
Assim pensamos e sentimos

Conforme não envenenaremos as panelas da sopa de um quartel ou

de um hospital, não pegaremos em armas de fogo ou usaremos outras armas

ou métodos exterminadores, também não incentivaremos o povo explorado,

ou coagido, ou aterrorizado a pegar em armas e usá-las.

Beco sem saída, direis. Não!

O trabalho de fundo é o mais valioso e duradoiro. A mudança de

vida, de “regime”, terá uma saída.

Inesperada? Não se sabe.

Milagrosa? Esperemos que não ou também podemos dizer que não

acreditamos em milagres.

Outro tipo desconhecido de surgimento da felicidade comum? É

uma hipótese.

Pensar, estudar, dialogar, voltar a pensar, a estudar e a dialogar até se

descobrir.

Existimos para sermos humanos evoluídos e inteiros, para ajudarmos

a criar riqueza que possa e deva ser distribuída e para promover o saber, a

inteligência, a descoberta, a invenção, a ponderação, o diálogo sereno e

construtivo, o amor, a bondade e a dignidade de toda a gente e não somente

do povo explorado.

É o nosso ideal da Acracia que o exige e lhe dá graça.
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EDITORIAL
Há poucos meses um canal de TV português anunciava que uma em cada

vinte crianças e adolescentes, em Portugal, sofre das chamadas doenças “PHDA -

Perturbação de Hiperactividade e Défice de Atenção”, “Depressão” e “Autismo”.

Fontes como: http://www.tvi24.iol.pt, http://www.clubephda.pt e http://

lifestyle.publico.pt afirmam existirem entre 5 a 7% de crianças em Portugal com

“PHDA”. A fonte http://lifestyle.publico.pt anuncia que cerca de 4% de toda a

população de Portugal tem “PHDA”.

Pensamos que estes fenómenos estão ligados ao elevado nível de estresse

dos pais, de outros familiares, vizinhos e população em geral; intuímos que tudo

isto tem a influência da devastadora explosão da Central Nuclear de Chernobil

(Abril de 1986, Ucrânia-U.R.S.S.) e da tremendíssima explosão da central de Three

Mile Island (Março de 1979, Pensilvânia-E.U.A.) e de outras catástrofes menos

graves como Erwin (Agosto de 1979, Tennessee-E.U.A.), Fukui (Janeiro de 1981,

Japão), Tricastin (Julho de 2008, França) bem como a recente explosão de

Fukushima (Japão), em Março de 2011. E muitas outras a que a chamada

comunicação social não dá relevo. Cumulativamente recebemos as radiações de

centrais nucleares de Espanha que contaminam os rios e os produtos agrícolas

que entram na rede alimentar além de atingirem directamente os próprios seres

humanos.

Dever-se-á ao ambiente generalizado de desemprego, falta de condições

adequadas nos locais de trabalho dos trabalhadores por conta do Estado e por

conta do Patronato portugueses; aos interesses instalados das multinacionais dos

medicamentos e dos seus diversos tipos de intermediários também interessados.

Dever-se-á - e muito - às atitudes dos professores sem vocação profissional

que estão nas escolas porque não arranjam emprego em áreas de que gostem.

Além de muitos outros factores contemos com o Ministro da Saúde (do

Governo Passos Coelho) que desde 2011 até agora só se tem limitado a fazer

contas de Diminuir e de Somar, isto é, não seguindo um pensamento bem

pragmático que Malatesta já tinha e publicava em Outubro de 1925 (leiam-se as
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páginas 15 e 16, no mínimo).

Recomendamos a toda a gente a leitura dos escritos de (e sobre) António

Gonçalves Correia, natural da aldeia de São Marcos da Ataboeira, Castro Verde,

Alentejo, nascido em 1886 e falecido em 1967. Mesmo sabendo nós que Gonçal-

ves Correia tinha muito menos a ver com Errico Malatesta e muito mais com

Leon Tolstói, repare-se nos vários pontos de contacto entre aqueles, nomeadamente

no que diz respeito aos presos de delito comum. Atenção ao que Malatesta

recomendava (no período imediato ao pós-revolução): “...defesa contra os

delinquentes comuns e contra os mais perigosos, aqueles que tentassem ainda

suprimir a liberdade dos demais com benefício de indivíduos ou de partidos, etc.”.

Ainda quanto aos efeitos das radiações nucleares devemos acrescentar

que se manifestam por hemorragias, problemas digestivos, infecções, mutações

genéticas entre as quais o cancro. Além disso, têm muita influência nas chamadas

“doenças auto-imunes” que afectam quase todas as partes do corpo humano, incluin-

do coração, cérebro, nervos, músculos, etc., etc.

Vivemos numa época em que pouca coisa está certa ou próximo do certo.

Como dizia alguém do Movimento Ecológico Português: «isto anda tudo ligado».

Também recomendamos o conhecimento do que foi o movimento

operário e social, crítico e alternativo em Portugal. E suas influências na sociedade

portuguesa através da consulta do AHS (Arquivo Histórico-Social), guardado na

Biblioteca Nacional de Portugal, em Lisboa, assim como do portal respectivo

através do link: http://mosca-servidor.xdi.uevora.pt/projecto/

Se tiveres - ao consultares tais meandros da história desconhecida de

Portugal (e também do mundo) - uma reacção de fastio, nós lamentamos mas

dizemos-te que vale a pena venceres o teu fastio. Caso fiques curioso, sacia essa

curiosidade nem que seja passada uma semana, já que andarás muito ocupado e

cansado. Caso fiques boquiaberto, procura, aprofunda e procura novamente, porque

vais sentir algo que nunca sentiste. E a recompensa desse teu esforço vai fazer-te -

talvez - enraivecer de impotência, admirar a humildade e valor de muita gente,

chorar de desgosto e chorar de alegria, sorrir, gargalhar, tomar consciência de que,

afinal, não estás só!
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Opiniões dos Leitores sobre Pão e

Dignidade n.º 1

“Pão e Dignidade” n.ª 1 teve duas edições, estando esgotada a primeira e

quase esgotada a segunda.

Recebemos seis opiniões de Leitores, sendo duas delas verbais e quatro

escritas. Vamos designá-los por números 1 a 6.

1 - (verbalmente): “não vejo qualquer surpresa nos pensamentos”.

2 - (verbalmente): “Gostei bastante do que li”.

Das quatro opiniões expressas por escrito, apresentamos:

3 - «Parabéns pelo folheto! É do mais digno que tenho lido. Haja agora

paciência para o divulgar e reproduzir em mais larga escala.

E vida longa ao grupo que o edita é o que aqui desejo.» (Outubro de 2012)

4 - «Gostei muito do editorial, bem como dos dois textos dedicados, em

particular, aos gradualistas e aos pacifistas.

Bem escritos, claríssimos nas mensagens que pretende enviar, conscientes

e seguros das suas posições e demarcando-se do militantismo anarquista vulgar,

sem contudo o ofender ou menosprezar.

