles contra os I.W.W.. Além
disso, como nos outros países, na mesma época (sobretudo
na França e na Rússia), os partidos políticos de esquerda
buscavam instrumentalizar os sindicatos ao bel-prazer de
seus interesses eleitorais e seus pactos políticos provisórios.
Os I.W.W. opuseram-se a isso. “Seu [desses partidos] método
favorito é acusar os revolucionários [dos I.W.W.] de todos os
crimes que uma imaginação de covardes pode conceber.
‘Dinamitadores, assassinos, matadores de aluguel, crimino-

86 Tradução dos I.W.W. com correções.
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sos, ladrões’ etc., são seus adjetivos favoritos.”87 Eles se
juntavam, de fato, à frente patrões-sindicatos oficiais.

De sua criação até hoje, os I.W.W. nunca defenderam
outra ideologia além da deles, já se considerando como uma
Internacional. Este último ponto explica-se pela multidão de
grupos de emigrados presentes nos Estados Unidos, e também
por seções no estrangeiro e apoios concretos durante a revo-
lução mexicana e durante a revolução soviética.

Concretamente, os I.W.W. eram organizados em ramos
industriais fundados nas seções de oficina e segundo os idio-
mas dos operários, reagrupados localmente. Existia um voto
por sindicato. Havia permanentes (o número não é precisado)
que recebiam “aproximadamente os mesmos salários recebi-
dos em sua indústria”. No que se refere à tática e aos métodos,
os I.W.W. consideravam que

a questão “bem” e “mal” não nos concerne. Nenhum acordo
com o empregador é definitivo. Nada de paz enquanto durar
o salariado, só há uma paz com armas na mão. Em toda
ocasião favorável a luta por um maior controle do trabalho
é retomada. [...] Uma longa greve supõe uma organização
insuficiente ou que ela foi lançada quando o patrão pode
permirtir-se o encerramento, ou ambos os casos simultanea-
mente. [...] Os progressos da produção industrial acarretam
um exército de desempregados em constante crescimento. Para
opor-se a isso, os I.W.W. têm por objetivo estabelecer uma
jornada de trabalho mais curta, e frear o ritmo das tarefas, a
fim de obrigar a contratar um número cada vez maior de
trabalhadores. [...] Durante as greves todo trabalho é fir-
memente bloqueado, e tudo é feito para impedir o patrão de
mandar vir outros empregados. Todos os fornecimentos são

87 Vincent St. John, The I.W.W. – Its History, Structure and Methods, 1917,
todas as citações que se seguem são dessa fonte, reproduzida na internet:
http://digital.library.arizona.edu/bisbee/docs/019.php
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paralisados. Todas as remessas são recusadas ou postas em
espera, retardadas e perdidas, se possível. Os fura-greves tam-
bém são isolados, segundo as capacidades da organização.
A ingerência do governo é vista como uma violação declarada
de suas próprias ordens. Ir em massa à prisão, às expensas
dos contribuintes, outro nome da classe patronal. Em resumo,
os I.W.W. pedem, para que se logre êxito, a utilização da
tática militante da “ação direta” segundo a amplitude de nos-
sas possibilidades.

Enfim, para alcançar todos os trabalhadores

Atualmente a organização tem catorze publicações, doze
semanários e dois quinzenários, nos seguintes idiomas: in-
glês, 3, e uma em francês, italiano, espanhol, português,
russo, polonês, eslavo [sic], lituano, húngaro, sueco e iídiche.
Um semanário em espanhol e um outro em italiano são filia-
dos à organização. Um semanário em russo e um mensal em
inglês são próximos, e um diário em finlandês retoma fre-
qüentemente os princípios do preâmbulo.”

As conseqüências imediatas foram a sindicalização dos
homens e das mulheres, dos norte-americanos brancos e ne-
gros com os assalariados estrangeiros. Pela primeira vez as
barreiras raciais eram destruídas. A ação direta aplicou-se
em condições muito violentas.

