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Por lapso tipografico, algumas paginas deste livro sairam 0111

o tftl.jllo errado. Desta forma, 0 livro em referencia trata-sc (It-
«MARXISMC), ESCOLA DE DITADORES», e nao «ERRO 1-:
CONTRADI<:,~OESDO MARXISMO».

Alem dos livros do veterano anarquista Jose Correia Pires
«MEMORIAS DE UM PRISIONEIRO DO TARRAFAL» e «A
REVOLU\:AO SOCIAL E A SUA INTERPRETA\:AO ANAR-
QUISTA», ultimamente aparecidos, temos ja a venda a formidavel
obra do escritor ABEL PAZ, tracluzida do frances pelo professor
Julio Carrapato, chamado «DURRUTI, a pava EM ARMAS», obra
esta que, se nao fosse sabotada e dissimulada, seria a obra de maior
aceita~ao dos ultimos anos.
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ENTREVISTA HISTORICA DO GUERRlll-lEIRO ANARQUISTA.
NESTOR MAGNO, COM 0 GOVERNANTE
BOLCHEVISTA LENINE

Era no' Verao de 1918, quando a Ucrania foi invadida peIo Exer-
cito austro-alemao e Magno foi for<;:ado a retirar-se para a Russia Cen-
tral, 'em poder dos bolchevistas.

Aproveitou Magno a sua estadia em Moscovo para entrevistar
algumas das personalidades mail' em evidencia sobre a luta e a Revo-
lu~ao que se estava desenvolvendo, entre elas Lenine.

A entrevista foi preparada por Sverdlov, que era urn dos mem-
bras mais proeminentes do bokhevismo russo, a quem Lenine res-
peitava como urn seu mestre, atendendo sempre bem os seus con-
selhos.

Sverdlov era entao presidente do Comite Executivo dos Sovietcs
de toda a Russia bolchevista e dava muita importfincia a personali-
dade de Nestor Magno, pelo que se OlUpOU pessoalmente em que a
entrevista Magno-Lenine se realizasse. Poi no Kremlin e durou duas
horas.

E 0 proprio Magno que nos descreve, assim, esta import ante
entrevista:

«Lenine interessava-se muito pelo que se passava na Ucrania,
ocupada pelos exercitos invasores. Perguntou-me varias vezes como
tin ham aceitado os camponeses a consigna de «TODO 0 PODER
AOS SOVlETES LOCAlS». Respondi que os camponeses interpreta-
ram esta consigna it sua maneira. Isto e: que 0 poder, em todos os
seus aspectos, deveria ser realizado com 0 conhecimento e a vontade
dos trabalhadores; que os Sovietes dos deputadas, operarios e campo-
neses, locais e regionais, nao eram mais que as unidades coordena-
doras das lorr;as revolucionarias e da vida econ6mica, enquanto durar
a luta contra a burguesia, os socialistas da direita e 0 seu governa
de coligar;ao...

LENINE pergunta: ere v. que esta interpretar;ao seja correeta?
- Sim! - respondi-Ihe.

LENlNE: Nesse caso, 0 campesinato dessa regillO esta inlectado
de anarquismo ...



N. M.: E isso maul
LENINE: «Nao quero dizer isso, antes pelo contrario. Isso so

me causaria regozijo, pois nada adiaria a vitoria do comunismo sobre
o capitalismo e 0 seu poder.

N. M.: Isso, dito por si, ~ muito lisonjeiro para mim.
LENINE: Nao, nao! Volto a afirmar, seriamente, que um fena-

menD desta natureza na vida dos camponeses adiantaria a vitoria do
comunismo sobre 0 capitalismo; mas eu creio que este fenomeno entre
os camponeses nao e natural. Esta ideia foi introduzida entre os cam-
poneses pela propaganda dos anarquistas e pode ser rapidamente
esquecida. Ate sou levado a crer que este espirito, nao organizado,
ja tenha desaparecido debaixo dos golpes da contra-reac{ao triunfante.

N. M.: Adverti que um grande chefe, como era Lenine, nao pode-
ria ser pessimista nem ceptico. Depois de conversarmos sobre varios
temas, perguntou-me que pensava eu fazer em Moscovo. Respondi que
era minha intenr;ao regressar imediatamente a Ucrania.

LENINE: Ira clandestinamente?
N. M.: Sim! - respondi-lhe.
Ele, dirigindo-se a Sverdlov, disse: «as anarquistas esfao sem-

pre dispostos a toda a classe de sacrificios; SaD abnegados, mas tam-
bem cegos e fanaticas. Deixam fugir 0 presente por um futuro lon-
ginquo.»

E, voltando-se para mim, afirmou que estas palavras nao me
eram dirigidas.

LENINE: A voce, camarada, considero-o um homem de reali-
dades, que esta preocupado com os problemas actuais. Se na Russia
tivessemos, pelo men os, uma terr;a parte destes anarquistas, nos - os
comunistas - estariamos dispostos a colaborar com eles, sob diver-
sas condir;oes, em prol da livre organizar;ao da produr;ao.

Adverti que comer;ava a estimar Lenine, 0 qual eu ate ha pouco
tempo considerava 0 culpado da destruir;ao de todas as organizar;oes
anarquistas de Moscovo, 0 que serviu de indicar;ao para estas destrui-
r;oes se praticarem em todas as regioes que eram controladas pelos
bolchevistas. fa no meu intimo comer;ava a envergonhar-me de mim
mesmo, pelo que procurava a resposta adequada. Respondi-lhe:

- T odos os anarquistas apreciam fJluito a Revolur;ao e as suas
conquistas. Nisto se prova que, nestes aspectos, somos iguais!

LENINE: Nao me diga isso - disse, rindo. - Nos conhecemos
os anarquistas, tanto como voce mesmo. A maio ria deles ou nao pen-
sam nada sobre 0 presente, ou pensam muito pouco, apesar da gra-
vidade. E para um revolucion!zl"io e vergonhoso nao tomar resolur;oes
positivas sobre a sua propria pessoa. A maio ria dos anarquistas pensa
e escreve sobre 0 futuro, sem perceber nada do presente. Isto e 0

que separa os comunistas dos anarquistas.
(Aqui Lenine levanta-se da cadeira e, passeando pelo seu gabi-

nete, acrescenta):
- Sim, sim, os anarquistas SaD fortes nas suas ideias sobre 0

futuro; mas no presente nao pisam terreno Hrme e SaD deploraveis,
porque nao tem nada de comum com 0 presente.

A tudo isto respondi a I.enine que eu, na minha condir;ao de
campones semianalfabeto sobre esse assunto e na maneira como ele
o expunha, nao sabia discutir; mas sempre lhe fui dizendo 0 seguinte:

- As suas afirmar;oes, camarada Lenine, de que os anarquistas
nao compreendem 0 presente e que nao tem nenhuma relar;ao com
ele. estao erradas. as anarco-comunistas da Ucrania ou do SuI da
Rl;~sia (como dizeis vas, os bolcheviques) ja tem dado suficientes
pro vas que mostram a sua compenetrar;ao dos problemas do momento
que passa. T oda a luta revolucionaria do povo ucraniano contra a
Rada Central da Ucrania foi sustentada sob a direcr;ao dos anarco-
-comunistas, e tambem, em parte, ajudados pelos socialistas revolucio-
narios, os quais - a verdade seja dita! - tinham finalidades muito
diferentes de nos, os anarquistas.

«Nos povos da Ucrania quase que nao ha bolchevistas, e os pou-
cos que possam existir nao tem influencia nenhuma nos acontecimen-
tos. Quase todas as comunas agricolas foram criadas por iniciativa dos
anarco-comunistas. A luta armada do povo trabalhador da Ucrania con-
tra a reaC(:ao, e muito especialmente contra os exercitos expediciona-
rios de alemaes, austriacos e hungaros, foi iniciada e organizada sob
a ideologia e direcr;ao dos anarco-comunistas.

«A verdade e que vas, por terdes em conta os interesses do
vosso partido, tratais de ignorar factos que SaG inegaveis. Vas conhe-



ceis hem a qualidade e capacidade combativa dos destacamentos reiJo-
lucionarios da Ucrania; vos proprios haveis referenciado 0 valor com
que aqueles destacamentos tem defendido as nossas conquistas revo-
lucionarias. Pois bem, mais de metade deles entravam na luta sob
a bandeira dos anarquistas.

«Os comandantes de destacamentos Macrousv, Nikiforoba, Che-
ridniac, Garen, Cherniak, Luiiev, SaD anarquistas. fa nao falo de mim,
pessoalmente, nem do grupo a que pertem;o; falo unicamente dos des-
tacamentos e batalhoes que formamos de voluntarios, para a defesa
da Revolu~ao. Estes factos nao devem ser desconhecidos dos altos
comandos da vossa Guarda Vermelha.

«Tudo isto vem demonstrar, companheiro Lenine, 0 erro das
vossas afirma~oes de que nos, os anarquistas, descuidamos 0 presente
para pensar apenas no futuro. Com isto demonstramos a todos, e
tambem a vos, que nos, os anarco-comunistas, estamos bem compe-
netrados do presente, tmbalhamos nele como 0 que melbor 0 faz e
e precisamente atravh desta luta do presente que tratamos de con-
quistar 0 futuro. Sobre isto nao pode haver duvidas, 0 que e precisa-
mente 0 contrario da propaganda que 0 vosso partido faz a nosso
respeito.»

Nesse momento, calhou reparar em Sverdlov, presidente do
Comite Central Executivo dos Sovietes, cujo rosto se tinha posto
vermelho.

Diz a Historia:
Pelas maneiras, em certos modos respeitosos, com que Lenine

dialogou com Nestor Magno, poderia fazer ~rer qu~ 0 movimen.to
encabec;ado por Magno, se nao fosse promovldo e aJudado, podena,
pelo menos, ser respeitado. Mas 0 proprio Lenine ordenou umas vezes,
e outras consentiu, que 0 movimento Magnovista e qualquer outra
manifestac;ao anarquista fosse implacavelmente esmagado.

Este 6dio contra 0 anarquismo, de maneira his terica , tambem
o sentiu Leao Trotsky, quefoi 0 real organizador da imp!acavel
repressao que sofreu, sob 0 bo!chevismo, 0 movimento anarquista
russo.