No estilo literário adoptado há curiosamente uma forte vinculação ao

melhor passado do anarquismo e, ao mesmo tempo, uma liberdade que só pode

ser filha e fruto das vivências das últimas décadas num país como Portugal, mas

que poderia também ser a Espanha ou a França.



6

Por isso, é útil e compreende-se que sejam dedicados desenvolvimentos

particulares àqueles que - em parte, em parte apenas - estarão mais próximos das

posições de “P&D”.

Como “declaração de princípios”, está bem. Mas, dadas as influências

insurrecionalistas, violentas e anti-organizativas ainda presentes no que resta de

movimento anarquista internacional, espero bem que em próximas edições lhes

sejam dedicadas as palavras claras de crítica que merecem.

Finalmente, não escondo o pequeno desconforto que me causa a auto-

centragem que está subjacente a todo o documento. Bem sei que é o habitual

“quem somos e ao que vimos” mas, com urgência, é necessário que “P&D”

possa encontrar o tipo de linguagem e de discurso adequado para ser entendido

pelas pessoas “normais”, aquelas a quem a política nada diz (ou causa repulsa) e

se guiam sobretudo por valores ou comportamentos básicos como a verdade e a

mentira, a honestidade e a safadeza, a ajuda ou a exploração dos fracos, etc.

Mas é uma pequena lufada de ar fresco, este folhetozinho.»

(Agosto de 2012)

5 - «Li com atenção a brochura “Pão e Dignidade”. Pareceu-me tratar-se

de uma declaração de princípios e métodos do Grupo Acrata Pão e Dignidade.

Será como tal que a irei analisar. No meio do muito com que estou de acordo,

surgem-me algumas dúvidas:

No editorial, o grupo demarca-se de forma total dos outros grupos acratas

e, de forma qualificada, dos anarquistas gradualistas e anarquistas pacifistas. Nestes

dois últimos casos, os motivos dessa demarcação parecem-me pouco claros ou,

pelo menos, pouco explícitos no texto.

Em relação aos gradualistas, a única diferença parece assentar na vossa

crença de que, no caso de um eventual golpe de Estado, eles não resistirão “a meter

a mão na luta armada imediata”, etc. Esta vossa crença é oposta ao que é defendido

pelos próprios gradualistas que, segundo creio, são contrários a transforma-
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ções súbitas e violentas da sociedade. Isso suscita-me duas perguntas [não com o

objectivo de me responderem a mim, mas para pensarem se valerá a pena tornarem

as vossas afirmações mais explícitas]. Primeira: em que é que se baseia exactamente

essa vossa crença de que os gradualistas vão entrar na luta armada e defender uma

forma de “ditadura do proletariado” contrariando o que teoricamente defendem?

Segunda: é apenas isso que vos distingue dos gradualistas? Ou seja, vocês são

gradualistas que nunca trairão o que defendem - ao contrário, segundo vocês

creem, dos outros gradualistas que por aí andam?

Em relação aos anarquistas pacifistas a posição do grupo é: “estaremos

convosco mas não incondicionalmente”. Uma nota de rodapé, no editorial, parece

remeter o desenvolvimento do tema para a secção “Aos Pacifistas”. No entanto,

nesta secção encontro apenas alguns aspectos das vossas divergências metodológicas

relativamente aos pacifistas em geral, mas nada de muito concreto sobre o que vos

distingue dos pacifistas anarquistas.

...Por último, fiquei na dúvida sobre se se tratava de um texto “para dentro”

ou “para fora”. O tom e o conteúdo parecem-me apontar para o primeiro caso,

mas há pontos no texto em que se dirigem “ao público em geral”. Neste último

caso, talvez convenha pensarem se uma espécie de “afirmação pela negativa” –

diferenciação relativamente a outras tendências acratas que, convenhamos, são

praticamente desconhecidas do “público em geral” –, será a melhor forma de chegarem

às pessoas. Claro que pode não ser, de todo, essa a vossa intenção.»

(2012)

6 - «Aos Acratas gradualistas...

O argumento principal deste pequeno capítulo da brochura parece-me

interessante de debater: a revolução social começa na educação ou na rua? Inclino-

me mais para a segunda hipótese, acreditando que só pode ser concretizada

garantindo a primeira. Isto é, os pretensos acratas referidos caem no erro do

revolucionário: preparar a sublevação e renegar o pós-revolução. Porque a preocupa-
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ção apenas assenta no derrube do mal instaurado e não na edificação da Ideia

enquanto sociedade organizada e harmoniosa. Tal problema é transversal ao

revolucionário social ou jacobino. Apesar de me parecer relevante pronunciar-me

em relação aos indivíduos citados, não conhecendo grande parte do seu activismo

ou das contendas em que foram inseridos, pretendo focar outros dois aspectos.

Em primeiro lugar, entendo que este texto pode dividir-se em dois tempos históricos

e reflexivos distintos: o primeiro prende-se com a realidade da sociedade moderna

ocidental e com o problema da generalização da apatia pelos indivíduos. A sociedade

de massas aturdiu qualquer movimento revolucionário ou de minorias porque

triunfou o pensamento único, a descrença nas ideias e o apodrecimento do sonho.

As minorias ideológicas foram-se esvaziando porque os seus membros, mais do

que pensadores de vanguarda ou sonhadores com uma organização social diferente,

não conseguiram manter-se fiéis e rejeitar as críticas sofridas no quotidiano,

difundidas pelos media ou em contextos familiares. O pensamento crítico

amoleceu e tornou-se indistinto. Por outro lado, o cansaço laboral e a necessidade

material em trabalhar mais horas (forçados pelo patronato ou pelo receio da

pobreza) afastou grande parte das classes mais baixas do povo da participação

política. O tempo era escasso e a mobilização era ineficaz. Daí a mínima

participação popular nas pequenas manifestações organizadas por anarquistas: de

uma falta de vontade física (cansaço) a uma desilusão com a possibilidade de

alterar ou melhorar as condições sociais. Os pretensos líderes e organizadores de

movimentos isolados nem pretendem sequer uma unidade na manifestação,

dispersando-se em grupos minimalistas que em pouco diferem uns dos outros, a

não ser na liderança e na vontade de liderar. E quem deseja liderar as massas, é

mais um profeta do que um anarquista.

Em segundo lugar, o fracasso de qualquer estabelecimento de uma estrutura

social renovada está garantido à partida, pela fraca disseminação das ideias

anarquistas (auto-gestão, voluntarismo, participação directa) pelo povo e pela má

educação do povo. Este é o tempo futuro presente nesta reflexão: se caminharmos
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para um mundo melhor, só se todos estivermos plenamente conscientes do que

desejamos, de como o podemos alcançar e de como o podemos conservar. Enquanto

se menosprezar o papel da educação das massas, está-se a rejeitar a fundação basilar

de qualquer comunidade harmoniosa, impossibilitando que cada um dos

indivíduos possa ser verdadeiramente autónomo, sem depender totalmente da

vontade dos mais iluminados.