Em Goldfield, Nevada, nas minas, após uma luta inter-
mitente de março a setembro de 1907, os I.W.W. impuseram o
salário mínimo de 4,50 US$ por dia por tipo de trabalho e a
jornada de oito horas. O sindicato adotou uma escala de salá-
rio e uma regulamentação de horários afixada na porta do
local, que serviu de lei aos patrões.

Em McKees Rocks, Pensilvânia, em julho de 1909, 8.000
trabalhadores de dezesseis nacionalidades diferentes de Pres-
sed Steel Car Company, começaram a luta mais importante
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dos I.W.W.; a greve durou onze semanas. Como de hábito, os
patrões serviram-se da polícia privada, Pennsylvania State
Constabulary, conhecida sob o nome de cossacos america-
nos,88 para intimidar os grevistas e reenviá-los ao trabalho.
Essa polícia privada é um grupo recrutado de pistoleiros
escolhidos segundo sua destreza em manejar armas de fogo.
Cada greve na Pensilvânia depois da criação dessa polícia
privada fora desfeita por ela. Os homens, as mulheres e as
crianças haviam sido mortos, brutalizados em toda impuni-
dade. A chegada dos cossacos em McKees Rocks foi marcada
pela campanha habitual de brutalidades. Finalmente, um dos
cossacos matou um grevista. O comitê de greve advertiu o
chefe dos cossacos que para cada grevista morto ou ferido
por cossacos, o preço seria idêntico [...] uma vida por uma
vida. Os grevistas foram fiéis à sua palavra. No ataque se-
guinte, vários cossacos foram mortos e um bom número de
feridos. Os cossacos foram retirados das ruas e colocados na
fábrica. Um número igual de grevistas foi morto e uma cin-
qüentena ferida. [...] Pela primeira vez os cossacos haviam
sido “domados”, a greve em McKees Rocks foi uma vitória
completa para os grevistas.

Em janeiro de 1917, os I.W.W. tinham seis federações de
indústria: operários dos Transportes marítimos, dos Metais
e das máquinas, da Agricultura, das Minas, da Madeira e das
Ferrovias. Havia cinqüenta ramos e 200 sindicatos em outras
indústrias, e 100 sindicatos próximos. Os aderentes eram ma-
joritariamente operários não qualificados, em parte itineran-
tes e temporários, amiúde sem contato com o sindicato. Os
filiados em dia com a cotização eram 60.000. Mas 300.000
cartas haviam sido feitas, o que correspondia ao número total
dos membros dos I.W.W..

88 Mesmo apelido, na Argentina; naquela época, os massacres na Rússia
eram obra dos cossacos, a polícia do czar.

?
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As multas astronômicas, as prisões às centenas, a opo-
sição à entrada dos E.U.A. em guerra durante a Primeira Guerra
Mundial acarretaram um aumento da repressão que debilitou
o sindicato para confiná-lo num estado vegetativo em que
hoje se encontra. A lavagem cerebral que faz a mídia e as
organizações de consumidores dos Estados Unidos são efi-
cazes e quase sem oposição.

A classe dirigente dos E.U.A. compreendia perfeitamente
que essa minoria agente e decidida podia constituir um perigo
tendo em vista suas críticas e sua tática de ação direta. A la-
vagem cerebral e o estupro das consciências foram profun-
damente aplicados com técnicas incessantemente aperfeiçoa-
das. A reeleição de Bush, a despeito de uma forte campanha
de seu adversário e de uma participação eleitoral excepcional,
demonstra a eficácia da manipulação dos explorados pela mí-
dia, pela educação e pela indiferença (igualmente trabalhada
pelo establishment).



CONCLUSÃO

As condições de aparecimento do anarquismo não são
mais as mesmas do século XIX. Embora o capitalismo seja
idêntico em seu mecanismo interno, a extensão do consumo
e dos meios em sua posse (técnica de persuasão psicológica,
show business, internet, publicidade) fazem com que essas
engrenagens sejam infinitamente mais perversas e sedutoras.

A crítica anarquista situa-se sobre três planos, que são,
de fato, um único: o poder, o poder que sustenta ser melhor,
o sistema econômico, base desses dois poderes.