Milhares de anarquistas e simpatizantes tinham sido aniquilados
ji, antes da Iuta que a Majnovitchina foi obrigada a sustentar con-
tra as forc;as cegas dos exercitos bo!cheviques.

Lenine, estendendo os bra~os, diz-me:

- Pode ser que eu esteja enganado.

- -.N. IvI.: Sim, sim - adverti. - Tem V. essas opzmoes sobre os
anarquistas porque esta muito mal informado do que se passa, real-
mente, na Ucrania. E tem piores informa~oes sobre 0 papel que n6s
desempenbamos ali.

LENINE: Pode serf Eu nao 0 nego. Todo 0 homem tem direito
a estar enganado, especialmente numa situa~ao tao confusa como esta~

N. M.: Terminamos aqui a con versa sobre este lema.



Visto de ligeiros modos, a Cooperativa Cultural Editora Fomento
Acrata exagera ao tratar com notavel insistencia os problemas do mar-
xismo e dos seus rebentos leninistas. Esta visao deformada faz supor
que nos anima gualquer aversao exclusivista contra essas correntes
do pensamento humano, tao naturais, afinal, como 0 espiritismo ou
os adoradores de serpentes.

Consideramos 0 marxismo uma cren<;a como tantas outras, com
aspectos aproveitaveis e outros horrorosamente negativos. Este mar-
xismo dassico pouco ou nada nos interessa nesta nossa colect!l.nea de
agora, porque ha mais de cern anos bons teoricos nossos vem tratando
do assunto e com a maior competencia. Se nao fosse a guerra de 14,
que provocou 0 desmantelamento do imperio czarista, dando uma
boa oportunidade a demagogia leninista, 0 marxismo a esta hora esta·
ria todo e1e recuperado pela burguesia capitalista e revolucionaria-
mente desmascarado, e 0 proprio leninismo outra coisa nao seria, se
existisse ainda, do que uma pequena seta politicante que teria a mania
de se sentar ao ladoesquerdo da grande maioria parlamentar marxista.

Para nos, 0 marxismo outra coisa nao foi nunca do que uma
hipotese sobre a evolu<;ao da burguesia capitalista, deixando-se trans-
portar, sem vontade propria, peIas maneiras de produzir e pela econo-
mia de mercados, sem ter outra partfcula revolucionaria do que a rea-
firma<;ao biblica de que os ultimos serao os primeiros, mas falhando,
£alhando sempre em tudo.

Pretendeu Marx depreciar to do 0 esfor<;o realizado anteriormente
por toda uma legiao de socialistas geniais, alcunhando-os de utopistas,
mas a verdade e, quanto a nos, que os ditos «utopistas» e que esta-
vam no certo e a maior e mais negativa utopia de todos os tempos
acabou por ser a tal charlatanice do seu «socialismo cientifico», como
nos tern provado a experiencia infeliz dos ultimos 50 anos, na Rus-
sia, China, etc.

A Humanidade, acostumada a acreditar na concep<;ao biblica, sem
pecado (da Virgem Maria), nao teve grandes dificuldades em acredi-
tar nesse «socialismo cientifico» no messianismo proletario, no
triunfo da liberdade atraves da ditadura e do capitalismo do Estado.
Mas, tal como a Igreja de Cristo foi recuperada pelos tiranos e peIos



exploradores, assim 0 marxismo, saido da burguesia e da metaHsica,
a burguesia ha-de voltar, levando pOl' guia 0 proprio leninismo.

Pois este leninismo, ate nas suas interpreta~6es mais suposta-
mente radicais, se sustenta apenas de conceitos burgueses e nada tern,
para nos, de verdadeiramente revolucionario. Propostas progressistas
e reformistas sac uma coisa; solus;6es revolucionarias e anarquistas
sac outra e muito difetente ... Por exemplo: quando Marx e 0 seu
socio Engels trataram com pretensoes magistmis a questao do salatio,
cada urn pOl' si coincidiram na sua insuficiencia; mas quando, pot
sua vez, 0 sabio revolucionario Pedro Kropotkine tratou do sala-
tiato, nao tratou de saber se chegava ou sobrava: como verdadeiro
revolucionario que era, limitou-se a propor a sua categorica rejeis;ao.

Considerar Lenine, Trotski ou Staline revolucionarios nao passa
de urn grande erro do pensamento burgues. Revolucionatios sac aque-
les estudiosos e rebeldes que encontram solur,;oes validas que sejam
desconhecidas do inimigo, processos novos e eficazes de atingir urn
objectivo. Agora pretender valer-se do estado historico para implan-
tar 0 socialismo; combater os inimigos com a pen a de morte, a depor-
ta~ao, 0 encarceramento, a ditadura, 0 estado de shio permanente, a
censura, a proibiC;ao da greve, 0 trabalho forr,;ado, proibir a circula~ao
de ideias e noticias, 0 passaporte interno, valer-se da mentira e da
demagogia, farao 0 favor de nos explicar 0 que e que isso tern de
revolucionatios. De tanta opressao nao ha exemplos na Historia!

Temos a certeza que tempos virao em que os historiadores fica-
rao confundidos pelo facto de hoje tanta gente tomar 0 marxismo
como uma ciencia e ensinado esse imbroglio nas escolas; que em seu
nome se tenham governado grandes imperios e se tivesse pretendido
governar 0 mundo e os seus satelites. Dolorosamente devemos de
constatar que uma tremenda imbecilidade tambem e uma possivel
condi~ao humana, contra a qual devemos estar sempre prevenidos.

Veja-se, pOl' exemplo, este disparate: dizem eles, marxistas, que ,as
ideias politicas sac geradas pela maneira de produzir e que 0 triunfo
do seu Messias (0 proletariado) «sera um acontecimento fatal e inevi-
tavel, mesmo contra a vontade de toda a gente». Entao, se isto e
assim mesmo, p::<raque e pteciso essa luta atroz, esse sacrificio infindo,
essas greves, esses combates sanguinolentos, essas revolu~oes a escala
mundial, montanhas de cadaveres, prisoes a abarrotar, luto e lagrimas

nas famHias? Nem Deus nem os diabos das Escrituras se mostraram
tao martitizantes. Aqui 0 marxismo apresenta-se de uma estupidez
fenomenal. Pois ate deveria ajudar a burguesia a esmifrar rapidamente
a classe trabalhadora, para se cumprir rapidamente a sua sina. Nao
acham?

Chamam os marxistas 0 seu fatal processo hist6rico quando as
riquezas da Terra se concentram nas maos de reduzido numero de
capitalistas. Entao, e so entao - acreditam eles -, a miseria e a
fome obrigaram os homens a criarem uma ideologia socialista. Se,
por acaso, pOl' razoes que eels nao explicam bem, a burguesia e der-
rotada antes de finalizar a sua obra de rapina generalizada, os leni-
nistas e outros magicos completaram a depaupetiza~ao atraves do Estado
proletario capitalista, das nacionaliza~oes, das ocupa~oes, etc. Irao
apertando as tarraxas ate completar a obra que a burguesia nao con-
seguiu. Quando ninguem tenha nada de seu, nem maneiras de se
defender; quando bens e poderes estiverem totalmente nas maos da
burocracia comunista, entraremos na sociedade ideal - dizem eles,
esta claro!. ..

Mas 0 que a experiencia nos tern provado e que des jamais
conseguem finalizar a etapa das nacionaliza~oes, porque, de fracas so
emfracasso, van recuando no seu processo hist6rico e nao tern outro
remedio que ir cedendo pontos aos processos burgueses de produzir.
Isso ja aconteceu ao Lenine, com a sua N. E. P. (Nova Economia Poli-
tica). E quando quis voltar a reduzir os «kulakes» a miseria, trans-
formou a grande Russia, de produtora de cereais para to do 0 mundo,
em compradora de alimentos em todo todo 0 mundo. Assim observa-
mos como 0 marxismo e uma ideologia saida da burguesia e a bur-
guesia sera for~ada a voltar, tal novo filho prodigo.

Como novo filho pr6digo regressara 0 marxismo ao seio da bur-
gueisa (sea ambos as revolucionarios derem tempo), e todos fic~riio
consolados em familia, mais 0 seu «Messias». Os trabalhadores, os
povos que tiverem a infelicidade de suportar semelhante tirodnio,
a civiliza~ao (que em certos aspectos retrogradou 500 anos), nao pode-
rao jamais esquecer tao infausto acontecimento, que pas sara para a
lenda como 0 Diluvio. Felizmente que socialismos ha muitos que nao
sac marxistas; se todos 0 fossem, 0 marxismo tetia desacreditado 0

socialismo para todo 0 sempre.



Acontece que os Estados chamados socialistas sac pouco pro-
gressivos, porque atraem sobre si 0 odio das popula<;oes pela sua natu-
reza ditatorial e opressiva; precisam de canalizar para a defesa e a
repressao a maior parte das energias da popula<;ao, fazendo com que
os niveis de produ<;ao sejam muito inferiores aos dos regimes da bur-
guesia, aonde 0 povo ainda goza de alguma liberdade. Mas, pOl' muito
nocivo que 0 socialismo de Estado tenha sido ou venha a ser, ainda
e um regime muito meigo comparado com 0 seu rebento, 0 leninismo,
e os rebentos dos rebentos, 0 bolchevismo e 0 estalinismo.

Para ja, no leninismo, todo 0 cidadao de qualquer na<;ao, entrando
para 0 partido, tornou-se for<;osamente traidor ao seu pais de origem,
porque a sua patria deixou de ser essa. A patria de todo 0 bom leni-
nista e aquela onde vigora a ditadura do proletariado. Por isso os
comunistas franceses combateram em todas as guerras coloniais contra
o seu pais de origem, como aconteceu na Indochina, em Marrocos,
na Argelia, na Tunisia, na Africa Equatorial, ete. E durante 0 pacto
germano-russo, a favor de Hitler, pOl' ordem de Staline. Foi pOl' esta
razao que os leninistas portugueses combaterap1 contra os soldados
coloniais portugueses e promoveram a descoloniza<;ao a favor dos che-
fes negros, tambem leninistas.

Esta trai<;ao ao seu pais de origem, ou seja, ao nacionalismo, e
seguida da trai<;ao ao internacionalismo, porque hoje os paises leni-
nistas sac verdadeiros imperios e praticam 0 colonialismo, em nome
do socialismo cientifico. Um colonialismo muitissimo mais perigo so
do que 0 imperialismo ianque, porque e praticado em nome da liber-
dade dos povos e de sublimes ideias de reden<;ao humana.