A evolução, que desde sempre foi advogada pelos pensadores libertários,

não é alcançada pela vontade de 2 ou 3 indivíduos, que agem sem conhecer o es-

pírito das pessoas que irão fazer parte da sua desejada nova sociedade. Esta situação

reflecte um profundo desconhecimento do que é o anarquismo, por um lado, e do

que é uma sociedade, por outro. A proliferação do ideário libertário nos séculos

XIX e XX deveu-se sempre à tentativa de implementação de sistemas de educação

racional para os trabalhadores e seus filhos, para os mais desfavorecidos sem

necessidade de uma tributação. As universidades populares e seniores reflectem o

anseio na pedagogia das massas para que estas garantam a sua emancipação, não

necessitando de recorrer a falsos messias. Foi, aliás, o movimento violento em

França, no final de oitocentos, com Duval, Ravachol, Caserio e outros ilegalistas,

que iniciou o declínio da força do movimento acrata, a quem estes sujeitos pouco

deviam. Não que a violência não pudesse ser aplicada em casos de extrema repulsa

contra um ou outro opressor, mas porque o povo não estava preparado para

aceitar que a violência contra as instituições é, ocasionalmente, uma necessidade

moral, pois a sua moralidade era-lhes instruída (como ainda hoje) por instituições

reaccionárias e perseguidoras da libertação do espírito humano (vulgo Estado e

Igreja).

Aqui a ligação com o capítulo Aos Pacifistas..., onde se estabelece a

conivência com o humanitarismo das ONG’s e de outros movimentos políticos.

A história dos movimentos anti-belicistas (os diversos congressos anti-militaristas

do primeiro quartel do século passado) revela que eles podem estar ligados ao

anarquismo, mas são apoiados por indivíduos de outros quadrantes ideológicos.



10

A luta contra a guerra é o seu móbil comum. Contudo, para o anarquista, a

rejeição da guerra não se pode dar pela condenação ipso facto da violência, mas

sim da violência institucionalizada pelo Estado, que oprime os seus cidadãos ao

forçá-los a defender fronteiras e ideias artificiais (como de pátria e outros símbolos

retrógrados). Se são os representantes do povo que forçam os seus representados a

degladiarem-se, até que ponto não é permitida a violência dentro do Estado para

depor esses governantes que agem de forma cruel e submissa a outros interesses,

ignorando a dignidade humana?

Tem de aceitar-se que a guerra entre Estados é criminosa. É criminosa porque tem

agentes que praticam esse crime, neste caso os estadistas ou a classe política. Porém,

a dificuldade de punir esses indivíduos (devido à irrelevância do direito

internacional, onde os sistemas de decisão jurídica são dominados por mandatados

desses delinquentes) não legitima que a violência seja aplicada contra eles, como

forma de garantir a reposição da respeitabilidade humana e a minimização do

sofrimento humano?»

(Novembro de 2013)
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Gradualismo

[Texto escrito por Errico Malatesta(1) em Outubro de 1925,
quando pouco faltava para completar 72 anos de idade]

Nas polémicas que surgem entre os anarquistas sobre a melhor táctica

para alcançar a aproximação à realização da anarquia - polémicas úteis, até

necessárias, quando estão inspiradas na tolerância e confiança mútuas e não derivam

de odiosas questões pessoais - sucede com frequência que uns chamam a outros, em

tom de censura, gradualistas, e estes rechaçam o qualificativo como se fosse uma

injúria.

Sem dúvida, o facto é que, no sentido exacto da palavra, gradualistas somos

todos, e todos, embora de modos diferentes, devemos sê-lo pela própria lógica dos

nossos princípios.

O certo é que algumas palavras, especialmente em política, mudam

continuamente de significado e às vezes assumem o contrário do original, lógico e

natural.

Tal sucede com a palavra possibilista. Qual o homem são de cérebro que

afirma querer o impossível? Não obstante, possibilista é hoje em França, uma

denominação especial que se dá a certa fracção do partido socialista, a [mesma]

que seguia o ex-anarquista Pablo Brousse, que estava mais do que as outras inclinada

a renunciar ao socialismo e correr atrás de uma impossível cooperação com a

democracia burguesa.

O mesmo se passou com a palavra oportunista. Quem desejaria ser

inoportuno e renunciar às oportunidades que se apresentam? Indubitavelmente,

oportunista, em França, acabou por tomar o significado especial de partidário de

Gambetta(2), e emprega-se todavia em sentido depreciativo para indicar pessoas ou

partidos sem princípios e sem ideais, que se deixam guiar por baixos ou imediatos
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interesses.

Ocorreu o mesmo com a palavra transformista. Quem negaria que em

todo o mundo e na vida tudo evoluciona, tudo se transforma? E essa palavra

serviu nada menos nada mais do que para designar a política corruptora e sem

idealismos que teve como porta-bandeira o italiano Depretis.

Seria necessário pôr um travão a esse sistema de usar as palavras num

sentido distinto que é a fonte de tantas confusões e equívocos. Mas, quem poderá

consegui-lo quando a mudança é produzida pelo interesse que têm os politiqueiros

em cobrir com boas palavras os seus malvados fins?

Poderia ocorrer, pois, que a palavra gradualista, aplicada aos anarquistas,

terminasse por indicar a quem verdadeiramente, sob pretexto de fazer as coisas

gradualmente, à medida que são possíveis, viesse a imobilizar-se ou a mover-se

numa direcção oposta àquela que conduz à anarquia. E então seria necessário

rechaçar o qualificativo; mas o conceito permaneceria verdadeiro igualmente, quero

dizer, que tudo na natureza e na vida avança por graus e que, aplicado ao nosso

caso, a anarquia não pode surgir a pouco e pouco.

O anarquismo, dizia, deve ser necessariamente gradualista.

Pode conceber-se a anarquia como a perfeição absoluta, e é conveniente

que esta concepção esteja sempre presente no nosso cérebro, como um farol ideal

que guie os nossos passos. Porém, é evidente que o ideal não pode alcançar-se de

um salto, passando de súbito do inferno para o paraíso sonhado.

Os partidos autoritários, isto é, aqueles que crêem como moral e lógico

impor pela força um dado sistema social, podem esperar (vã esperança por certo)

que, quando vierem a tomar o poder, conseguirão à força de leis, decretos... e forças

policiais subordinar aos seus desejos toda a gente duradoiramente.