– O poder, e a hierarquia que o justifica, implica uma
classe (que tende a perpetuar-se pelos casamentos entre famí-
lias ricas e filhos assumindo postos-chave89) cultural e inte-
lectualmente superior, cujo representante imposto é um guia
tendo quase a ciência inata (os erros provindo da fatalidade
ou do 0,01% de anomalia da tecnologia). Proudhon e Bakunin
demonstraram a inanidade e o vazio dessas asserções inces-
santemente desmentidas (corrupção, fracasso retumbantes
e desigualdade social em alta entre os mais ricos e os mais
pobres).

– No século XIX e no começo do século XX, um poder
“menos pior” podia prestar-se à confusão: os maçons pare-
ciam bem melhores que os católicos, depois os social-demo-
cratas, depois os comunistas, agora os ecologistas, em breve

89 É um aspecto milenar dos grupos humanos, mas aqui é a potência que
reúne as famílias, para perpetuar o poder e impô-lo à maioria dos cidadãos. O
marxismo-leninismo não soube evitar o problema (nomenklatura, Coréia do
Norte com o filho do secretário-geral do P.C. que se torna secretário-geral do
P.C.).
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os altermundialistas etc.. Mas, na atualidade, essas nuanças
do leque político não aspiram senão a gerir a globalização
distribuindo farelos aos pobres e aos indigentes, cujos bene-
fícios sociais são anunciados para um futuro distante, assim
como o eram os benefícios do “socialismo real” dos partidos
comunistas no poder. E, sob Stalin, teve-se, inclusive, espe-
ranças fabulosas, as tentativas de reaquecer o clima da Sibé-
ria, enxertar tomates sobre árvores para multiplicar a produ-
ção etc.. Fraudes alardeadas em nome da ciência marxista
(enquanto enviavam ao gulag os especialistas em enfermida-
des congênitas, o câncer, porque se apoiavam sobre fatos teó-
ricos negados pelos escritos de Engels). Outros pesquisadores
mentem igualmente ao afirmar na mídia que os transgênicos
são a solução às carências de alimentos, que as manipulações
genéticas são a panacéia contra as doenças, que a contamina-
ção química é benigna, que a educação por intermédio da inter-
net vai difundir a cultura entre os mais deserdados. E moralis-
tas e filósofos vão bem além, vangloriando os benefícios das
intervenções militares da O.N.U., pela interposição dos E.U.A..

Progressos evidentes do consumo, da comunicação, da
cirurgia são ressaltados para fazer refletir soluções milagres
em todos os campos entre os assalariados. E a África é para-
lisada por milhões de aidéticos, a América Latina por milhões
de indigentes vivendo na miséria (tão fracos que é preciso
antes alimentá-los para que os medicamentos possam agir),
situação que encontramos em toda parte numa escala redu-
zida, em geral, mas com picos impressionantes na China, na
ex-U.R.S.S. e numa parte de suas ex-colônias.

– Instalou-se uma economia planetária de exploração
capitalista ainda mais irracional e bem visível que anterior-
mente. A condenação à miséria de 80-90% dos habitantes do
planeta (certamente mais ao se acrescentar os milhões de ex-
cluídos dos países “ricos”) é um fato repetido e considerado
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como uma necessidade “provisória”, evidentemente, do neoli-
beralismo. Os mercados econômicos teriam a virtude de regu-
lar a liberdade dos preços para o benefício de todos. Se, entre
1492 e, por exemplo, 1929, eles nunca chegaram a isso,
quando todos os países do mundo já estavam em contato há
séculos, compreende-se que se trata de uma fraude das classes
dirigentes para agarrar-se ao poder.

– Em contrapartida, a verdade é que a climatologia está
definitivamente destruída (ao menos por alguns séculos). As
catástrofes naturais multiplicam-se por causa do aumento
vertiginoso da poluição, acarretando tal aquecimento que os
pólos derretem, o nível do mar sobe e as tempestades são
freqüentes (originando destruições previsíveis de regiões bai-
xas, como Bangladesh e Holanda). Ou seja, as classes diri-
gentes não têm qualquer chance de suportar melhor os tsuna-
mis, as tempestades, que os excluídos.