Veja-se 0 que tem de russos os povos submetidos militarmente
ao Pacto de Varsovia. Veja-se 0 que tem de chines os povos das
Mongolias, da ManchUria, do Tibet e a apetecida Siberia. Pela posse
da gigantesca Siberia, que nunca foi russa nem chinesa, estao a esta
hora dezenas de milhoes de soldados russos e chineses, todos leni-
nistas da melhor qualidade, armados ate aos dentes, preparando a pro-
xima guerra. Estes marxistas em pe-de-guerra fazem-nos lembrar as
na<;oes obedientes ao Vaticano, mas que, em caso de guerra entre
elas, fazem benzer as armas pelos sacerdotes da mesma religiao ...

A propaganda leninista e feita a base de embustes, fraudes e
demagogias. Por exemplo: um dos grandes chefes golpistas portu-

gueses, de nascimento, teve '0' descaramento de afirmar na pra<;a'
publica que «a liberdade em Portugal so podera estar defendida se
o povo votat no Partido Cemunista». Ora, isto seria precisamente
o contrario do que ocorreria. Ja e precise ter descaramento, se tiver-
mos em conta que, mesmo doutrinariamente, 0 fundador daseita, Marx
e todos os seus seguidores, sac inimigos ,figadais da democracia e
da liberdade.

Fingindo-se ignorantes, os leninistas alegam que e invocando a
liberdade que os parasitas exploram, roubam, ofend em 0 seu seme-
lhante, como se des pensassem que explorar, roubar e ofender £os-
sem actas libertarios; como se des nao soubessem que a liberdade
de cada um acaba aonde come<;am os direitos dos outros. E que toda
a liberdade tornada prejudicial a comunidade desaparece quando nao
serve 0 bem comum e torna-se tirania, libertinagem. Odeiam eles a
liberdade, riem-se dela e achinca1~am-na porque onde penetra a liber-
dade nao e possivel estabelecer ditaduras, nem sacralizar dogmas.

Eles - marxistas, leninistas e politicos de todas as pelagens-
apregoam as liberdades publicas quando se encontram na mo de baixo,
para iludir as multidoes; mas quando estas os alcandoram ao poder
politico, quando 0 povo faz alguma redamac;ao, negam-lhes essa liber-
dade e atiram-lhes para cima com os esquadroes da repressao. Mas,
particularmente os leninistas, afirmam desde ja que se aproveitam
das liberdades a que as democracias se obrigam, para, depois de tomar
o poder politico, estrangular essa liberdade, pOl' a considerarem um
prejuizo burgues.

Os anarquistas nao combatem 0 marxismo e 0 leninismo por
eles se dizerem socialistas ou comunistas; pelo contrario, devem ser
combatidos porque, em nome do socialismo e do comunismo, pre-
tendem tomar conta do poder para imper um poder absolutista e
ultramontano. Comunistas e socialistas libertarios foram sempre a
maioria dos anarquistas. E e por esta razao que consideramos esses
politicos mais perigosos do que os burgueses, pOl'que estes ja sac
mais conhecidos e so conseguem enganar quem ja esteja predisposto
a segui-los.

'Mas estao prontos os anarquistas e todos os revolucionarios a
estender as maos amigas aos comunistas, quando, nos paises que eles
governam, libertem os paises satelites obrigados, abram as portas das



prlsoes aos presos politicos, desmontem os campos de concentrac;ao,
acabem com 0 trabalho forc;ado, acabem com a censura, permitam publi-
cac;oes de todas as ideias, permitam a actividade sindical livre, 0

direito a greve, permitam a livre circulac;ao de ideias, notfcias e pes-
soas,acabando com os passaportes internos, abolic;ao total da pena
de morte. Ficamos por aqui, porque estas simples recomendac;oes ha
perto de cern anos que ja estao estabelecidas em todos os paises
verdadeiramente civilizados e funcionando em regime democratico
burgues.

Numa epoca de confusiio de ideias, como a nossa, quando par
t6da a parte se espalha, sob a capa de um revolucionarismo emanci-
pador, a 6pio de uma das mais reacionarias e escravizadoras religioes
que tem contaminado a sofredora humanidade - a Marxismo -
considerei da maior oportunidade a traduc;iio, para a portugues, deste
livro jamoso de Varlan Tcherkesojf.

Na obra de Karl Marx hli que distinguir duas partes: uma, que ~
boa, mas niio e dele; a outra, que e dele, mas niio e boa.

A primeira consiste, em resumo, na eritica da sociedade capita-
Usta e no enunciado das teses da "mais-valia", assim chamada a par-
te-de-leao arrancada pela voracidade dos patroes ao salario dos tra-
balhadores; da "interpretac;iio materialista au econ6mica da Histo-
ria"; da aplicac;iio do "metodo dialetico" as investigac;oes sociologi-
cas; da "lei da concentrac;iio do capital", au seja da "expropriar;iio
cia maior nllmero de capitalistas pelo menor"; e da "teoria do prec;o
e do valor do trabalho".

Ora, t6das estas teses siio validas, pelo menos relativamente.
Confirmam-no diariamente as gritantes injustir;as da sociedade em
que vivemos, e das quais sao principais vitimas as trabalhadores, san-
guessugados pelo capitalismo e triturados pelo Estado. Mas tais
ideias, que Marx, empanturrado da abstrusa e reacionaria jilosqfia
hegeliana e, com t6da uma tradic;iio rabinica, passando a vida inteira
divorciado do trabalho calejante e dos trabalhadores, proclamou, do
alto do Sinai da sua "genialidade" e "sapiencia", serem descobertas
suas, niio siio dele, conjorme no-lo demonstra Varlan Tcherkesojf,
ao Longo do irrejutavel e documentado trabalho que ides ler, mas sim
tese:; e teorias ja antes dele jormuladas par economistas liberais,



soctalistas e anarquistas, jranceses e ingleses, designadamenteSis-
mandt, Victor Considerant, Robert Owen, William Thompson, Adam
Smith, Saint-Simon, Blanqui, Gustav Thierry, David Hume, T1I.rgot-
Ricard, Baptiste Say, Proudhon, T. Rogers, Fourier e outros, de quem
Marx as roubou.

E a mais curiosa e que, nao satisjeito com have-las ro1l.bado,
Marx ainda par cima insulta, au p'retende insultar, as vitimas dos
seus descabelados plagios, chamando-lhes, pejorativamente, "utopis-
tas", sem ter em conta que, ao contrario do que imagina au se esjon;;a
par jazer erer, a expressao "utopistas" nada tem de depreciattvo, pais,
como todos sabem, as mais luminosas realizag6es de todos as tempos
tiveram par crisalida a utopia"

gramar-nos, como comissarios-do-povo, pais para isso jizemos cursos
que nos habilitam para tal junc;ao!"

Ao contrario, porem, do que jazem crer as marxistas, "utopia"
esta longe de signijicar coisa irrealizavel, sem raizesna terra, mas
tilo-somente aquilo que ainda se mio realizou, a embriao do que ha-de,
um dia, quando as hom~ns quiserem, realizar-se" Utopias joram a
11l0narquia liberal, no tempo das monarq1.fias absolutas; a abolic;ao,
na epoca da .escravatura; a republica, na era da monarquia de di-
reito divino, do mesmo modo que 0 aviilo, a rlidiotelegrajia, 0 onibus,
o submarino, a viagem Ii Lua, .etc., no tempo em que Julio Vef<ne
escrevia os seus romances utopicos. As maravilhosas realizag6es de
hoje joram as desdenhadas utopias de ontem, como as utopias de
hoje serilo as realidades luminosas e triunjantes de amanha.

Na sua apaixonante "Historia das Utopias", 0 Dr. Max Nettlau
dedicou as seguintes palavras Ii reabilitac;ao deste genero literario
tilo escarnecido por Marx e Engels: "Flicilmente se desprezam as
utopias, consideradas por muitos como inuteis, ilusorias, contTlirias Ii
realidade e Ii ciencia. Guardemo-nos de seguir essas vozes secas e
utilitarias" 0 mundo e bastante pobre, tal como agora se encoi1tra,
e toda a utopia e uma das suas mais belas e raras j16res. 0 homern
e verdadeiramente pobre se nao ajaga um sonho, se nao leva no
cerebro a eterna utopicr de um ideal, geral ou individual, concebido
na sua primeira juventude - construc;ao muito variavel, a qual
acrescenta modijicac;6es em cada etapa de .sua evolugao moral e in-
telectual,que cresce, envelhece e morre com ele. Que vacuidade
a do cerebro que a nao conhece e que, por orgulho, resignagao ou
mera vulgaridade absoluta, nilo pensa mais alem do presente! Ao
contrtirio, 0 carpe diem vale sempre, mas os que estao absolutamente
absorvidos por· ele sao seres tao incompletos como os que vivem ex-
clusivamente no sonho, na utopia".