Mas tal esperança e tal desejo não são concebíveis entre os anarquistas,

que nada querem impor, salvo o respeito à liberdade, e contam para a realização

dos seus ideais com a persuasão e com as vantagens experimentadas da cooperação

livre.
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Isto não quer dizer que eu creia (tal como com fins polémicos me pôs a

dizer um periódico reformista mal informado ou pouco escrupuloso) que para

realizar a anarquia é necessário esperar que todos sejam anarquistas. Creio, pelo

contrário - e por isso sou revolucionário - que nas condições actuais só uma

pequena minoria favorecida por circunstâncias especiais pode chegar a conceber a

anarquia, e que seria uma quimera esperar por uma conversão geral, se antes não se

mudar o ambiente, no qual prospera a autoridade e o privilégio. E precisamente

por isto creio que é necessário tão depressa quanto possível, isto é, logo que se haja

conquistado a liberdade suficiente e exista num dado lugar um número suficiente

de anarquistas bastante forte em quantidade e capacidade para bastar-se a si mesmo

e irradiar ao seu redor a sua própria influência, é necessário, digo, organizar-se

para aplicar a anarquia ou esse algo de anarquia que pouco a pouco seja possível.

Já que não se pode converter as pessoas de uma só vez e é impossível

isolar-nos por necessidade da vida e pelo interesse da propaganda, é preciso procurar

a maneira de realizar a maior quantidade de anarquia que possamos entre as pessoas

que não são anarquistas ou que o são em graus diversos.

O problema não radica em se é necessário ou não proceder gradualmente,

mas sim em buscar qual o caminho que mais rápida e francamente conduz à

realização dos nossos ideais.

* * *

Hoje em todos os países do mundo, o caminho está obstaculizado pelos

privilégios conquistados, através de uma larga história de violências e de horrores,

por certas classes, que além da supremacia intelectual e técnica derivada desses

privilégios, dispõem, para defender a sua posição, da força bruta recrutada nas

classes subjugadas, e a empregam, quando o caso se apresenta, sem escrúpulos e

sem limites. Por isto é necessária uma revolução que destrua e torne possível a

evolução pacífica, sempre com vista a maior liberdade, maior justiça, maior

solidariedade.
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Qual deve ser a táctica dos anarquistas antes, durante e depois da revolução?

O que seria necessário antes da revolução para prepará-la e realizá-la a

censura não permitiria que o disséssemos, provavelmente; de todas as maneiras, é

sempre um assunto que se trata mal na presença do inimigo. Não será lícito dizer,

contudo, que é preciso permanecermos sempre nós mesmos, propagar e educar em

vasta escala, fugir de toda a transacção com o inimigo e estarmos prontos, pelo

menos espiritualmente, para agarrar com gana todas as ocasiões que possam

apresentar-se?

Durante a revolução?

Comecemos por dizer que a revolução não a podemos fazer sozinhos; e,

deixando de lado a questão da força material, não seria de todo desejável fazermo-

la sozinhos; porque se não se puserem em movimento todas as forças espirituais do

país e com elas todos os interesses e todas as aspirações manifestas ou latentes no

povo, a revolução seria um aborto. E no caso, pouco provável, que vencêssemos

sozinhos, encontrar-nos-íamos na absurda posição de impor, ordenar, constranger

os outros e por consequência cessarmos de ser anarquistas e matar a própria

revolução com o nosso autoritarismo, ou de Fare per viltade il gran rifiuto, quero

dizer, voltar atrás e deixar que outros se aproveitem da nossa obra para fins opostos

aos nossos.

Necessitar-se-ia, pois, de trabalhar de acordo com todas as forças

progressivas existentes, com todos os partidos de vanguarda e atrair ao movimento,

enternecer, interessar as grandes massas, deixando que a revolução da qual nós

seremos um factor entre muitos outros produza aquilo que pode produzir.

Mas mesmo assim não devemos renunciar ao nosso objecto específico:

devemos, pelo contrário, mantermo-nos bem unidos e bem distintos dos demais

para combater a favor do nosso programa: abolição do poder político e expropriação

dos capitalistas.

E se, não obstante os nossos esforços, chegassem a constituir-se novos poderes que

quisessem obstaculizar a iniciativa popular e impor os seus desejos, não deve-
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ríamos participar neles, não deveríamos reconhecê-los jamais, e sim tratar de modo

que o povo lhes recuse os meios de governo, isto é, os soldados e os impostos,

operarmos de maneira que permaneçam débeis... até ao dia em que se possa abatê-

los definitivamente. Em todos os casos, reclamar e exigir, com a própria força, a

nossa plena autonomia e o direito e os meios para nos organizarmos ao nosso

jeito e experimentarmos os nossos métodos.

E depois da revolução, ou seja, depois da queda do poder existente e do

triunfo definitivo das forças insurrectas?

Aqui começa verdadeiramente o momento do gradualismo.

É imprescindível estudar todos os problemas da vida: produção, troca,

meios de comunicação, relações entre os grupos anarquistas e aqueles que vivem

debaixo da autoridade, entre colectividade comunista e aquelas que vivem em regime

individualista, relação entre a cidade e o campo, utilização vantajosa de todas as

forças naturais e das matérias primas, distribuição das indústrias e dos cultivos

segundo as condições naturais dos diversos países, instrução pública, cuidados das

crianças e dos incapacitados, serviços higiénicos e médicos, defesa contra os

delinquentes comuns e contra os mais perigosos, aqueles que tentassem ainda

suprimir a liberdade dos demais com benefício de indivíduos ou de partidos, etc.,

etc. E para cada problema preferir as soluções que não somente sejam as mais

convenientes do ponto de vista económico, mas também as que respondam melhor

à necessidade de justiça e liberdade e deixem mais expedito o caminho para futuras

melhorias. Neste caso, contrapor a justiça, a liberdade, a solidariedade às vantagens

económicas.

Não é necessário propor destruir-se tudo na crença que depois as coisas se

ajustarão por si próprias. A civilização actual é fruto de uma evolução milenar e

resolveu de certa maneira o problema da convivência de milhões e milhões de

homens, amontoados sobre territórios restringidos em muitos casos, e o da sa-

tisfação de necessidades sempre crescentes e cada vez mais complicadas. Os seus

benefícios foram diminuídos - e para a grande massa quase anulados - pelo facto de
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que a evolução se desenvolveu debaixo da pressão da autoridade e no interesse dos

dominadores; porém se se elimina a autoridade e o privilégio, restam sempre as

vantagens conquistadas, os triunfos do homem sobre as forças adversas da natureza,

a experiência acumulada pelas gerações passadas, os hábitos da sociabilidade

contraídos em larga convivência e nos positivos benefícios do mútuo apoio; - e

seria imbecil, em último caso impossível, renunciar a tudo isto.

Devemos, pois, combater a autoridade e o privilégio, mas aproveitar todos

os benefícios da civilização; e não destruir nada que satisfaça, ainda que

imperfeitamente, uma necessidade humana, a menos que tenhamos algo melhor

com que a substituir.