– Neste mundo de bases podres, o anarquismo social é
uma esperança para todos.

*     *     *

A lição evidente é que é preciso combater o sistema em
vários planos (o indivíduo e a família — a moral —, a educa-
ção, a informação em geral, o salariado), com uma visão uni-
tária que só pode ser uma nova sociedade. Uma sociedade cujo
advento não é automático e que só poder provir da pressão
dos opositores. Que tipo de pressão?

A evolução da técnica e dos meios militares proíbem uma
confrontação de igual para igual. Os fracassos de movimentos
terroristas limitados a algumas dezenas de indivíduos e uma
centena de pontos de apoio são úteis. O Che, em 1965-67, iso-
lando-se numa região montanhosa que ele desconhecia, assim
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como a língua dos indígenas dessa região — em grande parte
por causa da sabotagem programada do P.C. boliviano e da
U.R.S.S. —, sequer teve esse pequeno apoio. O grupo de Baader,
as Brigadas Vermelhas e o grupo Ação Direta, na Alemanha,
Itália e França, alguns indivíduos no meio de dezenas de mi-
lhões de habitantes foram detectados por dois fatores. A in-
vestigação junto aos meios que podiam ajudá-los (o que é
clássico) e a aplicação da informática para detectar o aumento
de chamadas telefônicas e de consumo de eletricidade nas
moradias (presença súbita de novas pessoas). E haveria agora
“pulgas” (chips) informáticas, disparadas de longe para alojar-
se na pele, provocando apenas um leve incômodo semelhante
a uma picada de inseto, que permitem às forças de segurança
rastrear os deslocamentos das pessoas assim marcadas.

São os movimentos de massa que representam a única
maneira de opor-se a um capitalismo que monopoliza, por
muito tempo ainda, a força e as iniciativas nesse campo. A
ação nas massas supõe uma contra-informação para poder
ser acessível. Com efeito, existe uma perda do vocabulário
político acarretada pela inconsistência geral do sistema edu-
cativo neoliberal, pelo peso da televisão e dos eventos espor-
tivos e do cinema em detrimento da leitura. Essa influência
sendo, de resto, em parte, uma necessidade para esquecer o
estresse e a inquietude disseminados pelo capitalismo. É pre-
ciso, igualmente, um desvelamento do papel da mídia capi-
talista para que essa contra-informação seja compreensível.

Nossa cultura sindical, de anarquismo social, dedica-se
a dar a palavra aos anônimos, decriptar as reações dos seres
laminados por anos de embrutecimento, desvelar o presente.
O capitalismo, bem mais que o Islã, impõe o porte do véu para
os homens e as mulheres. O véu do pensamento politicamente
correto, da hierarquia benfazeja, do egoísmo redentor, do di-
nheiro antes de tudo.
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E as masmorras do passado são abertas para que as men-
sagens da Ucrânia, de Cronstadt, das greves vitoriosas e dos
grandes atos de solidariedade iluminem o presente.

Um outro futuro torna-se tangível, os desconhecidos de
ontem vibram, em parte, no espírito de hoje, com suas hesita-
ções, suas discussões. A dignidade, a confiança e a lucidez
estão bem acompanhadas. Esse prisma permite-nos ver as
produções da “cultura” que nos impõem e assimilar o que nos
reforça.

*     *     *

É estando com os explorados, os assalariados, as vítimas
do autoritarismo que as idéias anarquistas podem ser conhe-
cidas e aplicadas. Os grupos de iniciados fechados sobre si
mesmos matam as idéias que tencionam defender. São os mi-
litantes implicados em atividades sociais (anarco-sindicalismo,
atividades de bairro etc.) que são a fonte de um desenvolvi-
mento rápido das idéias de Bakunin e Kropotkin.