Ora, a utopia e, mais que um puro genera literario, um jeno-
menD social de todas as epocas e ltma das primeiras e mais antigas
JOI"mas do progresso e da rebeldia jecundante e renovadora, porque
o anseio que 0 homem sente de elevar-se acima de um presente cin-
zento, sombrio ou injusto, so aceitavel para 0 tirano, 0 usurpador, o·
explorador dos seus semelhantes e para os homens sem horizontes,
membros do panurgico rebanho hiJ.mano, converte-se em rejlexao

Que e uma "utopia"? A palavra e jormada pelos radicai$ gregos
"ut" (nao) e "topos" (lugar), designando um lugar que nao existe
senao na fantasia; por extensao, descrigao de um pais ideal onde tudo
esta organizado de modo a garantir a felicidade de todos.

o prtmeiro, que se saiba, a usar de tal palavra, nesta ace~ao, joi
Thomas.More (1478-1535), uma das maiores glorias do Renascimen-
to, que "em 1516 deu Ii lUz, na Inglaterra, a sua obra imortal, justa-
mente intitulada Utopia", na qual se encontram em germe tOdas as
grandes reformas sociais, que se the seguiram e que tao poderosa e
salutar influencia exerceu e continua exercendo mio so na Inglaterra,
como em todo 0 mundo"

Pata Marx e Engels e seus pintainhos, porem, a expressao "uto-
pia" tem 0 significado pejorativo de "coisa irrealizavel, devaneio de
loucos sem base na realidade". Assim, e comum ouvir cacarejar esses
pobres-diabos emprenhados da infaZivel sapiencia do Mestre: "Coi-
tados! Sao uns utopistas! Coisas muito bonitas, sem duvida, aquilo
com que eles sonham, mas nao passam de utopias! Talvez um dia,
sim, venha 0 seu ideal a reaZizar-se, mas primeiro hao-de passar uns
cem a duzento$ anos sob 0 cabresto e 0 chicote da ditadura-do-prole-
tartado, tal como a dejine 0 marxismo-leninismo. Era 0 que· faltava,
quererem ir mais depressa do que convem!". A Natureza nao da sal-
tos; a nao Iser com licenrra do Partido Comunista! Prtmeiro, tern que



sabre 0 futuro, em visao do que poderia fazer-se, e, jinalmente, em
ar:;ao, trabalho, investigar;;ao e experiencia. Nem sempre, porem, a
utopia vara as nebulosas do porvir. Nao raras vezes, tambem a fan-
tasia popular, auxiliada par algumas tradic;oes e pelo espetaculo dos
povas primitivos, entre as quais nao existiam ainda espoliac;oes, res-
trir:;oes e repressoes, se remonta a um estado de justic;a, abundancia
c felicidade, no passado. E' a caso da Idade de Ouro e do Paraiso,
que constituiram as primeiras utopias.

Contam-se par centenas, senao milhares, as utopias engendra-
das pela imaginar:;ao dos escritores, poetas e filosofos de todos as
tempos, desejosos de acelerar a carro do progresso social, moral ou
cientijico cia humanidade. De entre elas, destacam-se, alem da ja
citada, de Thomas More, pela decisiva injluencia que exerceram au
€xercem na marciul das ideias, as seguintes:

A "Politeia", de Platao, aVG ancestral de tadas as utopias poste-
ri01'es; a "Abadia de Teleme", de Rabelais, especie de jalansterio
acrata, que tinha par unica lei a "jaze a que quiseres!"; a "Cidade
do Sol", do calabres Thommaso Campanella, escrita na prisiio de
Napoles, de 1620 a 1623; a "Nova Atlantida", de Francis Bacon; "Te-
lemacq", de Fenelon, um dos livros mais dijundidos em todo a mun-
do.: a "Republica dos Filosojos", atribuida aM. Fontenelle; as "Car-
tas Persas", de Montesquieu; 0 "Emilio", de Rousseau; "Letha", do
padre Terrason, de carateI' mac;6nico ().731); os tres espirituosos
contos alegoricos de Voltaire: "Candido", "Zadig" e "Micromegas";
a "ldade de Ouro", de Sylvain Marechal (1782), autor do jamoso "Di-
cionario dos Ateus", que nos descreve um pais ideal regido par um
(marquismo pastoril; "Equality or History oj Lithconia", da qual a
Europa tomou conhecimento, em 1838, atraVl3s do "New Moral World",
a importante orgao de Robert Owen, em cuja colOnia experimental
socialista, na America do Norte, foram ensaiadas varias teses con-
tidas nesta utopia; "Walden", de David-Henri Thoreau, utopia do
verdadeiro individualista, que vive nos bosques a sua proprza vida;
o "Humanisterio", do anarquista jrances Joseph Dejacque, emigrado
na America do Norte, onde a publicou, inicialmente, em jolhetins,
no jornal "Le Libertaire", de Nova Iorque, em 1858-1859; "Paris en
l'an 2.000" (1867), do dr. Tony Moilin, martir da Comuna de Paris,
juzilado no Jardim do Luxemburgo; "Mundo Novo", de Luiza Michel

(1889) ; a "Icaria" ou "Viagem a Icaria", de Etienne Cabet, uma d.as
mais jamosas utopias, aparecida na primeira metade do seculo 19;
"A Comuna Social", de James Guillaume, publicada no "Almanach
Jurasien" para .1871; "A Conquista do Paa", do sabia libertario
russo Peter Kropotkine, complemento da obra do mesmo autor "Pa-
lavras de um Rebelde"; "Looking Bakward", de Edward Bellamy.
escritor norte-americano, editado em portugues com a titulo "No
Ano 2.000", uma das obras que maior m'tme7'O de edic;oes alcanr;;aram
em todo a mundo e que, tendo aparecido, pela primeira vez,em
1887, em Nova Iorque, inspirou a Kropotkine, que nao se conjormou
com as solucoes estatistas propugnadas no liv7'O, uma serie de arti-
gas, sob a titulo "0 Seculo 20", no jornal anarquista "La Revolte",
em 1889, e, daquele mesmo autor, "Equality", posterior aquela e de
:naior valor, embora de menos voga; "Uma Comuna Socialista", do
0.1'. Giovanni Rossi, anarquista italiano, cujas ideias se plasmaram
na ColOnia Cecilia (2), onde camponeses e operarios italianos des-
bravaram um terreno virgem doado pelo imperador D. Pedro l.0, em
Palmeira, Parana, Brasil, ali instalando uma coletividade livre e
experimental, "sem ideal preconcebido" (como jrisa Rossi, em livro
posterior, no qual reconheceu ter a experiencia, que durou alguns
onos, demonstrado ser possivel a vida em regime libertario); "0
Louco e Seus Dais Irmaos", de Leon Tolstoi (1886); "News From
Nowhere" (Noticias de Nenhuma Parte), do pintar ingles William
Morris' "Freiland" (Terra Livre). do dr. Theodor Hertzka (1890);
"Freildnd in Deutschland" (1895). do dr.' Franz Oppenheimer; e
"Der Judenstat" (0 Estado dos Judeus), de Theodor Herzl (1896).
estas tres, de israelitas, a quem 0 marxismo repugnava pelo des-
prezo a que votava a liberdade, considerada como um "preconceito
burgues" e que deram origem a criaQao dos primeiros "kibutzim",
"moshavim" e "kvutsot", coletividades agricolas e industriais, dte
tipo cooperativo e comunista (nao marxista au autoritario, mas li-
bel'tario), hoje jlorescentes na Palestina (3); "Les Amours de l'Age
d'Or" 'e "Evenor et Lucippe", de George Sand (1885); "MundoS lma-

(Z) Com este titulo, pubUcou Afonso SChmidt, ha pouco falecldo, urn
U"ro de que jft se esgotaram duas etlig6es. corn a hist6ria desta experiencia
anarquista.

(a) Sbbre as referidas utopias e ° funcionarnento destas coletividadeS.
leia-se "0 Novo Israel .... par Agustin Souchy. urna das obra.9 mais interessante5
s0bre a assunta publica do pela Ed. GERMINAL,



ginarios e Mundos Reais" (Viagem Pitoresca pe10 Ceu) (1865), do
astronomo Camilo Flamarion, que nesta obra resume as fantasias
1dopicas concernentes aos outros planetas; "Fecundidade" e "0 Tra-
l~alho", de Emile Zola; "Sur la Pierre Blanche" (publicada em por-
tugues com 0 titulo "Cristianismo e Comunismo") e "A Ilha dos Pin-
gtiins", ambas de Anatole France; "Fragmentos de Historia Futura"
(904), do filosofo frances Gabriel Tarde; Greve des Amoureuses",
de Camile Perier; "The Agnostic Island" (A Ilha dos Agnosticos),
de F. J. Gould (1897), pUblica<;ao de livTes-pensadores; Le Christ
a.u Vatican" (0 CTisto no Vaticano), que ern muitas edi<;oes se atri-
lmi a Victor Hugo, mas que, na realidade, e do republicano fran-
ces Jacques Antoine Chappuis; "Nouvelle Abbay de Theleme", de
Louis Esteve (1906); "La Nueva Utopia", de Ricardo Mella, e "El
Siglo de Om", de M. B., ambas publicadas no "Segundo Certame So-
cialista", Barcelona, 1890; "La Leggenda del Primo Maggio" (A lenda
do Primeiro de Maio), do poeta e jurista italiano Pietro Gori (1909);
"Terre Libre", de Jean Grave (908); "Os Anarquistas' (891) e "Die
Freiheitsucher" (1920), ambas do anarquista individualista J. H.
Mackay; "Ten Men of Money Island" (Dez homens na Ilha do Di-
nheiro), de Seymour F. Norton, na qual sao discutidas as espinho-
SCUI questoes do cambio, que na epoca do aparecimel.to desta obra
(Londres, 1896) agitavam Os individualistas ingleses e americanos;
"Como Faremos a Revolur:;ao", dos anarco-sindicalistas franceses Emi-
le Pouget e Emile Pataud; inspirada na concep<;ao revolucionaria do
sindicalismo orientado pelos anarquistas (1909); "0 Meu Comunismo
(ou A Felicidade Universal)", do frances Sebastien Faure, tendo por
tema, como 0 anterior, a instaura<;ao da sociedade libertaria por meio
dos sindicatas revolucionarios; "La Ciudad Anarquista Americana",
editada, sem men<;ao do autor, em 1914, em Buenos Aires, por "La Pro-
testa", diario da Federacion, Obrera Regional Argentina; "Uma
Utopia Moderna" e "0 Mundo Libertado", de H .G. Wells; "Les Pa-
cifiques", entrevenda a anarquia integral de uma idade longinqiia,
no terreno classico de numerosas utopias, desde Platao, a Atlantida;
"A Vida Eterna' e "0 Quinto Evangelho" (a vida e a prega<;ao do
Cristo anarquista-individualista, em linguagem biblical (4), de Han

Ryner; "The Twenteth Century" (0 Seculo 20), pelo sabio sexQlogQ;
inOles Havelock Ellis (1900); "Naufragos", de Adrian del Valle, a1'en-
tura de um grupo de milionarios que, em companhia de seus cria-
dos, naufragam, a bordo de um iate, salvancio-se a custo 'c «ndo·
parar a uma ilha deserta do Pacifico, onde, despojados das sua~ ri-
quezas e dos seus privilegios, reconstroem a sua vida, fun(iando,

, naquelas paragens, uma sociedade libertaria (0 tema deste romance-
e 0 mesmo, da {amosa "Ilha Misteriosa", de JiLlio Verne, que pode-
tambem pot isso, a par de utopia cientifica, ser incluida entre as
utopias sociologicas, pois, como. "Os Naufragos" de A. del Valle, nos
pinta a existencia de um grupo de homens que, tendo naufragado
e arriba do a uma ilha deserta, ali vivem, durante muitos an os, sem
propriedade privada, sem dinheiro e sem Estado, na maior harmoniCl
e felicidade) .