Intransigentes com toda a imposição e exploração capitalistas, devemos

ser tolerantes com todas as concessões sociais que prevalecem nos diversos grupos

humanos sempre que não restrinjam a liberdade e o igual direito dos demais; e

contentar-nos com o progredir gradualmente, à medida que se eleve o nível moral

dos homens e aumentem os meios materiais e intelectuais de que a humanidade

dispõe - fazendo, entenda-se, quanto possamos, com o estudo, o trabalho e a

propaganda, para acelerar a evolução na direcção de ideais cada vez mais elevados.

Nas linhas anteriores, mais do que dar soluções eu apresentei problemas;

mas creio ter exposto sucintamente os critérios que devem guiar-nos na busca e na

aplicação das soluções, que serão certamente diversas, mas que deverão sempre ser

conformes, no que de nós dependa, aos princípios básicos do anarquismo: nenhuma

autoridade do homem sobre o homem.

A todos os companheiros a tarefa de pensar, estudar e prepararem-se

cuidadosa e intensamente, porque os tempos são “dinâmicos” e é necessário estarem

prontos para o que possa suceder.

NOTAS:
(1) - Errico Malatesta - célebre anarquista italiano nascido em Dezembro de 1853 e falecido em Julho
de 1932.
(2) - Léon Gambetta - nascido em 1838 e falecido em 1882; foi primeiro ministro de França durante 73
dias, entre Novembro de 1881 e Janeiro de 1882.
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Errico MALATESTA (Biografia)

Nasceu em 14 de Dezembro de 1853 em Santa Maria Capua Vetere, na

província italiana de Caserte numa família de modestos proprietários agrícolas e

morreu em Julho de 1932.

Desde muito jovem, Errico adere aos ideais republicanos de Giuseppe

Mazzini. Aos 14 anos, protesta contra uma injustiça local, enviando uma carta ao

rei Vítor Emanuel II, considerada por Luigi Fabbri como “insolente e ameaçadora”.

As autoridades levaram o facto a sério e ordenaram a sua prisão, em 25 de Março

de 1868. Dois anos mais tarde foi novamente preso em Nápoles, por liderar uma

manifestação. Abandona o curso de medicina que frequentava, em Nápoles, para

se dedicar inteiramente à actividade revolucionária.

Em 1871, após a Comuna de Paris abandona as ideias republicanas e

adere ao anarquismo, ingressando na Associação Internacional dos Trabalhadores,

AIT (Primeira Internacional), onde imediatamente integra a tendência antiautoritária

de Bakunin. Nessa época, entusiasmado com a actividade revolucionária, escreveria

sobre a Internacional: “Todos entregavam para a propaganda tudo o que podiam,

e também o que não podiam, pois quando o dinheiro escasseava, vendiam tranquila-

mente os objectos das suas casas, aceitando com resignação as censuras das respectivas

famílias. Pela propaganda esquecíamos o trabalho e os estudos! Enfim, a Revolução

estava a ponto de eclodir a qualquer momento e consertaria tudo. Alguns acabavam

com frequência na cadeia, todavia, saíam dali com mais energias do que antes: as

perseguições não tinham outro efeito senão consolidar o nosso entusiasmo. É ver-

dade que as perseguições daquele momento eram fracas comparadas com as que

viriam mais tarde. Naquela época, o regime havia saído de uma série de revoluções

e as autoridades, rígidas desde o início com os trabalhadores, em particular no

campo, mostravam certo respeito pela liberdade na luta política, uma espécie de in-

disposição parecida com a dos governantes austríacos e a dos Bourbons, que, toda-
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via, se desfez tão rapidamente quanto se consolidou o regime, e a luta pela

independência nacional foi relegada para um segundo plano.”

Com vários companheiros mas principalmente com Cafiero, desenvolve

então uma enorme actividade propagandística e revolucionária, participando nos

motins populares de Bolonha (1874), e de Lentino, na província de Benevente, em

1877. Ele e seus companheiros distribuíram armas à população e queimaram arqui-

vos públicos, proclamando o socialismo libertário. Malatesta e Cafiero, mesmo

sabendo como fugir permaneceram no local e foram presos. A aventura durou

doze dias, um polícia foi morto e um outro foi ferido. No processo, todos declararam

ter disparado contra os polícias, mas o júri absolveu-os. Julgado por estes últimos

acontecimentos, Malatesta conhece nesta época o seu primeiro grande período de

exílio.

Participou também em insurreições na Bélgica, Espanha e Itália.

Em 1872, no Congresso de Saint-Imier, no cantão de Berna, conheceu

Bakunin, de quem iria sofrer profunda influência:

“... e assim fui para a Suíça com Cafiero. Encontrava-me enfermo, cuspia

sangue e tinha em mente a ideia de que estava tuberculoso... Enquanto atravessava

à noite o Gotardo (naquela época ainda não havia o túnel, sendo necessário

atravessar a montanha coberta de neve em diligência) resfriei-me e cheguei à casa de

Zurique, onde vivia Bakunin, tiritando de febre. Depois das primeiras saudações,

Bakunin preparou-me uma cama e convidou-me – ou melhor, forçou-me – a deitar-

me, cobriu-me com todos os cobertores que pôde encontrar e insistiu para que eu

descansasse e dormisse. Tudo isso com um cuidado e uma ternura maternal que me

chegaram directos ao coração. Quando me encontrava envolto nos cobertores e

todos pensavam que eu dormia, ouvi Bakunin dizer coisas admiráveis sobre mim

e comentava melancolicamente: «É uma pena que tenha ficado tão enfermo, em

breve o perderemos; não lhe restam sequer seis meses!»” [comentamos nós: apesar

da sua atitude solidária “maternal”, repare-se na prosápia de Bakunin parecendo a-
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queles médicos que informam-afirmam que o paciente não vai durar mais do que

1 ou 2 meses e, depois, verifica-se que este dura mais 4 ou 5 anos; neste caso,

Malatesta durou mais cerca de 60 anos !!]

Ainda em 1873 eclodem os movimentos insurreccionais preparados por

Bakunin e Cafiero. A polícia, advertida, faz fracassar esses movimentos.

Malatesta encontra-se em Puglia, foge numa carroça de feno, mas é

reconhecido, preso e novamente encarcerado na prisão de Trani. No processo, em

1875, a propaganda pela Internacional não cessa e ele é absolvido. Junta-se então

a Bakunin e Cafiero na Suiça. Nesse mesmo ano, apesar dos conselhos de Bakunin,

parte para a Hungria a fim de participar na insurreição da Herzegovina contra os

turcos. É preso e entregue à polícia italiana.

Malatesta volta a Nápoles em 1878 e é constantemente vigiado pela polícia.

Gasta a sua herança em propaganda. Parte por um tempo para o Egipto. Lá, o côn-

sul italiano expulsa-o para Beirute; o de Beirute envia-o para Esmirna. A bordo de

um navio francês, torna-se amigo do capitão, que o conserva no navio até Itália.