Uma corrente libertária cultural de edições, revistas, de-
nunciação da mídia, tendo como companheiro de caminhada
Noam Chomsky, atividades relativas à luta contra a AIDS,
Act Up na França, grupos ecológicos, existem, importantes
na medida em que se demarcam das reformas de fachada do
capitalismo tipo Attac, Monde Diplomatique, Partido dos Tra-
balhadores, Partido Socialista etc.. Estes últimos estando de-
fasados em relação a certos grupos católicos — ou ex-católicos
— que compreenderam que a miséria só pode ser eliminada
tendo por objetivo público suprimir o capitalismo, em vez de
dar-lhe um rosto humano para as camadas inferiores da bur-
guesia, deixando-o explorar as classes mais dominadas.

*     *     *
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Os sovietes de 1917-1921 estavam abertos a todos, todos
neles tinham os mesmos direitos. Assumiam o lugar dos sin-
dicatos julgados superados pelos acontecimentos. Nos bairros
e nos vilarejos, os sovietes abriam-se aos cidadãos e aos mem-
bros de grupos ou de partidos políticos; nos locais de trabalho,
aos sindicalizados e aos não-sindicalizados.

Nos coletivos autogeridos da Espanha de 1936-1939,
houve a mesma prática em locais de trabalho autogeridos,
principalmente pela C.N.T. e, em parte, pela U.G.T. socialista.
As famílias de ricos e de fascistas, diferentemente da U.R.S.S.,
tinham os mesmos direitos e os mesmos deveres.

Esses órgãos de funcionamento vinham de uma prática
bem implantada por militantes libertários ou anarquistas bem
conhecidos nesses lugares (dez anos para os makhnovistas;
entre sessenta e setenta anos no caso dos cenetistas).

A mensagem que nos dão as experiências ucraniana e
espanhola é que a aproximação do objetivo — a anarquia —
dá-se tateando, avançando segundo um esquema anarqui-
zante com a imensa maioria de explorados numa dada situa-
ção histórica.

Os I.W.W. — Industrial Workers of the World — oferecem-
nos um caso interessante de movimento operário profunda-
mente concreto, a ponto de não se ligar a qualquer teoria e
permanecer no nível das lutas. Ao mesmo tempo, os I.W.W.,
ao não se deixar manipular, sofreram os ataques mais vis
nos fatos e os mais violentos jurídica e materialmente, aban-
donados por todos os movimentos políticos.

Para o futuro, as vias de acesso a uma outra sociedade
podem ser múltiplos, mas é certo que as desordens sociais obri-
garão a isso. A extensão do neoliberalismo e o conjunto dos
desequilíbrios que ele provoca, a deterioração do clima e as
catástrofes decorrentes, emanaram diretamente das conse-
qüências da lógica do capital. A amplitude de seus malefícios
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é diretamente ressentida pelos pobres, pelos explorados. A
forma que assumirá a oposição cada vez mais clara ao capita-
lismo, à sua violência e essas forças de repressão é imprevisí-
vel, nos Estados Unidos bem como nos outros países.

A atualidade de uma mudança social profunda para pôr
um termo à pobreza crescente, tanto nos países ditos do pri-
meiro mundo quanto nos países subdesenvolvidos, quer di-
zer, mantidos na escravidão econômica, para dizer as coisas
tais como são na ótica da pobreza, é vital.

Ninguém o contradiz. Entretanto, alguns estimam o capi-
talismo melhorável. Se isso fosse verdade, o capitalismo dos
séculos XX e XXI não adotariam a mesma lógica daquele do
século XIX. A implosão que sofreu a U.R.S.S. provinha do fato
segundo o qual ela copiava o capitalismo e as classes diri-
gentes estavam impacientes para virar a casaca. As elites
capitalistas são ébrias de poder, a ponto de poluir sua própria
atmosfera.

Uma hipotética mudança interna de feição humana, plau-
sível a longo termo, dar-se-ia por causa de uma saturação
recíproca devida aos cataclismos naturais sofridos por explo-
rados e exploradores, fazendo evoluir a situação, após inúme-
ros confrontos violentos.

Frank Mintz,
julho-novembro de 2004.