Na literatura brasileira, registram-se tres notaveis utopias: "Har-
monia", de Afonso Schmidt; "Ha 2.000 Anos", do lamoso €Seritor
Francisco Candido Xavier, sob 0 pseudonimo de "Emanuel", e "Via-
gem ao Planeta Marte", de Ramatis. Tanto a segunda, como a ter-
ceira, sob a forma de obras mediiLnicas, refletem a aspira9ao ideal
da nossa epoca, de uTfLa patria planetaria, sem tronteiras, sem di-
nhefro, sem exercitos, sem tribuna is, sem cadeias, numa palavra sem
estado, na qual os povos se entendem por meio de um idioma co-
mum e resolvem os problemas coletivos por mutuo e ,.livre ac6rdo,
e onde a. intoxicante alimenta<;ao cadaverica, que predispoe a doen9a
e ao crime, toi substituida pela alimenta9ao vegetariqna. 0 supra-
citado livro de Francisco Candido Xavier tem esgotado sucessivas
edi90es e corre, hoje, traduzido e editado em esperanto pela 'S.A.T. (5),
atraves do mundo, tendo sido, por intermedio da lingua 1nundial,
vertido em numerosas outras ling1t.as.

Na literatuta russa, apareceram tambem, como nao podia dei-
xar de ser, numerosas utopias. Alem da ja citada, de TolstOi, ilio
dignas de men<;ao: "La Rugha Stelo" (Estrela Vermelha. Cito em

tas FUos6f1cos", num pleb1soito entre os escrttoree da Fra.nc;a. promovldo peill.
Aca.<1em1aGoucourt e por ROmain Rolland, fot recentemente publlC'ada, em wa-
dUC;ooportuguesa, pela Edltora GERMINAL.. E a ptlme1ra de Ran Ryner que-
aparece no riOSBQ 1d1orna.

(5) "Sennac1eca Asoclo Tutmonda"', Avenue Gam.betta, 67 - Paris ~ .•

(4) Esta obra, urna-' das ma10res da llteratura universal e a que mais con_
tr1bulu para que f6sse conced1do ao seu autor 0 titUlo de "Prinoipe. dos COnt1s-



mirio, atribuindo ao trabalhador int€l€ctual remunerar;ao mais ele-
vada ql.C ao operario mam~(:l. Assim, entenae que uma hora de tra-
balho do medico, do professor, etc., equivale a duas de trabalho
do leeelao, do sapateiro, da enfermeira, do trabalhador rural, etc ..
Warren estabele,e€u a mesma diferenr,;a, mas, ao contrario de 'Marx
e demais eeonomistas burgueses e reacionarios, a javor dos ope-
rarios ocupados em trabalhos pesados, desagradaveis e insalubres.

Do expos to se conclui que 0 verdadeiro "socialismo cientifico",
no exato significado do termo, e 0 daqueles a quem os marxistas
designam por "utopistas", e que "socialismo utopico", no sentido pe-
jorativo que os marxistas emprestam a esta expressao, e 0 elaborado
por Marx, que jamais submeteu as suas teorias (que, como esta pro-
vado, nao sac dele, me:.'; daqueles a quem chama "utopistas") ao con-
b'ole da experiencia, de conjormidade com 0 metodo cientifico, li-
mitando-se a examinar os dados oficiais, frios e raramente exatos,
das estatistieas. Quer, 1)ois, no sentido que os marxistas dao as pa-
lavras "utopia" e "utopico", quer tendo em conta que a ciencia ~o-
ciol6gica de Marx e ttda ela, au quase toda, dos "utopistas", a con-
clusao, par mais estarrecedcra que seja para os partidarios do "in-
faUvel" economista, nilo pode ser outra senao a de que, em qual-
quer dos casos, Marx e mn "utopista" e, portanto, que 0 marxismo
e, nada mais, nada meno~, que um "socialismo utopico", na piar
acepc;ao atribuiela, claro est(t, pelos marxistas, a esta expressao.

esperanto, porque joi na edic;ao esperanta que Ii, ha muitos anos,
esta obra jamosa), de Bogdanoff (1910), cujo tema consiste numa
viagem ao planeta Marte, onde os visitantes, da Terra, encontram
a vida organizada de conformidade com a concepqao marxista; e
"Como jicaram os camponeses sem autoridades", publicada, sob a
firrna de Stenka Zayaz, em 1919, ou seja nos primeiros anos apos a
Rcvolw;ao,' obra inspirada na concepc;ao anarquista, como do seu
titulo se injere. Depois desta, wio se conhecem outras utopias, 0 mo-
tivo e facil de deduzir se nos lcmbrarmos de que na Russia, pais
de regime totalitario, nao existe liberdade de imprensa nem artistica,
e que a. utopia e considerada, no "pais do socialismo", como um
genero literario "heretieo", "pequeno-burgues", "anareoide". 0 ge-
nial escritor Pasternack teve a ideia, depois da queda de Estaline, de
tentar ressuscita-la. Todos sabem 0 que lhe aeonteceu. E' que a
Russia, apesar do abrandamento do regime de terror, desde a morte
de Estaline, ainda se nao reeoneiliou com 0 sonho e com a liberdade.
Cfuecontinuam a ser ali considerados, desde Lenine, como "futilida-
des" e "preconeeitos burgueses". Ao devaneio tolerante, libertador
e criador da utopia, preferem os marxistas 0 realismo frio e esterili-
~a~te do dognla.

Em defesa dos socialistas liberais· e anarquistas, roubados e es-
carnecidos por Marx, sob 0 apodo de "utopistas", cum pre acrescen-
tar que eles nao se limitaram a compor utopias arrancadas a fan-
tasia ou com materiais da simples observar;ao. A maioria deles, se-
nao a totalidade, ensaiaram-nas em colonias experimentais e ja-
lansterios. Foi 0 caso de Robert Owen e de Fourier. 0 primeiro
destcs, como atras disse,mos, chegou a America-do-Norte em 1824,
e G-li, juntamente como anarquista-individualista norte-americano
Josiah Warren, fURdou a colonia "New Harmony", on de foram en-
saiados varios sistemas de economia estranhos ao m.undo capitalis-
ta. Foi la que Warren, antecipando-se a Marx e ao proprio Proudhon,
grar;as aos resultados da experiencia, formulou a teoria do valor, que
os marxistas, erroneamente, atribuem ao seu pontifice. E' convenien-
te, a prop6sito, recordar que Marx, como os demais economistas bur-
f)ueses, distingue entre 0 ·chamado trabalho especializado e 0 ordi-

ria sair da Univei"~ide!c;z de Berlirn. cnvernizado de clencia eco-
uomica, 0 jovem d01dor em direito e neto de rabinos, a semelhanr;a
do Menino Jesus entrando na sinagoga para discutir com os doutores
da Lei, resolveu entrar no movimento operario, nao como aprendiz
de revolucionario, mas, como pontifice e ditador, para desancar as
maio res vultos do socialiimo. 0 sabichao comer;ou por, no seu livro
"A Sagrada Familia", escrito em colaborar;ao com outro sabichao,
Friedrick Engels, surrar os irmaos Bauer, os mais libertarios da ju-
vcntude que frequentava 0 jilosofo Hegel, a quem Marx tanto jicou
devcndo. Depois, na "Ideologia Alema", ao longo das oitocentas pd-
ginas do enxundioso calhamac;o, baixa 0 porrete sabre Max Stirner,
o famoso individualista-anarquista, preCilrsor do existencionalismo,



metor do imorial "0 unico e a S:ia Propriedade" e 0 mais original
(ios pensadores alemaes, confon/ic 0 reconheceram pensadores da
(statura de Nietszche e Schoppc;~hauer, que naquela obra foram
beber muitas das suas ideias. Na "Miseria da Filosojia", atira-se,
como cao raivoso, contra 0 genial tearico do anarquismo, Proudhon
(e~te, sim, autentico proletario e revolucionario), esquecido de que,
antes, 0 incensara, confessando ier sido a sua famosa obra "Que
( a Propriedade?" que 0 convertCi"a ao socialismo, e proclamando-o
"expoente maximo do socialis7ll0 proletario" e a rejerida obra "um
1/ianij'esto cientifico do proletariado jrances". Outros sobre quem ele,
com seuverdadeiro nome ou sob 0 pseudonimo de Engels, derramou
a sua bilis, foram Weitling, 0 discipulo revolucionario de Fourier;
Blanqui, 0 grande Bakunine e seus discipulos; Ferdinand Lassalle,
as revolllcionarios da Comuna de Paris, 0 naturalista Vogt, os mar-
:rista3 Bebel e Liebknecht; os seus propriso genros, Lafargue e Lon-
guet; Fiierbach e Dilhring. Com Bakunine as coisas estiveram em
via3 de ficar pretas, porque, tendo 0 autor de "0 Capital" posto a
circular a infamia de que 0 grande agitador russo estava a serviqo
da policia secreta do tsar, Bakunine decidiu ir procura-Io e exigir
que ~le provasse tal acusaqao. Diante da atitude jir 'He e decidida
de Bakunine, Marx, sdbedor de que 0 seu antagonista no.o era para
graqas, acovardou-se e enguliu a infamia, asseverando que jamais
lhe dera curso.

Entretanto, este homem ressentido, permanentemente azedo con-
trrL tudo e todos, que so em si proprio descobria perfeiq6es e que
se sentia fadado para. ser 0 que, na realidade, veio a ser, um n6vo
Messias, fundador de uma nova religiao, 0 Marxismo, era, pelos mo-
tivos que ides ler na obra do celebre libertario russo VarIan Teher-
kcsott, 0 homem menos autorizado para criticar os outros, parti-
cularmente aqueles que, como Proudhon, Bakunine e os seus disci-
puws, e os revolucionarios da Com una de Paris, haviam, quer nos
seus livros de critica ou filosofia social, quer nas barricadas (aonde
o medroso Marx jamais se atrevera), afirmado 0 seu aT1i.orao povo,
(WS vilipendiados, e a sua deciso.o de ajudarem a proscrever da
Terra os inimigos implacaveis da humanidade: 0 Estado e 0 Capi-
talismo, ou seja a opressao e a exploraqao do homem pelo homem
au do homem pela sociedade.