Em Livorno, a polícia quer prendê-lo, mas o capitão recusa-se a entregá-lo.

Finalmente, Malatesta vai para Marselha e dali segue para Genebra onde ajuda Kro-

potkin na redacção do jornal Le Revolté. Expulso da Suíça, dirige-se à Roménia,

em seguida, à França, em 1879. De novo expulso, vai para a Bélgica, depois para

Londres. Fixa-se, enfim, em Londres, onde trabalha como vendedor de sorvetes e

bombons, antes de abrir uma nova oficina mecânica.

No Congresso Anarquista de Londres de 1881 defendeu a criação de uma

Internacional Anarquista.

Volta clandestinamente a Itália em 1897, publica o jornal “L’Agitazione”

em Ancona. Participando de novo nos motins populares pelo pão, é uma vez mais

preso, julgado e deportado. Tendo conseguido evadir-se, foge para os Estados Unidos,

onde publica “La Questione Sociale”. Regressa enfim a Inglaterra, onde permanece

vários anos, tomando uma parte muito activa no Congresso Anarquista

Internacional de Amesterdão em 1907.
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Volta uma vez mais a Itália em 1913, colaborando no jornal “Volontà”,

de Ancona. No ano seguinte é forçado de novo ao exílio, após a “semana vermelha”

em que o povo insurrecto chega a tomar conta da cidade.

Durante a primeira guerra imperialista mundial, Malatesta, residindo em

Londres, não abranda os seus esforços de propaganda contra a guerra, criticando

severamente a posição «colaboracionista» tomada pelo seu amigo e companheiro

Kropotkin e alguns outros anarquistas.

Regressa finalmente a Itália em 1919, onde desenvolve durante alguns a-

nos uma prodigiosa actividade militante: colabora no jornal “Umanità Nuova”,

que sai, na época, a 50 000 exemplares; redige o «Programa comunista anarquista»

Errico Malatesta
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e o «Pacto de aliança» da União Anarquista Italiana; impulsiona, a par da

organização específica, a central operária anarco-sindicalista U.S.I.; influencia

decisivamente as grandes lutas do proletariado do norte da Itália em 1920, que

culminam com as ocupações das fábricas e a autodefesa operária; tenta resistir,

enfim, ao triunfo do fascismo em 1922, apoiando a greve geral, que se verifica

impotente frente ao avanço da «peste negra».

Desde essa altura, estreitamente vigiado pelos esbirros de Mussolini, e vi-

vendo com residência fixa [talvez prisão domiciliária], Malatesta consegue mesmo

assim colaborar em várias revistas ou jornais libertários, sobretudo estrangeiros,

como foi o caso durante a polémica provocada pela «Plataforma de Archinoff».

Morre em 22 de Julho de 1932, obrigado a um quase total silêncio, mas

aureolado de um prestígio internacional nunca desmentido.

NOTA:

Boa parte destes dados biográficos são baseados num artigo de Júlio Figueiras, in “A

Ideia”, n.ª 2, Novembro de 1974.
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Camillo BERNERI

O seu idealismo, o seu pragmatismo e o respeito, sem
seguidismo cego, pelos grandes mestres
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Anarquista italiano, teórico e homem de acção de grande projecção no

movimento libertário mundial.

Entra em 1917 nas Juventudes Anarquistas, revoltado contra a atitude

conciliante do socialismo marxista parlamentar para com a guerra europeia.

A partir de 1920, em plena crise revolucionária na Itália, colabora

activamente na organização e na imprensa do movimento libertário italiano.

Professor de liceu, escreve para “L’Umanità Nuova”, “Volontà”, “L’Avvenire

Anarchico”, “La Rivolta”.

Após a instauração do fascismo, é obrigado ao exílio e conhece as prisões

de meia Europa.

Amigo de Malatesta, torna-se no entanto notado pela sua independência

de julgamento e pelo horror que tem pelas ortodoxias. Publica com Luigi Fabbri,

Ugo Fedeli e outros uma revista famosa: “Pensiero e Volontà”, que toma parte na

polémica gerada em torno da chamada «Plataforma de Archinoff».

Em 1936, integra os voluntários italianos que vêm combater para Espanha

nas milícias da CNT-FAI.

Aí publica um jornal puramente anarquista: “Guerra di Classe” onde

defende posições radicais para a consolidação da revolução social.

Depois da semana sangrenta de Barcelona em Maio de [19]37, Berneri é

preso pela polícia secreta de Stalin e barbaramente assassinado nas trevas de uma

masmorra. Morto porque era anarquista e lutava sem compromissos pela liberdade.

(artigo editado in “A Ideia”, n.ª 1, Maio de 1974)
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Segundo Stefano d’Errico [in “Anarquismo e Política: Revisão Crítica de

Camillo Berneri”, Cadernos d’A Batalha (Portugal) - 2009]: “Berneri é um dos

principais elementos do novo socialismo italiano dos princípios do século XX

(nasceu em 1897). Faz portanto parte da mesma geração de Gobetti, dos irmãos

Rosselli, de E. Rossi, de A. Gramsci... e de todos estes foi apreciado interlocutor. A

sua produção intelectual não tem certamente nada a invejar à dos outros. Só Gramsci

desenvolveu produção própria com um horizonte que, se é igualmente vasto, teve -

sobretudo por causa da longa prisão - ocasião para ordenar de maneira mais

sistemática. Além disso Berneri dialoga com jovens (como Tasca, Pertini, Bordiga)

e “velhos” do socialismo, como Malatesta, Salvemini, Turati, Fabbri.

...

Participou directamente nas ocupações de fábricas, nos motins antifascistas

e, como membro de uma comissão especial, empenhou-se na preparação de brigadas

operárias armadas.

Berneri esteve presente, subitamente, nos momentos cruciais do

Movimento, no Congresso fundador da União Anarquista Italiana (Ancona, Abril

1919) e na criação do seu órgão mais importante, o quotidiano «Umanità Nuova»

(1920). Empenhou-se desde o primeiro número (Roma, 1.1.1924) com Errico

Malatesta, Luigi Fabbri, Carlo Molaschi e Carlo Frigerio, na principal revista

teórica libertária, “Pensiero e Volontà”.

...

... “ o percurso evolutivo que separou Berneri de Malatesta, mas que todavia

manteve os dois em boas relações. É de facto verdade que se o actualismo [de

Berneri] supera o voluntarismo, Berneri não prescinde completamente desse

voluntarismo. Simplesmente sublima-o politicamente.

Abstraindo de Malatesta, para Berneri, em vez de falar sempre e só dos

sistemas máximos, num crescendo milenarístico que no máximo será reconhecido

como utopia positiva, irrealizável ou só realizável em futuro muito distante, a

propaganda anarquista deve baixar à realidade, deve tomar corpo na acção quotidia-
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na. Fundamentalmente, não deve confiar no simples voluntarismo, deve tornar-se

indutiva. O anarquismo deve ser parteiro de si mesmo, partindo da cabeça e não

da cauda da problemática social. Para vencer, deve convencer a sociedade civil

que pode prescindir do Estado, que se pode organizar em bases diferentes, e que

tudo isso é absolutamente prático e útil.