MARX, PROFETA FALHADO

Mas, enta~, nada do que Marx se atribui ,ou do que ,os marxistas
lhe atribuem lhe, pertence? - indagara 0 leitor.' Sim, pertencem-

.lhe, pela menos, tres coisas: as deturpaq6es que introduziu nas ideias
que Toubara (dir-se-ia que com 0 objetivo de, como fazem os IrL-
droes de automoveis, as tornar mais dificilmente reconheciveis pew$
seus autores), as profecias e a ditadura-do-proletariado.

Nao desejando ser inferior aas seus gloriosos antepassados se-
mitas (desde Ezequiel a Nostrada,mus), Marx meteu-se, como eles,
e profeta. E, entao, preferindo as utopias as profecias (de mais sabor
bibliCO), pos-se a congeminar vaticinios. Assim, baseando-as na
decantada teoria da "concentraqao do capital" (que furtara de Buret
eVictor Considerant), lanqou aos quatro ventos, entre outras, a pre-
diqao de que a Revoluc;ao Social iria estalar, dali a pouco, por fata-
lidade historica (a semelhanga dos ourigos dos castanheiros), nos
paises atingidos pela superproduc;ao industrial, ou concentragao capi-
talista (Alemanha e Inglaterra), onde a mao do proletariado, "produto
e coveiro do capitalismo", nao teria mais que fazer senao apanhar
as castanhas tombadas da arvore do Capitalismo. 0 proletariado
nao precisava, sequel', de fazer forc;a, como pediam os velhos pro-
fetas biblicos, "para. ajlldar as projecias a realizar-se", pois bas-
taria curvar-se (ante os novos senhores, ou seja Marx e Engels, di-
tadores do proletariado, por este guindados as clllmindncias do Po-
der) para apanhar do chao as castanhas, que na onirologia mar-
xista eram a representac;ao do socialismo.

Com efeito, diziam Marx e Engels no seu famigerado "Manifes-
to Comunista": "Os comunistas concentram a sua atengao sabre 4

Alemanha, porque este pais encontra-se as vesperas da revolugao
burguesa (determinada' pela concentrac;iio capitalista. As palavras
em redondo sao acrescentadas por mim, para tornar mais clara a fra-
se. R. 1'1,), a qual dara ao proletariado alemao, mais evoluido que 0

da Inglaterra do seculo 17 e 0 da Franc;a do seculo 18, a oportunidade
de implaniar 0 socialismo. Esperamos, pois, que a revolugao bur-
fluesa seja 0 pro logo da revoluc;iio proletaria".

Este radioso augurio foi jeito ha 117 anos. Os acontecimentol
comprazeram-se em opor 0 mais cruel e formal desmentido ao "in-
faliveZ" profeta do socialismo "cientifico" e as suas tao "cientifica-



171cnte" elaboradas predic;6es. 0 proletariado alemao apanhou, real-
mente, muita eastanha, mas de outro genero. Em vez de instaurar
o socialismo, obedeceu, com servilis1l10 e entusiasmo de escravos, as
ordens de mobilizac;ao do kaiser Guilherme 2° e do seu Estado-Maior,
seguindo para os campos-de-batalha, a extenninar os seuscama-
mdas de albn-fronteiras e a deixar-se, ele proprio, exterminar,
"para maior 'gloria da patria" dos seus am os .

Isto fot em 1914-18, Vinte anos depois, 0 mesmo proletariado,
em que Marx e Engels haviam deposto as suas maximas esperanc;as,
como 0 mais evoluido do mundo e perfeitamente educado na escola do
"socialismo cientifico", novamente a via da luta-de-classes, condu-
zente ao socialismo (esse paraiso na Terra anunciado pelos hiero-
fantes do marxismo), preferiu deixar-se arrastar, como carne-de-
canhao, para os campos ensangiientados de lV1arte, a servic;o dos in-
tcresses imperialistas,.

A culpa nao eoube, porem, e preciso proclama-lo, somente ao
]JToletariado alemao, mas, mais do que a este, ao "infalivel" papa
do "socialismo cie'ntifieo". 0 qual cometera dois tremendos erros.'
primeiro, nao compreendera que a consciencia de c!asse, que, como
dissera Marx, 0 desenvolvimento das forc;as de proaul.rJ.o, do trafieo
mundial, etc., despertam no proletariado, e facilmente anulado pelo
nacionalismo, sentimento estreito e reacionario, diametralmente opos-
to aos interesses do proletariado e da humanidade, e POl' isso tao
acarinhado sempre POl' todos os ditadores au candidatos a tais, como
se verifica pelos regimes totalitririos dos nossos dias; segundo, os
dais pontijices do "socialismo cientifico" haviam transmitido ao
proletariado a crenc;a, de que estavam possuidos, de que nao era
necessario fazer forc;a pan! realizar a transformac;ao. social, pois
ba.star-lhe-ia curvar-se e colher do chao as castanhas do socialismo
caidas de maduras, POl' fatalidade historica, do velho castanheiro
do capitalismo. a proleUzriado alemao acreditou nos sacerdotes ma-
ximos da religiao marxista (se 0 "socialismo" par eles descoberto
era "cientijico", nao podia erTan, e 0 resultado foi que, quando
chegou a hora e, ao contrario do que haviam prognosticado 0 pro-
feta Marx e repetido 0 seu sacrisUio Engels, se verificou ser preciso
,tazer forc;a para derrubar as castanhas do socialismo da arvore do
capitalismo, 0 proletariado alemao reconheceu que nao estava pre-
para do para empresa tao gigantesca.

Sim, Marx e Engels erraram e, com eles, a proletariado alemao,
que foi quem pago1!- as favas, deixando-se, POl' duas vezes, massa-
crar nos campos-de-batalha POl' interesses q,ue nao eram os seus,
mas sim dos seus' senhores, os donos da patria. kRevoluc;ao SoCial,
que os augures do socialismo "cientifico" vaticinatam para breve,
na Inglaterra e na Alemanha, nao estalou, ate hoje, em nenhum
dos dois paises de ;;uperproduc;ao capitalista, mas, ao contrario, 0

proletariado, em vez de alcanc;ar a sonhada vitoria, sofreu, na segun-
da daquelas nac;6es, em veo da prognosticada vitoria, duas tremendas
derrotas.' a primeira, com Rosa Ll1xemburgo e Karl Lieblwecht, na
revolta espartaquista; e a segunda, sob Hitler, ambas sob 0 signo
marxista, Contradizendo 0 profeta Marx, a Revoluc;ao estourou,
sim, mas no pais onde precisamente menos poderiam espera-la
os marxistas, na R1Lssia, que acabava de sail' do feudalismo,
com um capitalismo incipiente e, portanto, sem nenhuma das
condic;6es exigidas nas profecias de Marx para a revolur;ao. Es-
tourou na Russia, porque os trabalhadores, operarios, camponeses
e intelectuais, orientados pelos anarquistas e socialistas-revoluciona-
rios (exterminados, mais tarde, POl' Trotski, Lenine e Estaline), nao
deram ouvidos as profecias de Marx, e POl' isso, nao esperando que
da arvore do capitalismo caisse, POl' fatalidade historica, 0 fruto
sazonado do socialismo, decidiram colhe-lo eles proprios, desenca-
deando, num supremo esforc;o da vontade, a revoluc;ao, e estabele-
cendo, POl' meio dela, naquele pais, 0 socialismo. £ste regime durou
aU tres anos, e nao mais, POl' culpa dos marxistas, que tiveram
artes de resuscitar 0 Estado (sempre 0 maldito Estado!) que subme-
teu os sovietes, instituic;6es eminentemente populares, Depois, de "re-
cuo estrategico" em "recuo estrategico", fizeram a Revoluc;ao atolar-
se no pantano, onde, chafurda hoje, do mais odioso dos capita-
lzsmos, 0 capitalismo-de-Estado, com maior diferenciac;ao de clas-
ses e de salarios do que 0 dos velhos paises capitalistas, e, 0 !que e
pior, com a mais monstruosa tirania de que ha memoria na His-
toria, a da falsamente chamada "ditadura-do-proletariado", que ou-
tra coisa nao e senao ditadura do novo patriciado, a burocracia do
Partido Comunista, nova classe privilegiada.



Marx, veto Li~ninc, que complctou a obra de falsificac;ao do socialis-
mo, revelando-nos, em t6da a sua hediondez, a verdCdeira fisionomia
do marxisnw, quando, no seu programa economico, tornado publico
nas vesperas da revoluc;ao de Outubro (de 1917), consignou a seguin-
te definic;ao: "0 socialismo nada mais e do qu~, a monop6lio do Es-
lado". Nestas palavras, mostrava-nos Lenine que, sob a capa da
emancipac;ao dos trabalhadores, a que as marxistas pretendiam era,
nada mais, nada menos, do que estabelecer, nao a ditadura-da-pra-
letariado (pais este, no dia seguinte ao da revoluc;ao expropriadora e
niveladora, seria a classe unica, portanto toda a sociedade), mas a
ditadura do partido comunista, que fundaria, como aconteceu, de can-
formidade com as programas de Marx e de Lenine, um Estado tata-
litario, mastodontico, monopolizador de todas as atividades humanas,
destinado a tritumr impiedosamente, com a sua terrivel dentuc;a, os
trabalhadores.

Noutro ponto do m.esmo livro, Lenine acrescenta: "A distinc;iio
entre marxistas e anarquistas cansiste no seguinte: 1) Os marxis-
tas, embora se proponham destruir 0 Estado, nao creem isto realiza-
vel senao depois da destruic;ao das classes e como resultado da vit6~
ria do socialismo, que terminara pela destruic;ao do Estado. Os anar-
quistas, por seu turno, querem a supressao completa do Estado, de um
dia para 0 outro, sem admitir as condit:;oes que, segundo os marxis-
tas, oferecem a possibilidade de suprimi-Io. 2. Os marxistas pro-
clamam a necessidade de 0 proletariado se apoderar do poder politi-
co, de destruir completamente a velha maquina do Estado e de subs-
titui-Ia par urn novo aparelho, consistente na organizat:;ao dos ope-
nirios armados segundo 0 tipo da Com una . Os anarquistas, por seu
tnrno, ao reclamarem a destruic;ao da maquina do Estado, nao sabem
como nem por que 0 proletariado deve substitui-Ia, nem q'!1.euso de-
VeTil este dar ao poder revolucionlirio. Condenam inclusive todo uso
do poder politico por parte do proletariado revolucionario e repelem
a ditadura revolucionaria do proletariado. 3. Os marxistas querem
preparar 0 proletariado para a revoluc;ao, utili,zando 0 Estado moder-
no. Os anarquistas rejeitam este metoda "

Se cotejarmos estas linhas com as do "Manifesto Comunista" e
de "0 Capital", concluiremos facilmente que Lenine falseava, neste
ponto, a tcitica marxista, pais os marxistas nao se prop6em destruir 0

Estado, mas simplesmente preveem a sua desaparit:;{io natural, como

A "ditadura-do-proletariado" - eis Qutra invencao de Karl Marx
Gutra obra autentica do Marxismo, in/elizmente, po;em, tambem ma.'

Na "Critica do Programa de Gotha", redigida par Marx em 1875,
[('-S8: "Entre a sociedade capitalista e a sociedade comunista, es-
lende-se um periodo de transtormac;ao revolucionriria, que vai da
primeira a segunda. A este periodo corresponde outro de transic;ao
politica, durante 0 qual 0 Estado nao pode ser outra eoisa senao
a ditadu.ra-do-proletariado". Jri antes, no "Manifesto Comunista"
1.1847), escrevera: "0 primeiro passo na estrada da revolut:;ao pro-
lettiria e 0 da ascensao do opera ria do ao posta de classe dominante.
o proletariado aproveitar-se-ri do seu dominio politico para arran-
car, pouco a pouco, a burguesia, todo a capital, para centrali,zar todos
as instrumentos de produt:;ao nas maos do Estado, quer dizer nas
maos do mesmo proletariado, organizado como classe dominante".

Mais tarde, Lenine reatirmaria, na sua obra "0 Estado e a Re-
voluC;iio", a tese marxista: "S6 e marxista aquele que estende a re-
conhecimento da luta-de-classes an reconhecimento da ditadura-do-
proletariado". E, mais adiante: "0 proletariadv necessita do Estadp
apenas durante certo tempo. A supressao do Estado, como ideia ti-
nalista, mio e a que nos separa dos anarquistas. 0 que nos separa
deles e que. n6s atirmamos que, para se chegar a essa tinalidade,
e indispensavel utilizar temporariamente os instrumentos, as meios
e os processos do poder politico contra as exploradores, assim como,
para suprimir as classes, e indispensavel estabelecer temporariamente
a ditadura da classe hoje oprimida". "0 Estado desaparecera, a
medida que desaparec;am as classes e nao haja, par conseguinte,
mais necessidade de oprimir nenhuma classe. Mas a Estado nao
estara completamente marta enquanto sobreviva a "direito burgues",
que consagra, de facto, a desigualdade. Para que a Estado morra
completamente, e necessaria a estabelecimento do comunismo in-
tegral"

Socialismo sempre fora, antes de Marx, sinonimo de sociedade
sem classes, isto e, sem classe dominante e classe dominada, ou se.ja
sociedade de homens livres e iguais. Mais tarde, porem, apareceu
Karl Marx, que talsificou a socialismo e inventou a "ditadura-do-
proletariado", coisa inteiramente estranha ao socialismo. Depois de



conseCiuenciCLda destruic;ao das classes por meio da ditadura-do-pro-
letariado, 0 que equivale a dizer do socialismo-de-Estado, ao passo
que, mais logicos (pois sabem que as classes nao existem sem ,a Es-
tado, que e a guardiao da classe dominante), os anarquistas querem
destruir as classes par meio da revoluqao social, que suprime, simul-
taneamente, 0 Estado e as classes, Lenine nao ignorava esta inter-
dependencias entre aquele e estas, pois reconhece claramente, noutro
passo da sua obra, que "0 Estado e a arma de que se vale a class:: do-
minante para manter submissa a classe dominada", E por sabn
tudo isto e obrar como se a nao soubesse, e que Ema Goldman, a gran-
de anarquista ntssa residente na America-do-Norte e que a Russia
regressou expressamente para tamar parte na revoluc;ao de Outubro,
desmascarou Lenine, chamando-Ihe "grande jesuita",

Ora, se a Estado e, ejetivamente, a cao-cerbero da classe privile-
giada au dominante, a que equivale a dizer do Capitalismo, como a
l'econheceram as proprios coriteus do marxismo leninismo, cabe' per-
yuntar: porque e que ,na Russia, onde, segundo os chamadns comu-
nistas moscovitas, so existe uma classe, ados trabalhadores, e onde
joi suprimido a capitalismo, subsi~;te a Estado? Das duas, uma: au na
Russia, efetivamente, nao existem mais classes, e eniac 0 Estado sub-
siste como sobrevivencia miasmatica de um tenebroso passC'-do de
Gpressao, que as atuais administradore:;; mantem com sadicos' objeti-
vas; au, ao, contrario do que afirmam as comunistas moscovitas, a
Russia continua dividida em classes, e entao compreende-se a so-
brevivencia do Estado, como instrumento indispensavel a classe' do-
minante para impor 0 seu dominio a classe dominada, (Sublinhei
acima comunistas moscovitas, porque as comunistas de Pequim sus-
tentam a contrario, isto e, que a Russia Se conserva dividida em
classes). De qualquer maneira, a conclusao so pode ser uma: a
Revoluc;ao orientada pelos marxistas, que, como parteira da socie-
dade nova, deveria ter dado nascimento ao socialismo, fracassou es-
trondosamente.

Ejetivamente, a Russia, pelo que se conclui dos testemunhos
imparciais de todos quantos a tem visitado, burgueses e revoluciona-
rios, incluindo entre estes tantos comunistas de valor, que emigra-
ram para aquele pais, sinceramente decididos a dedicar-se a gran-
diosa obra df]. "constrw;tio do socialismo", e que de la voltaram, anos
depois, totalmente desiludidos, esta cada vez mais distante do vcrda-

deiro socialismo, (A lista dos desiludidos e enorme, nao valendo a
pen a reproduozi-Ia aqui, pais nos· tomaria muito espac;o. Limitar-
-nos-emos, porisso, a recordar um exemplo de casa: Osvaldo Peralva,
a qual, tendo sido, par varios anos, dire tor da imprensa do Partido
Comunista brasileiro, foi para a Russia, a convite dos dirigentes, do
Komintern, que nele farejavam a futuro Lenine do Brasil, com a
objetivo de fazer a curso de estado-maior, Osvaldo Paalva perma-
neceu em Moscou e em Praga cerca de quatro anos, ao fim dos q:wis
regressou ao Brasil totalmente desencantado, Em vez do socialis-
mo, que ele esperava ir encontrar na "patria do prolctoriado", a que
ele viu ali foi apenas "fascismo vermelho", confonne confessa no
seu terrivel depoimento intitulado "Retrato", obra interessanti;;sima,
conjirmadora do que aqui afirmamos, e d qual se segu'iram outros
dais liV1'oS do mesmo genero: "Lideres sovieticos" e "Pequc;za His-
toria do Mundo Comunista" (6) .

o MARXISMO ROMPEU PARA SEMPRE A UNIDADE ENTRE
AS CORRENTES DO SOCIALISMO

Os aeontecimentos demonstraram que as diferenc;as entre anar-
quistas e marxistas nao eram tao superficiais como fazia crer Lenine.
Nas vesperas da Revolw;ao de Outubro, as colis6es entre as duas prin-
cipais correntes revolucionarias eram frequentes nos comieios e em
tada a parte onde a pova discutia a maneira de reestruturar a vida
em seguida a faisca revolucionaria, que todos consideravam iminente.
Enquanto as oradores bolchevistas (marxistas) gritavam: "Os tmba-
Zhadores devem organizar a Estado, de acardo com a coneepc;ao de
Marx e de Lenine, comec;ando por encampar todos as meios de pro-
duc;ao (a terra, as fabricas, as minas, etc.) e coloea-Ios sob a con-,
troZe imediato do Estado, do qual ficarao sendo prop1'iedadef", os
anarquistas opunham-Ihes: "A terra deve perte:,!.cer CiDS cC!1npone-

(6) Osvaldo Peralva, a quem os dlrlgentes oomunistas b,'usile:ros, furiosos
oorn a publlca<;ao dos seus terriveis libelos centra os mcsco\'it~s. aCU5uram de
vendido ao "imperlalismo ianque", e hOJe diretor_superintendentc do "Correio
oa Manha", um des mais desassombrados Jornais liberais db Brasil, ao qual
tern sabido imprimtr urna orienta900 que e urn deSlllentido as atoardas dcs
fanaticos pal'tidarlos de Moscou, Tendo-se esgotado rapidamente a La 'edi<;ao,
aparecida ha <dois anos, "0 Retrato" reapareceu reccntemente, em edi<;ao de
1)0150,da Llvrarla do Globo, de Porto Alegre.



ses, que a amanharn e a jazem produzir! As jabricas pertencem,
de direito, aos operarios, que as jazem. As minas sao dos
mineiros, que, cqm risco da propria vida, extraem das suas entranhas
o minerio necessaria a sociedade. As escolas devem ser proprieda-
de dos projessores, e so estes devem organiza-Ias como entendam,
para que elas curnpram a sua jinalidade. Em resumo, s6 as tra'ba-
lhadores de todos as ramos, manuais e intelectuais, devern dispor
dos instrumentos-de-produc;ao que jazem juncionar, assirn como dos
produtos .do seu trabalho. 0 Estado e a arm a da classe dominante,
!! porisso tem de ser eliminado juntamente com ela. Se as traba-
lhadores, ao jazerem a sua revoluc;ao, pouparem 0 monstro, a para-
sita, a proxeneta chama do Estado, terao perdido a revolugao, pais 0

monstro ressuscitara a classe dominante, e as trabalhadores jica-
rao, de novo, na rno de baixo!"

Para resolver estas dijerengas, que ameagavam comprometcr a
revolugao, convocou-se, nas vesperas da grande comoqao social, unw
1'eunifiode representantes das varias correntes revolucionarias, a-
-jim-de encontrar-se uma jormula que permitisse a colaborac;ao in-
dispensavel entre rslas. Ficou assente que se deixaria a cada cor-
rente a liberdade de organizar a sua propria vida deconjormidade
com as seus pontos-de-vista proprios. Signijicava isto que cada
uma das correntes reconhecia as outras 0 direito de pratical', na
vastissima extensao da Russia, as seus metodos e sistemas, a titulo
experimen,tal, sem se hostilizarem entre si. Os anarquistas admitiam
que aqueles que se considerassem incapazes de se administrarem.