Por outro lado é evidente a necessidade imediata de sair das fórmulas

vazias cujo doutrinarismo refreou a investigação social e económica do movimento.

Um movimento ao qual - banalizando - foi pregado que primeiro vem a ruptura

revolucionária e depois a construção [comentamos nós: lembremo-nos das posições

de Buenaventura Durruti durante a Revolução Social Espanhola (Guerra Civil) de

1936-39], que os dois momentos não são contínuos e estão religiosamente separados,

quase à espera de uma espécie de palingénese “mística”, tão grande é o receio de se

enganar, quando é certo que só não se enganam os que se dedicam à obra de

preconizar o futuro.

Este é o sinal da influência jacobina sobre o movimento libertário, quer

porque o jacobinismo confere a disparatada certeza que, mutatis mutandis, um

“partido” de vanguarda pode de algum modo forçar e predeterminar o futuro com

a simples acção ou o jogo de azar dos respectivos quadros (concepção que pode

apenas bastar às organizações que têm como fim último a realização dum golpe

de Estado), quer porque exigências imediatas da luta política e da história

constranjam o anarquismo (privado da reflexão e do “sistemismo” que os vários

jacobinos pelo contrário praticam) a seguir servilmente “na cauda” do bolchevismo

em todas as suas variantes.

Também isto foi compreendido por Berneri que de algum modo, seja dito

incidentalmente, é um intelectual de acção. Ele afirma: “Sempre vivi, idealmente,

perto dos gigantes da acção. Não tenho idolatria, mas todos aqueles que lançam a

vida, a liberdade, a saúde no turbilhão luminoso da luta pela Causa me parecem

irmãos”.

...
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Não obstante as críticas que lhe fazem, Berneri é paradoxalmente muito

mais “libertário” que os seus detractores ou que todos aqueles que com ele polemiza-

vam. Mesmo quando julgava a elaboração de um programa a primeira das

prioridades, Berneri estava plenamente convencido da impossibilidade duma

realização total e radical desse mesmo programa.

Por esses motivos, Berneri sabia bem quão pouco desejável era a crença

palingenética na transformação social total devida a ruptura revolucionária e,

naturalmente, aborrecia por igual a herança duma ideia de perfeição. O mesmo

pragmatismo podia impelir a organização libertária a uma praxis de contínuo

confronto com a realidade e com o projecto: por definição e de facto, o movimento

anarquista deveria ser o menos doutrinário de todos.

Tudo isto era suficientemente importante para levar [Berneri] a escrever

que no fim de contas será menos grave o isolamento interno do anarquismo

inovador, devido à incompreensão da ortodoxia libertária, que o isolamento do

movimento no seu todo relativamente ao resto da sociedade, em consequência da

sua incapacidade para se renovar.

Contudo não existe “sofisma” da “verdade”. Para encontrar um caminho

pode ser necessário inflectir trezentos e sessenta graus, sem no entanto esquecer a

adesão à questão fundamental: o movimento de indignação contra a injustiça.

Daqui o apelo ao sentimento, ao ímpeto, à “beleza” intrínseca do espírito

revolucionário.

Quais são portanto as diferenças entre o clássico voluntarismo

malatestiano e o actualismo berneriano?

Ambos combateram o revolucionarismo “geral genérico”. A alteridade

ética é válida para ambos. Mas para [Berneri] o primeiro apelo vai para a capacidade

de intervir no mundo e estar à altura da situação, não só da inevitável assunção de

responsabilidade que isso comporta, mas também onde a política deve ceder à éti-

ca. Ambos lutaram contra o niilismo e as correntes desagregadoras, ambos promove-

ram um forte sentido de pertença, mas em Berneri tal sentimento é “mais político”.
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Para Malatesta conta principalmente a autonomia absoluta da ética face à política.

A tal ponto que, como aconteceu após o desaparecimento do “grande

velho” (cuja mera presença de grande organizador, somada a uma intuição inata,

tinha sempre funcionado como “adesivo”), o anarquismo correu o perigo de se

dirigir simplesmente “contra a história”.

Mas, vendo bem, o voluntarismo malatestiano arrisca tornar-se muito

mais “político” do que parece, ou directa e involuntariamente politicista. Se

extremado (do modo como foi apropriado por muitos epígonos), pode encontrar-

se na perigosa tendência de ver o social como mera resultante da vontade. Portanto

vontade política, se quisermos, dos “homens de acção”, uma variante “romântica”

do partido de quadros (a “minoria actuante”).”

Eis palavras de Camillo Berneri vindas a lume em “Oeuvres Choisies”,

Éditions du Monde Libertaire, Junho de 1988:

Contributo para o debate sobre o federalismo*

Carlo Molaschi responde a Gigi Damiani(1) que propõe que nós nos

aproximemos dos elementos subversivos federalistas dizendo que ele estaria de

acordo caso esses elementos existissem. Afirma que os republicanos esqueceram o

seu federalismo por causa da influência unitária exercida por Mazzini e que os

sindicalistas não podem dar garantias porque não têm atitude bem definida.

O que Molaschi afirma é verdade, mas somente em parte. É verdade que a

maioria dos republicanos seguiram e seguem ainda Mazzini, mais do que Ferrari

e Cattaneo(2); se tal é certo, não é menos verdade que um grupo numeroso de

republicanos continua a tradição federalista enriquecendo-a e elaborando-a. Basta

ler-se, por exemplo, La critica politica para se ter a certeza. Os republicanos federalis-

tas têm feito, reconheçamo-lo, bastante mais que nós no domínio da teoria.

* Publicado sob o título «Anarchismo e federalismo, il pensiero di Camillo Berneri»,
em Pagine Libertarie, Milão, 20 de Novembro de 1922.
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Nós ainda estamos no federalismo de Bakunin que, para Molaschi, é

aparentemente o nec plus ultra (supra-sumo). E isso é um grave sinal, porque tal

demonstra que nós só demos poucos passos depois dos nossos mestres. Opondo-

se ao revisionismo, Molaschi diz: «Permaneçamos fiéis ao bom anarquismo de há

cinquenta anos porque ele continua sempre jovem, vigoroso, pleno de promessas

para o futuro próximo.». É preciso perceber: o anarquismo de há cinquenta anos

está sempre jovem, e assim estará ainda mais, dentro de cinquenta anos, porque

ele comporta verdades que estão bem longe de ser desmentidas: pelo contrário elas

resplandecem numa nova luz que é avivada pelos factos.