. aceitassem a tutela do Estado, isto e, se submetessem a direqao de
ouiros homens, as governantes, aparentemente iguais a eles. Par
seu lado, as rnarxistas comprometiam-se a deixar que as anarquis-
tas e as trabalhadores, operarios, mineiros e camponeses, injlncn-
ciados par eles, se regessem diretamente, dispensando a tutela do
Estado, cuja legitimidade e criteria administrativo nao reconheciam.

De conjorrnidade com este pacta, as libertarios, que haviam.
ocupado lugar na primeira linha da revoluc;ao, trataram de proce-
der em consoniincia c'om as suas doutrinas. Assim, par exemplo,
na Ucraina, a parte mais civilizada da Russia europeia, organizaram
os operarios e camponeses em comunas e sindicatos, par meio dos
quais procuraram resolver as problemas concernentes a existencia.
A.o· mesrno te;npo, constituiram um exercito voluntario, 0 qual

sob a ori€ntac;ao de Makno, um antigo padeiro anarquista, pcs-
wra doze cmos nets ma.smorras do tsar e jora restituido a liber-
aade par Kerenski, revelando-se, mais tarde, um estratega ge-
nial, por tres "Ue::essa/vou a revolw;:ao, derrotando, por meio de Zuta
de guerrilhas, os exercitos, muitas vezes superiorese.m homens ear:..
lIiccmentos, de Denikine, Wrangel e Koltchak, constituidos pelos res-
ios dos exercitos austro-htbgaros da guerra de 1914-18, armadas e
e:l1;iados p~ira a Russia pelo capitalismo internacional, corn a obje-
i!(;0 de esmagar a Revoluc;iio ern marcha ..

Pois, quando era de esperar dos marxistas entronizados no go-
"Uerno central de M oscou, se nao a sua adesao aos libertarios, pelo
nielWS um cada vez' maior rqpeito pela sua dedicaqiio a causa do
povo e jidelidade ao acordo espontaneamente jirmado com eles, joi
a contrario 0 que se verijicou. Enciumado com a extraordinario
prestigio alcanqado 8ubitamente por Makno e, de modo geral, pelas
organizac;oes anarquistas dos camp07wses e operarios da Ucraina.,
Trotsky, entao a jrente do Exercito Vermelho, ordenou uma aquo
annada contra eZes. E assim, quando os gucrrilheiros libertarios
da Ucraina, apos haverem injligido tremenda derrota aos invasores,
numa batalha junta ao estreito de Perikope, a qual haviam sido so-
licitados pelo proprio Trotsky, se retiravam, coma satisfaqao do de-
ver curnprido, caem inesperadamente sabre eles, a traic;ao, dois cor-
pos d'J Exercito Vermelho, que os destroc;am, entre dais bragos de
t!1/W tenaz. Makno. com 0 corpo crivado de balas, salva-se, como
que par milagre, dentro de um carro de feno, e, alguns dias depois,
a/canqa a fronteira, l'efugiando-se na Franqa, onde faleceu, an os
d6pois, de tuberculose. Estava, desta forma, rota para sempre a
lmidade das correntes do socia/ismo, pe/a traiqao dos que mais estri-
dentemente gritam por unidade. Atos identicos de traiqao prati-
caram, diariamente, contra as anarquistas, socialistas e republicQ-
uos, as bdlchevistas, mais tarde, na guerra de Espanha, onde eZes

/' se revelara1n 0 ini1nigo n.() 1 do P01JO eS1Janhol e da causa da liber-

cLade.
Desde as tres primeiros cmos da Revoluc;t1o de O;!tubro, a Rl!S-

sia caracteriza-se pelos seguintes aspectos essenciais, que constituem
o maior desmentido as afirmac;6es dos ingenuos que, apesar de tt:do.
persistem em vcr na Russia (assim como em Cuba, pais igualmen-
te orientado pelos totalitarios do marxismo) um pais socialista: Em



primeiro lugar, e 0 pais onde com mais terrivel sanha se tem per-
seguido 0 comun!,31lw e os comunistas (em nenhum outro pais do
?nundo eles tem sido extenninados em trio elevado nlLmero) ,: como
nos paises declarados fascistas, designadamente a Alemanha de Hi-
tler, a Italia de Mussolini, 0 Portugal de Salazar e a Espanha de
Franco, aprrsenta ausencia total das chamadas "liberdades funda-
mcntais do cidadao", OIl seja a de eleger os seus representantes
(sindicais e outros!, a de criticarem na imprensa os atos dos gover-
nantes, a de reuniao, a de propaganda de qualquer ponto-de-vista
ou credo considerado "heretico", isto e contrario a verdade "oficial";
a de viajar, ate mesmo dentro do 1)ais, pois no que concerne a de
viajar para 0 estrangeiro, 0 muro de Berlim dispensa-nos de comen-
tarios; a liberdade de c)"iac;ao artistica (0 drama de Pasternak e
bastante elucidativo!; etc" etc" Em resumo, quase meio seculo de-
pois da grande gesta revolucionaria, do muito alardeado pelos socia-
lismo "cientifico" imposto a revolUl;ao russa, vemos de pe somente
o que esta nada mais ja tem de socialismo e nada daquilo que tam-

-pouco jamais foi ciencia,

o reconhecimento destas verda des ajuda-nos a compreender por
que os totalitlirios de todo 0 rnundo se inclinam para os totalitarios
rUB-SOS,Sirva-nos de exemplo 0 caso de Salazar e Franco, prepa-
rando, nos lLltirnos meses, como tem sido revelado pela imprensa
mundial, acordos, repectivamente, com os govern os da China comu-
7lista e da Russia, e chegando ao ponto de darem instrueaes a cen-
sura, para que nao pennita a pUblicaqao na imprensa de ~taques aos
regimes daqueles paises, Ao mesmo tempo, numa estranha coinci-
deneia, as policias politicas de Salazar e Franco deixam fugir, no
mesmo dia e a rnesma hora, de tres prisaes'diferentes, cerca de vinte
dos principais dirigentes' comunistas, Na Argentina, Venezuela,
Brasil e outras naqaes, os detritos do fascismo ("pelegos", como 0

povo aqui os designa! e os bolchevistas dao-se, acurnpliciadamente,
as maos, contra Os democratas e partidarios da liberdade, de todas
as tendencias, E' a solidariedade dos afins.

Some-se (w que fica expos to a permanencia, na Russia (depois
de quase rneio secu!o da Revoluqao de Outubro), do salariato e das
classes (sinais do capitalisrno), para nao falar ja do Estado na mais
brutal das suas formas, e nao nos restara a menor dlLvidade que

C' Revolucao dirigida pelos marxistas, ou, pelo menos, inspirada nos
~nsinam;ntos de Marx, foi um deus que falhou, depois de, como Sa-
turno, devorar os' seus proprios filhos.

o Marxismo, com 0 gelido frio do seu "mate~ialismo dialetico",
feZ rnurchar as esperanqas no socialismo, que 0 generoso calor das
utopias acendera no coraqao da humanidade.

Porem como bem diz Nervio, 0 proletariado e, mais que 0 prole-
tariado, todOS os homens, nao importa quais ~ejam ele~, que_anelam,
para a sociedade e para 0 individuo, um destl1lo supenor, nao deve~
jamais destruir uma esperanr;a, nao devem nunca. negar um prop~-
sito, senao de maneira nobre e criadora: dando v:da a novas po~s~-
bilidades, que por si mesmas anulem, tornem superfluas e anacr?~t-
cas, as instituir;aes que se repudiam. Nao deve ser nosso .propos~to
matm' uma fe, mas afirmar essa /13: a te no home:n,. a f.e na VIda
livre, Ii margem dos Salvadores, dos Messias, por mats l1lsptrados que

se creiam.

Porisso afirmamos: e preciso recomer;ar. Trar;ar, com valentia,'
um bosquejo de empresa planetaria, que mobilize para a criar;ao
livre todos os homens da Terra, que atraia e seduza a ansia de ar;ao
das gerar;aes novas, que, ao area tense e a flexa inflexivel da von-
tade afirmativa, fixe um ponto de cobir;a.

. E' necessario rasgar as velhas e falidas normas, porem desper-
tando, em seu lugar, firmes e au dazes iniciativas. E, sobretudo,
que' estas se inspirem sempre na compreensao 'de que os homens
slIo, nao um meio, mas um tim,
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"Russe) .
A COOPERATIVA CULTURAL EDITORA FOMENTC ACRATA, nao

procurou apresentar qualquer brilharete novedoso e controversc, antes preferiu
este velho trabalho, bem conhecido dos mais vetetanos, ate na Hngua portuguesa.

Com isto pretendemos, pela milessima vez, demonstrar que 0 ideal anar-
quista e 0 unico que sem heresias nem claudica~oes, admite que cada homem,
anarquista ou nao, tenha a sua propria filosofia individual da vida do Homern
e das suas sociedades.

Godwin, Proudon, Stirner, Bakuninc, Kropotkine, Tucker, Tolstoi, revo'
lucionarios e fiIosofos aqui, esbo~ados, fazem parte de uma pleiade de pensadores,
que pOl' vezes sem terem conhecimento entre sl, chegaram as mesmas ou parecidas
conclusoes, 0 que nos prova a justeza das solu~oes anarquistas.

Fariamos uma enorme injusti~a se nao mencionassemos, mesmo que ligei-
ramente, mais alguns dos geniai~ constructores do anarquismo moderno, que
deram a esta filosofia tal robustez e invencibilidade que os seus naturais inirnigos
(politicos, exploradores e tiranos, tirando a baba, a calunia e a falsidade, so
a metralhadora podem dar combate.

Escrivas de aluguer, fariseus, politicos, charlataes, totalit:hios da esquerda
e da dircita tudo fazem por ocultar as personalidades, as ideias e a vida de
grandes giga~tes como 0 foraJ;Il os irmaos Reclus, E. Malatesta, S. Ford, Luisa
Michel. R. Tagora e mais de mil de igual calibre.
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