Mas as ideologias de há cinquenta anos estão ultrapassadas. O que

demonstra Malatesta, um dos mais antigos e mais jovens dos nossos camaradas,

que está em vias de examinar os diferentes problemas da revolução com critérios

que diferem dos que ele próprio adoptou há cinquenta anos, e que contrastam

com a mentalidade mesquinha e preguiçosa de bastantes camaradas que acham

mais cómodo ruminar o ensinamento dos mestres do que empenharem-se nos

vastos e complicados problemas da questão social tal como ela se apresenta hoje.

Nós somos imaturos. Provam-no as discussões respeitantes à União

Anarquista [Italiana], no decorrer das quais se discutiu a torto e a direito sobre as

palavras partido, movimento, sem compreender que a questão não dizia respeito à

forma, mas ao fundo, e o que nos falta não é a aparência do partido mas a

consciência do partido.

Que devemos nós entender por consciência do partido?

Na minha opinião, é necessário ver aí qualquer coisa mais do que a

exaltação passional de uma ideia, e do que a exaltação de princípio dos ideais. É

preciso ver aí o conteúdo específico de um programa de partido. Falta-nos uma

consciência política dado que nós não temos a consciência dos problemas de

hoje, e continuamos a dissolver as soluções na nossa literatura de propaganda.

Nós só prevemos o futuro e é tudo.

O facto de haver, entre nós, editores que continuam a reeditar os escritos
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dos nossos mestres sem jamais os actualizar por meio de notas críticas demonstra

que a nossa cultura e a nossa propaganda estão nas mãos de pessoas que procuram

salvaguardar os seus pontos de vista, em vez de empurrar o movimento para fora

das veredas existentes de maneira a incitá-lo à crítica, isto é, ao que falta ainda

pensar.

...

O anarquismo deve ser largo de ideias, audacioso, nunca satisfeito. Se ele

quer viver, cumprindo a sua missão de vanguarda, deve diferenciar-se e manter a

sua bandeira bem alta, mesmo que isso arrisque a isolá-lo no círculo restrito dos

seus. Mas esta especificidade de carácter e de missão não exclui uma melhor inserção

da sua acção nas falhas de uma sociedade agonizante e não nas construções

apriorísticas dos arquitectos do futuro. Tal como nas pesquisas científicas, a hipótese

pode iluminar o caminho da investigação na condição de nos mantermos capazes

de apagar esta luz assim que ela se revela falsa; deste modo o anarquismo deve

conservar o conjunto dos princípios que constituem o fundamento do seu

pensamento e o elemento passional da sua acção, mas deve saber afrontar o

mecanismo complicado da sociedade actual, sem tapa-olhos doutrinários e sem

apego excessivo à integridade da sua doutrina.

O inimigo está lá: é o Estado. Mas o Estado não é somente um organismo

político, instrumento de salvaguarda das desigualdades sociais; é também um

organismo administrativo. Enquanto base administrativa, não se pode abatê-lo,

quero dizer que podemos desmontá-lo e remontá-lo, mas não negá-lo, porque o

sangue da vida e da nação cessaria de correr nas artérias dos caminhos de ferro,

nos terminais telefónicos, etc. Federalismo! É uma palavra. É uma fórmula que

não tem conteúdo positivo. O que é que nos oferecem os mestres? As bases do

federalismo: a concepção antiestado - concepção política e não técnica - o medo

da centralização, mas não um projecto de descentralização.

Eis aqui, em alternativa, um assunto de estudo: o funcionamento

administrativo do Estado. Eis um assunto de propaganda: a crítica sistemática do
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Estado enquanto órgão administrativo centralizado, por consequência

incompetente e irresponsável. Todos os dias, as crónicas oferecem-nos a matéria

desta crítica: quer sejam os milhões devorados em más especulações, ou gastos em

lentidões burocráticas, quer as pólvoras que rebentam pela negligência dos

organismos «competentes», ou os roubos de pequena ou grande envergadura, etc.

...

Onde encontrar aqueles que podem alimentar regularmente esta

campanha? Os homens estão lá. É preciso que eles se manifestem. É necessária

uma mobilização! Os engenheiros, os empregados, os médicos, os estudantes, os

operários, todos vivem em contacto com o Estado ou com as grandes empresas.

Quase todos podem constatar os danos provocados por uma má administração:

as perdas dos incompetentes, os roubos dos intrujões, os obstáculos postos no

caminho por organismos colossais.

...

É hora de acabar com os tagarelas que embebedam o público com as suas

belas e ressonantes frases; é hora de acabar com os simplistas que têm três ou

quatro ideias fixas na cabeça e que fazem de vestais do fogo sagrado do Ideal

distribuindo excomunhões. É preciso regressar ao federalismo! Não para nos

entregarmos às certezas da palavra dos mestres, mas para criar um federalismo

renovado e fortificado pelo esforço de todos aqueles que têm capacidade. Aquele

que tem um pouco de inteligência e de boa vontade força o seu próprio pensamento,

procura ler na realidade alguma coisa mais do que se pode ler nos livros e nos

jornais.

...

Eu entendo por anarquismo crítico um anarquismo que, sem ser céptico,

não se contenta com verdades adquiridas, com fórmulas simplistas, um anarquismo

que seja idealista e ao mesmo tempo realista, em resumo um anarquismo que

enxerta verdades novas no tronco das suas verdades fundamentais, sempre sabendo

aparar os seus velhos ramos. Não se trata da fazer obra fácil de demolição, dum
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nada hipercrítico, mas de dar inovações enriquecedoras ao património original,

que trazem forças e novos encantos. E esta obra, devemo-la alcançar agora, já que

amanhã deveremos retomar a luta, que se interliga mal com o pensamento.

Sobretudo para nós, que não podemos jamais estar à parte quando a batalha está

no auge!

NOTAS:

(1) - Carlo MOLASCHI (Milão 1886-1953). Anarquista individualista «nietzcheano»,

evoluiu a seguir para posições sociais e organizacionais. Após a Primeira Guerra Mundial,

aderiu à U.A.I. e tornou-se um dos principais redactores de “Umanità Nuova”.

Gigi DAMIANI (Roma 1876-1953). Militante libertário, emigrou para o Brasil em

1889 donde foi extraditado para Itália no final da Primeira Guerra Mundial. Redactor-

principal de “Umanità Nuova”, é obrigado a expatriar-se de novo com a chegada do

fascismo. Reentrado em Itália na Libertação, prosseguirá até à morte a colaboração na

imprensa libertária.

(2) - Carlo CATTANEO (Milão 1801 - Lugano 1869). Republicano federalista, foi por

diversas vezes promotor de iniciativas a favor da solução federalista no problema da

independência e da unidade italiana. Berneri escreveu uma série de artigos sobre este

pensador original, publicada em brochura com o título «Carlo Cattaneo federalista».

Giuseppe FERRARI (Milão 1812 - Roma 1876). Patriota italiano amigo de Cattaneo,

ligou-se a Proudhon aquando do seu exílio em França.


